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Tilleggsforsikring for husleietap 

 
Sikkerhetsforskriftene, samtlige ansvarsbegrensninger og unntak 

nevnt i hovedvilkåret for tingforsikringen gjelder også her. 

 

1. Hva som er forsikret 
 

Tap av husleieinntekt i ansvarstiden, på grunn av erstatningsmessig 

skade, jf. pkt. 1 i forsikringsvilkår 300 Eiendomsforsikring, inntruffet 

på forsikringsstedet i forsikringstiden. 

 

1.1 Hvilke skader som dekkes 
 

Selskapet svarer for: 

• Tap av husleieinntekter i ansvarstiden, på grunn av 
erstatningsmessig skade, jf. pkt. 1, inntruffet på forsikringsstedet 
i forsikringstiden. 

• Forsikringsinteressen kommer frem av forsikringsbeviset. 

• Tap av husleieinntekt i ansvarstiden dersom adkomsten eller 
bruken av forsikringsstedet er fysisk hindret eller vanskeliggjort 
som følge av midlertidige skadeforebyggende tiltak, 
redningstiltak eller selve skaden. Dette gjelder hvis skaden 
direkte truer eller er utløst, selv om sikredes eiendom ikke 
direkte er berørt. 

 

Unntatt er: 

• tap av husleieinntekt på grunn av at bruken av forsikringsstedet 
blir fysisk hinder eller vanskeliggjort som følge av forhold nevnt i 
naturskadevilkårets pkt. 1.3.1 - 1.3.6. 

 

Den avtalte ansvarstid kommer frem av forsikringsbeviset. 

 

2. Beregning av husleietap, 
prisstigning og renter 

 

Prisstigning regnes fra skadedagen til reparasjon, gjenanskaffelse 

eller gjenoppføring har skjedd eller normalt kunne ha skjedd. 

 

Prisstigning erstattes i samme forhold som skaden ellers og er 

begrenset til 20 % av erstatningen for hver skadet ting etter 

skadedagens prisnivå. 

 

Selskapet erstatter prisstigning bare hvis skaden er utbedret innen 

fem år fra skadedagen for bygning og innen tre år for maskiner og 

løsøre. 

Erstatningen fastsettes og forfaller til betaling når skaden er 

utbedret. 

 

Tap av husleieinntekt beregnes på grunnlag av leieinntekten for 

umøblerte rom. For lokaler som eieren selv anvender og for ledige 

lokaler, ansettes leien etter markedspris. Det gjøres fradrag for 

innsparte utgifter. 

 

I beregningen tas ikke med den del av tapet som skyldes at 

gjenoppføring eller reparasjon hindres eller sinkes på grunn av: 

• andre forbedringer, utvidelser eller endringer enn slike som 
skyldes påbud gitt med hjemmel i lov eller offentlig forskrift for 
utbedring av bygningsskaden. Selskapet svarer ikke for slikt tap 
som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke 
var inntruffet. 

• reguleringsvedtak truffet etter skaden. 

• manglende arbeidskraft etter skaden. 

• ufullstendig tingforsikring 

• manglende finansiering 

• I den samlede erstatning for tap av husleieinntekt og prisstigning 
blir det gjort fradrag for opptjente renter av erstatninger. 

 

3. Forsikringssum - husleietap 
 

Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker og skal minst 

tilsvare forsikringsinteressen. 

 

Forsikringsinteressen settes til summen av forventede brutto 

inntekter i avtalt ansvarstid, dvs. leieinntekter og kontraktsmessige 

tilleggsytelser for de lokaler forsikringen gjelder. For lokaler som 

eieren selv anvender og for ledige lokaler, ansettes leien etter 

markedspris. 

 

Er forsikringssummen lavere enn forsikringsinteressen, erstattes en 

så stor del av tapet som svarer til forholdet mellom 

forsikringssummen og forsikringsinteressen (underforsikring). 

 

3.1 Førsterisiko 
 

For poster med oppgitt sum i vilkåret og for poster i 

forsikringsbeviset betegnet som førsterisiko, settes 

erstatningsgrunnlaget, før fradrag av egenandel, inntil de oppgitte 

summer. Underforsikringsbestemmelsene ovenfor gjelder ikke. 


