
Protector forsikring 

 Etablert i 2004 
 Børsnotert i 2007 
 Gikk inn i eierskifte i 2004 

 
 

 Visjon: Utfordreren 
 Forretningsidé: Unike Relasjoner, gode beslutninger og kostnadslederskap 
 Verdier: T I M E 

 
 Status innen Eierskiftemarkedet 

 Markedsleder med 50 ansatte  
 Lykkelig leverandør til- og samarbeidspartner med Eiendomsmegler bransjen 

 
 



Viktig å vite om Eierskifteforsikring (ESF) 

• Det selges ca 100.000 boliger i Norge via Eiendomsmeglere 
 
• Ca 80% av alle selgere tegner Eierskifteforsikring (Hit ratio) 

 
• Protector selger over 50% av alle solgte Eierskifteforsikringer 

– Ca 47 000 forsikringer i 2012 
– Premien er en promille av kjøpesummen (Enebolig 5,25/4,25 promille) 
– Vi mottar ca 4000 skader årlig og ca 500 rettslige varsler og stevninger  

 
• Det kan tegnes på alle typer eiendom, det er ingen underwriting 

 
• Avhendingsloven (1992) er grunnlaget for forsikringen 

– Regulerer selgers ansvar for vesentlige skulte feil og mangler i 5 år 
 



Hva betyr gode bygningsrapporter for oss? 

 
 Færre skader (25% lavere) 

 
  Lavere tilbud (20% lavere) 

 
  Klarere saksbehandling 

 
Billigere forsikring for selger (20% rabatt ved BSR) 

 
  Riktigere forventningsnivå 

-  Du vet hva du selger og du vet hva du kjøper 

 



Status i dag fra vårt ståsted 

 Svært varierende takstkvalitet - individavhengig 
 

 Hvis kvaliteten ikke bedres – kan konfliktnivået øke 
 

 Dårlig rapport kan være verre enn ingen 
 

 Vi kan ikke forsvare redusert premie idag 
 

 
 



Konfliktnivået 

 Utviklingen er svakt fallende – men for høy 
 

 Målet er å redusere utrygghet for forbrukeren 
 

 Tydeliggjøre hvem som har risiko for hva 
 

 Skjulte feil og mangler vil alltid eksistere 
 

 NS 3600 vil sikre større grad av likhet i undersøkelsen –  styres i 
større grad  

 
 Kravet til dokumentasjon er nå svært 
     tydelig – risikoen synliggjøres 
     «selvgjort er ikke alltid velgjort» 
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Påvirkning til bruk av NS3600 

Vi har tro på standaren – men… 
 

 Kvaliteten på en tilstandsrapport må bedres 
 Takstmenn må bærer risiko for egne feil vurderinger 
 Takstmenn er fagfolk – det er viktig at de tar stilling 
 ..da vil vi vurdere rabatt i premien 
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