
Boligkjøperforsikring

Hvis boligen du har kjøpt har feil eller mangler du ikke ble gjort kjent med av selger eller megler, kan det være både frustrerende, 
tidkrevende og kostbart. Gjennom vår boligkjøperforsikring får du tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og jurister som er 
spesialiserte på eiendomskjøp. Forsikringen løper i 5 år etter overtakelsen, og dekker egne og eventuelle idømte saksomkostninger. 

Kostnader for reparasjon av eventuelle feil eller mangler dekkes ikke av boligkjøperforsikringen. Slike kostnader vil man kunne 
kreve dekket av selger dersom eiendommen er mangelfull etter avhendingsloven. Skjulte feil, tilbakeholdte opplysninger og/eller 
mangelfulle/uriktige opplysninger gir grunnlag for henvendelse. Våre saksbehandlere vil da vurdere det rettslige grunnlaget basert på 
informasjonen som er mottatt. 

Til deg som 
kjøper bolig

GJØR EN TRYGG BOLIGHANDEL! Med vår boligkjøperforsikring får du en rettshjelpsforsikring 
som dekker juridisk bistand i eventuelle reklamasjonssaker mot selger. Med boligkjøperforsikring 
er du i trygge hender dersom du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt. 

Pris:

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagsiendom:
Kr 6 200

Seksjonert eiendom/aksjebolig:
Kr 9 800

Enebolig/fritid/tomt:
Kr 15 500

Det er flere fordeler ved å skaffe seg en boligkjøperforsikring. Her finner du noen av fordelene. 

Du trenger ikke betale 
saksomkostninger
En boligkjøperforsikrings hovedfunksjon 
er å dekke eventuelle saksomkostninger 
knyttet til en klage på boligkjøpet. Dette 
inkluderer kostnader til advokat og 
eventuelle rapporter som må utføres. 
Forsikringen dekker beløpet enten du 
taper eller vinner. 

Forsikringen har ikke et tak
Mens en vanlig innbo- og husforsikring 
vanligvis har et tak på rundt 
kr 100 000 og en egenandel på ca. 
20 %, så trenger du med boligkjøper-
forsikring ikke å bekymre deg for 
beløpet på saksomkostningene. Dette 
dekkes av forsikringsselskapet uansett 
hvor høyt det blir. 

Den gir deg en ekstra trygghet
Er du bekymret for at du kanskje kan 
komme i konflikt med boligselger og at 
du ikke har råd eller lyst til å dekke 
sakskostnader, kan det være 
betryggende å kjøpe en boligkjøper-
forsikring. Selger har i de fleste tilfeller 
tilgang til prosfesjonell hjelp, da bør du 
som kjøper av bolig også ha det. 

FORSIKRING GJØR BOLIGHANDELEN TRYGGERE!



Til deg som 
kjøper bolig

Dersom du ønsker å tegne boligkjøperforsikring, vil dette 
være en omkostning ved kjøpet og premien finansieres 
gjennom din boligfinansiering. 

Både distribusjonskostnad til DNB (kr 2 542 for Borettslags-
eiendom, kr 4 950 for seksjonert eiendom/aksjebolig og kr 7 
302 for enebolig/fritid/tomt) og honorar til Söderberg & 
Partners (kr 496 for borettslagseiendom, kr 784 for seksjonert 

eiendom/aksjebolig og kr 1 240 for enebolig/ 
fritid/tomt) samt fakturagebyr, er medregnet i premietabellen 
ovenfor, slik at du kun betaler den oppgitte premien. 

Det tas forbehold om pris- og vilkårsendringer.

Forsikringen er plassert hos If Skadeforsikring NUF og er 
formidlet gjennom Söderberg & Partners. 

Söderberg & Partners er en uavhengig og objektiv
forsikringsmegler med konsesjon fra Finanstilsynet og er
oppført i Finanstilsynets virksomhetsregister.

Boligkjøperforsikringen gjelder for kjøp av eiendom solgt 
etter avhendingsloven. 

Forsikringen kan ikke tegnes dersom boligen kjøpes som ledd  
i egen næringsvirksomhet, mellom personer som bor eller har 
bodd på boligeiendommen eller kjøpes fra nærstående.  
Som nær stående regnes familie i opp- og ned stigende linje, 
samt søsken. Forsikringen kan ikke tegnes ved kjøp av 
næringseiendom, eller obligasjons leilighet.

Crawford & Company er spesialister på avhendingsrett  
og vil på vegne av forsikringsselskapet bistå deg dersom du 
oppdager en mangel ved boligen du nettopp har kjøpt.

Jeg samtykker til at informasjon om min forsikring kan 
brukes til statistiske formål av Söderberg & Partners.  

Informasjonen skal kun brukes som beregningsgrunnlag for 
forsikringsformål, og er alltid anonymisert. Informasjon  
kan ikke overleveres til tredjepart.

Les vilkår her

Klage
Söderberg & Partners 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: Klagenemnda for forsikrings- og 
gjenforsikringsmeglingsvirksomhet, Sekretariatet v/
Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum. 0107 Oslo.

spørsmål om forsikringen
Söderberg & Partners (org.nr 965 575 162) 
Postboks 324
1326 Lysaker
Tlf. 93 00 00 20
boligkjoperforsikring@soderbergpartners.no
eiendom.soderbergpartners.no

skade/krav
Crawford & Company
Postboks 133
1338 Sandvika
Tlf. 67 20 91 44
boligkjoperforsikring@crawco.no
www.kjoperforsikring.com

Produkt og leverandørinformasjon

Kontakt

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG BOLIGHANDEL!




