
 

 

 
 

Endring av vilkåret på studentforsikring (STI02 og STR04), gjeldende 

fra 01.01.2023 
 

Endringer innboforsikring STI02 

 
Vi fjerner egenandelen ved skadeforebyggende tiltak 
 
Tidligere egenandel:  
 
Reduksjon ved alarm 
 
Egenandel reduseres med 3 000 kr: 

• ved brannskade, hvis FG-godkjent* brannalarm var i drift på skadetidspunktet 

• ved vannskade, hvis FG-godkjent* vannalarm var i drift 
på skadetidspunktet 

• ved innbruddskade, hvis FG-godkjent* innbruddsalarm 
var i drift på skadetidspunktet 

*FG = Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd 
 
Endres til: 
 
Det trekkes ingen egenandel 

• ved brannskade, hvis FG-godkjent* brannalarm var i drift på skadetidspunktet 

• ved vannskade, hvis FG-godkjent* vannalarm var i drift 
på skadetidspunktet 

• ved innbruddskade, hvis FG-godkjent* innbruddsalarm 
var i drift på skadetidspunktet 

*FG = Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd 
 

Utvidelse innboforsikring STI02 

• B.4.3 Nye skadeårsaker på Naturskade:  
o Flodbølger  
o Meteorittnedslag 

 

Spesifisering innboforsikring STI02 

• El-sykkel er kun omfattet av forsikringen hvis hjelpemotor kobles ut når el-sykkelen oppnår 
høyere hastighet enn 25 km/t med motorkraft og el-sparkesykkel har maks hastighet på 20 
km/t.  



Endringer reiseforsikring STR04 

Utvidelse i dekninger  

• B.2 Avbestilling: Økt forsikringssum for avbestilling fra 80 000 kr til 100 000 kr 

• B.4 Reisegods: Økt forsikringssum for reisedokumenter/pass fra 10 000 kr til 15 000 kr 

• B.4 Reisegods: Inkludert dekning av nasjonalt ID-kort 

• B.5 og B.6 Reisesyke: Økt kjøregodtgjørelse fra 2,50 kr til 3,50 kr 

• B.7.2 Dødsfall: Økt forsikringssum for dødsfall fra 50 000 kr til 100 000 kr  

• D.1 Rettshjelp: Økt forsikringssum for rettshjelp fra 80 000 kr til 100 000 kr 

• C.1 Ansvar og D.2 Rettshjelp: Presisert at dekning for ansvar og rettshjelp også gjelder på 
studiested utenfor Norden 

 

Endret sikkerhetsforskrift  

• B.4.8.3 Reisegods: Inkludert nasjonalt ID-kort 

 

Elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy* 

Den lovpålagte ansvarsforsikringen for elsparkesykler trer i kraft 1. januar 2023. Det nye regelverket 

innebærer at elektriske sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy* omklassifiseres til 

"motorvogn" i Norge. Dette betyr at ansvar ikke lenger dekkes under innbo- og reiseforsikringen.  

Dette medfører at du må kjøpe egen ansvarsforsikring på din elsparkesykkel og andre små 

elektriske kjøretøy* fra 01.01.2023.  

For tyveri eller skader på selve elsparkesykkelen og andre små elektriske kjøretøy vil innbo- og 

reiseforsikringen gjelde som tidligere. Har du behov for tilleggsforsikring som for eksempel dekker 

skader ved bruk, kan du kjøpe en egen kaskoforsikring.  

* Definisjon på små elektrisk kjøretøy: Elektrisk drevet motorvogn for én person, som har en 

maksimal konstruktiv hastighet på 20 km/t, veier maksimalt 70 kg inklusive batteri og ikke er bredere 

enn 85 cm eller lengre enn 120 cm. Motorvogn uten selvbalanserende teknologi tillates ikke å ha 

sitteinnretning. 

 

 


