
Boligkjøperpakken  
– din nye bolig ferdig forsikret!

Boligkjøperforsikring, innboforsikring, 
dobbel boligforsikring og flytteforsikring. 

Hva inneholder boligkjøperpakken?
Boligkjøperpakken inneholder boligkjøperforsikring, Super innboforsikring, og Standard hus- eller hytteforsikring, 
når du kjøper hus eller hytte. Selve hus- eller hytteforsikringen kan oppgraderes til superdekning mot et tillegg.  
Se forsikringsvilkårene på if.no for nærmere beskrivelse av hver enkelt dekning.

Boligkjøperforsikring
Denne forsikringen gir deg juridisk bistand hvis du 
opp  dager vesentlige skjulte feil og mangler, hvis det er 
tilbakeholdt opplysninger eller der det er gitt uriktige 
opplysninger som har påvirket boligkjøpet ditt. Bolig-
kjøperforsikringen gir deg dessuten juridisk rådgivning, 
advokathjelp og håndtering gjennom rettsapparatet, 
hvis du trenger dette.

Innboforsikring med superdekning og vilkårsgaranti 
Vår beste innboforsikring med en forsikringssum på 
inntil 2 000 000 kroner. 

Dobbel boligforsikring 
Vi dekker rente- og forsikringspremie med inntil 10 000 
kroner per måned på den gamle boligen din. Forsikrin-
gen gjelder hvis du ikke får solgt den gamle boligen tre 
måneder etter du har kjøpt ny bolig, med utbetaling i 
inntil ni måneder. Dekningen gjelder ift. bud opp til 90 % 
av prisantydningen. Forsikringen gjelder ikke hytte.

Flytteforsikring  
Flytteforsikringen dekker skade på innbo som oppstår i 
forbindelse med selve flyttingen.

Skadedyr 
Vi hjelper deg hvis du får skadedyr eller insekter som 
veggdyr, kakerlakker, stokkmaur m.m. i boligen din. Med 
Super innboforsikring tar vi hånd om hele denne proses-
sen for deg.  

Hus - eller hytteforsikring
Vår standard hus- og hytteforsikring sikrer hjemmet ditt 
ved brann, vannskader, innbrudd m.m. Forsikringen kan 
oppgraderes til superdekning hos If. 

Våtromsbevis
Selges eiendommen med ett eller flere våtromsbevis, vil 
du ved kjøp av boligkjøperpakken få dekket reparasjon av 
badet hvis det er utett. Våtromsbeviset er gyldig i fire år.



Når gjelder forsikringen?
Boligkjøperforsikringen gjelder fra kontraktsmøtet og i ett år etter overtakelse. Prisen du betaler for boligkjøper-
pakken gjelder det første året, og betales sammen med omkostningene ved boligkjøpet. Dette innebærer at du ikke 
får en særskilt faktura for forsikringene dine det første året. Selve boligkjøperforsikringen kan beholdes i opptil fem 
år, og vil årlig koste 300 kroner for leilighet og 450 kroner for hus eller hytte.

Egenandel
Egenandel avhenger av skadetype, og varierer fra 2 000 til 10 000 kroner. Ved bruk av boligkjøperforsikringen er 
egenandelen 4 000 kroner, mens vi dekker inntil ti timer innledende juridisk bistand før du betaler egenandel.  
Egenandelen refunderes dersom du mottar erstatning fra selgeren.

Priser på Boligkjøperpakken:

Boliger med andels-/aksjenummer  6 850 kroner

Boliger med seksjonsnummer 7 650 kroner 

Hus eller hytte med eget gnr/bnr, under 230 kvm BRA 12 650 kroner

Hus eller hytte med eget gnr/bnr, over 230 kvm BRA 14 650 kroner

Merk: For alle boliger med seksjonsnummer eller andelsnummer er ikke bygningsforsikring inkludert i pakken. 

Om du har spørsmål til boligkjøperpakken  
kan du kontakte oss på 21 49 00 81, eller på boligkjoper@if.no

Dersom du skal melde inn en sak tilknyttet boligkjøperforsikringen,  
gjør du dette på telefon 21 51 98 30 eller på if@legal24.no

71
82

8_
0 

If
C

A
 N

O


