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FORSIKRING

FORSIKRING

Stikkordregister

Innboforsikring er den beste mulige beskyttelsen mot
uventede økonomiske tap om ulykken skulle være ute.

Forsikringsskader . . . . . . . . . .
Bygningsforsikring . . . . . . . . .
Innboforsikring
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Vedlikehold og forebyggende tiltak er den beste
måten å hindre «ulykken».....
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FORSIKRINGSSKADER FRA 2001 TIL 2005
FORDELT PÅ ANTALL TILFELLER

FORDELT PÅ SKADEUTBETALING
8%

1%

275
877
1078
34 %
57 %

8 421

TOTAL SKADEUTBETALING:
Kr 650 000 000,-

TOTALT ANTALL SKADESAKER:
10 651 tilfeller
VANN

BRANN

TYVERI

ANNET

Hvilke skader er dyrest - hvilke skjer oftest?
I årenes løp har det vært en rekke skadesaker i boliger forvaltet av Norske
Boligbyggelag. Noen små, andre omfattende og kostbare. Men en ting er sikkert;
alle kunne vi vært foruten. Kort kan vi konstatere at forsikringssaker etter vann
og vannlekkasjer, er de dyreste sakene. Det er også disse sakene som det er flest
av. Etter vannskader er det brannskader som er hyppigst. Dette er skremmende
særlig med tanke på boformen vi bor i, med mange boenheter under samme tak.
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Fra 2001 - 2005 ble det totalt utbetalt kr 650 000 000,- fordelt på 10 651 skadesaker.
Dette er tall som innvirker på forsikringspremien vi betaler. Går tallene opp øker
forsikringspremien, går tallene ned går premien ned. Dette kan hver enkelt av oss
gjøre noe med. - Starter du med å gå gjennom denne håndboken er du på rett vei.

FORSIKRING

VIKTIG!

«Du får ingen erstatning for dine
eiendeler uten innboforsikring»

Bygningsforsikring.

Innboforsikring

Hovedregelen er at bygningene er
forsikret gjennom borettslaget/
sameiet. Bygningsforsikringen dekker
hele bygningsmassen vi bor i, men ikke
innbo/løsøre andelseierne har brakt
med seg inn.

Det er viktig å være oppmerksom på at
du som andelseier selv må forsikre ditt
innbo. Alt du eier og har av ting og
gjenstander i boligen er innbo. Hvis
uhellet er ute ved for eksempel brann,
får du ingen erstatning for dine eiendeler dersom du ikke har tegnet
innboforsikring.
Hva bør du forsikre?
Tenk deg at uhellet er ute. Du kommer
hjem fra ferie og finner leiligheten fullstendig utbrent. Alt du eier av innbo
må erstattes. Hva koster det å kjøpe
nytt? Ta kontakt med ditt forsikringselskapet og finn en forsikringssum som
passer deg.
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