
Trygghetspakke kjøper

Bolighandel med Nordvik

Boligkjøperforsikring, hus/hytte forsikring med superdekning  
og innboforsikring med superdekning

Boligkjøperforsikring
Boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt 
til selgers boligselgerforsikring. Med 
boligkjøperforsikring trenger du verken tenke 
på hvor mange advokattimer du bruker, 
eller hvor mye det koster med nødvendig 
skadedokumentasjon. 
 
Du får blant annet:

Ingen økonomisk risiko ved klage
Boligkjøperforsikringen dekker alle nødvendige 
sakskostnader.

Juridisk bistand
Er det mangler ved den nye boligen får du 
juridisk bistand uten øvre beløpsgrense, slik at 
du får erstatningen/prisavslaget du kan ha krav 
på.

Hus/hytteforsikring med 
superdekning
Superdekning: 
Super er If sin aller beste dekning. 
Super husforsikring dekker flere typer skader. 
Du får blant annet en bredere dekning på 
skader som skyldes skadedyr, sopp og råte, 
i tillegg til en utvidet dekning av vannskade, 
en skade som kan forårsake store utgifter. 
Dessuten erstatter forsikringen skader som 
skyldes håndverkerfeil, så lenge det er under 
ti år siden arbeidet ble gjort.

Med Super husforsikring er du sikret mot de 
fleste uforutsette skader som kan skje med 
huset ditt, du får i tillegg rådgivning og 
hjelp til å ta best mulig vare på det med IF 
Boligsjekk.

Forsikringen dekker blant annet:

Skade som følge av utett yttertak, yttervegg 
og våtrom, og sopp og råteskade på din 
bolig.

Innboforsikring med superdekning
Forsikringssum 2 000 000 kroner. 

Du får blant annet:

Dobbel rentedekning
If dekker rentekostnadene og forsikringen på 
den gamle boligen din, hvis du ikke får solgt den 
etter du har kjøpt ny bolig. Dette gjelder ikke 
hytte. 

Flyttedekning
Med If sin flyttedekning kan du flytte innboet 
ditt uten bekymring. If dekker skade som 
oppstår i denne forbindelse. 

Skadedyr
If hjelper deg hvis du får skadedyr og insekter 
som veggdyr, kakerlakker, stokkmaur m.m. i 
boligen din. Med Super Innboforsikring tar If 
hånd om hele prosessen ved blant annet å fryse 
ned alt av skadet inventar ved behov. 

Andre dekninger
I tillegg dekker If tyveri av mobilen og sykkelen 
din, uhellskader på tingene dine og hjelper deg 
ved ID-tyveri inntil 1 million kroner.

Ved seksjonert rekkehus/to-mannsbolig/enebolig prises disse som hus inntil/over 230 m2 hvis ikke bygningsforsikring er inkludert i sameiets 
felleskostnader, eller hver enhet må stå for denne selv. Fritidsleilighet prises som leilighet.

Pakkene

Hva skjer etter ett år
 
Du får ingen faktura første året da dette er en 
omkostning ved kjøpet. If tar kontakt med deg før 
det inkluderte året er over og sørger for at du er rett 
forsikret videre. 

Tomt/alle typer  
(kun boligkjøperforsikring)

7 500,-

Andel/aksjeleilighet

8 900,-

Hus/hytte med superdekning 
over 230kvm BRA

18 500,-

Hus/hytte med superdekning 
inntil 230 kvm BRA

16 500,-9 300,-

Selveid seksjon



Ved spørsmål om forsikringen

Våtromsbevis
Selges eiendommen med ett eller flere våtromsbevis vil du ved kjøp 
av trygghetspakken få dekket reparasjon av selve badet ved utett 
våtrom. Beviset er gyldig i fire år. 

Trygghetspakken inneholder
Trygghetspakken inneholder Boligkjøperforsikring, Super hus/
hytteforsikring og Super Innboforsikring. Dersom det er flere 
tilleggsbygninger så kontakt If i etterkant av kjøpet.

Inkludert i pakken er også våtromsbevis (hvis det følger 
salgsobjektet). Se forsikringsvilkårene for nærmere beskrivelse av 
hver enkelt dekning
(www.if.no/privat/forsikring/bolig/boligkjoperforsikring/
trygghetspakken).

Produktinformasjon
Dersom du ønsker å tegne Trygghetspakken, vil dette være en 
omkostning ved kjøpet og kostnaden finansieres gjennom din 
boligfinansiering.

Trygghetspakken gjelder for kjøp av bolig og tomt solgt etter 
avhendingsloven og der kjøper er en privatperson og forbruker. 
Med bolig menes eneboliger, rekkehus, tomannsboliger, 
flermannsboliger og lignende, selveier leilighet, andels-/ 
aksjeleilighet og hytter. Ved kjøp av landbrukseiendom, herunder 
småbruk, er det kun forhold vedrørende våningshuset som 
omfattes av forsikringen.

Ved kjøp av kombinasjonseiendom svarer If bare for skader på den 
delen av boligen som er regulert til boligformål.

Det tas forbehold om endringer i pris som skyldes endret risiko, 
eller andre uforutsette forhold.

Boligkjøperforsikringen gjelder fra kontraktsmøte og i ett år etter 
overtakelse. Deretter kan du velge å fornye forsikringen for ett år 

av gangen, og beholde forsikringen i opptil fem år. Pris for andel-/
seksjon-/aksjeleilighet: 300 kroner per år. Enebolig/Hytte/tomt 450 
kroner per år. 

For dobbelrente dekningen i innboforsikringen gjelder en karenstid 
på 3 måneder fra du har overtatt ny bolig. Se vilkår for nærmere 
beskrivelse av dekningen. 

Egenandel 
Egenandel avhenger av skadetype. Den varier mellom
2 000 kroner og 6 000 kroner. 

Ved bruk av boligkjøper forsikring har sikrede krav på inntil 10 timer 
innledende bistand før egenandel belastes. Egenandel refunderes 
dersom sikrede mottar erstatning fra motpart. 

Produkt - og leverandørinformasjon
Forsikringen er plassert hos If Skadeforsikring NUF, og er 
formidlet gjennom Söderberg & Partners. Söderberg & Partners 
(org.nr: 965575162) har fremforhandlet den beste løsningen for 
boligkjøperforsikring for våre kunder. Dersom du er misfornøyd 
med forsikringsmeglerens tjenester kan du sende inn en klage. 
Klagen sendes per e-post til klage@soderbergpartners.no eller 
per brev til Söderberg &Partners, Postboks 324, 1326 Lysaker v/
klageansvarlig. Söderberg & Partners vil bekrefte at klagen er 
mottatt og registrert senest innen 5 virkedager, og klagen skal 
være ferdig behandlet senest innen 8 uker. Dersom du ikke 
er fornøyd med vurderingen av den fremsatte klagen, er det 
anledning for å fremlegge saken til vurdering hos en uavhengig 
nemnd, se kontaktinformasjon nederst på siden. 
Både distribusjonskostnad til Nordvik (kr. 4 655,- for borettslag/
aksjeeiendom, kr. 4 255,- for seksjonert eiendom, kr. 3 955,- 
for enebolig, og kr. 2 020,- for tomt) og honorar til Söderberg 
& Partners (kr. 850,- samt adm. gebyr), er medregnet i 
premietabellen, slik at du som oppdragsgiver kun betaler den 
oppgitte premien.

I samarbeid med If tilbyr Nordvik et gunstig  
forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får 
alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig 

pris, uten at du trenger å bruke tid på kjøp av de enkelte 
forsikringene hver for seg.

Skal du melde inn en sak tilknyttet 
boligkjøperforsikringen?

boligkjoper@if.no 
Tlf. 21 49 72 87

Spørsmål om Trygghetspakken

If Skadeforsikring NUF
Telefon: 21 49 00 81
Boligkjoper@if.no

Klagenemd

Klagenemda for forsikrings- og
gjenforsikringsmeglingsvirksomhet

Sekretariatet v/Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo

Söderberg & Partners AS (org.nr 965 575 162) 
Postboks 324, 1326 Lysaker 

Tlf. 93 00 00 20
boligkjoperforsikring@soderbergpartners.no 

Forsikringsmegler


