
INFORMASJON OM
LEIEGARANTI

Snakk med oss!

Hva er leiegaranti? 
Leiegaranti fra Nordic Guarantee er et alternativ til 
depositum ved leie av bolig for privatpersoner. 
Ved å kjøpe husleiegaranti slipper leietaker å låse et 
beløp på en depositumskonto, og står fritt til å disponere 
pengene man ellers ville brukt til depositum. Leiegaranti 
gir utleier samme sikkerhet som ved et tradisjonelt 
depositumsforhold.

Husleieloven viser til at det kan avtales sikkerhet for 
skyldig husleie, skader på husrom og for eventuelle andre 
krav som reiser seg av leiekontrakten. Denne sikkerheten 
kan fremstilles både i form av depositum og garanti. 
Leiegaranti er en slik garanti, eller selvskyldnergaranti 
for å være formelt korrekt, og tilfredsstiller alle standard 
leiekontrakter i Norge.

Hva koster en leiegaranti? 
Leiegarantien har en engangskostnad fra 12 % av garantibeløpet i den aktuelle leiekontrakten, og løper i inntil 3 år. 
Garantibeløpets størrelse settes fra 4 måneders husleie, altså tilsvarende nivået på depositum, og i henhold til Husleieloven.

Eksempel: 
Leilighet med husleie på kr 10.000,- pr mnd
Husleie kr 10.000,- pr mnd x 4 mnd /12%

Engangsbeløp som leietaker betaler før innflytting er i dette eksempelet kr 4.800,- 
Dette engangsbeløpet dekker en leiegaranti som løper i 3 år.

Hvor lenge varer en leiegaranti? 
Du kan kjøpe leiegaranti som varer i inntil tre år. 
Husk at leiegarantien og leieforholdet bør vare like lenge for at sikkerheten for utleier skal være trygg hele leieperioden.
Dersom leieforholdet varer lenger enn leiegarantien, leiegarantien kjøpes for ny periode for inntil tre år.



Leiegaranti er ikke en forsikring.
Leiegaranti er en (selvskyldner) 
garanti. Det vil si at leietaker betaler 
for å slippe å låse pengene sine i et 
depositumsforhold, og at Nordic 
Guarantee garanterer ovenfor utleier 
at de har samme sikkerhet som ved et 
tradisjonelt depositumsforhold. Krav 
om utbetaling på en garanti vil vurderes 
på samme måte som ved et 
tradisjonelt depositumsforhold i bank. 
Dersom leietaker ikke klarer å betale 
et rettmessig krav til utleier, vil Nordic 
Guarantee sørge for at utleier får 
pengene sine. Leietaker må da betale 
oss tilbake det vi har måttet betale.

Hvem garanterer for leiegarantien?
Nordic Guarantee garanterer for 
husleiegarantien. Nordic Guarantee ble 
etablert i 1993 og garanterer i dag for 
over 15 milliarder kroner til mer enn 
3.000 kunder i det nordiske markedet. 
Nordic Guarantee har godkjenning og 
konsesjon i Norge fra Finanstilsynet.

Hva skjer om det oppstår et krav?
Utleier må alltid presentere et 
eventuelt krav direkte til leietakeren 
slik at leietaker kan ta stilling til om de 
er enig i eller uenig i kravet. Er leietaker 
enig i kravet, skal utleier sende kravet 
skriftlig til leietaker med 14 dagers 
betalingsfrist, og samtidig informere at 
utleier vil kreve beløpet utbetalt fra 
Nordic Guarantee om leietaker 
ikke betaler.

Om leietaker ikke er enig i kravet 
må utleier sende et skriftlig krav til 
leietaker med fem ukers betalingsfrist. 
I kravet må det opplyses om at 
utleier vil kreve beløpet utbetalt 
fra Nordic Guarantee om leietaker 

ikke betaler. Leietaker må på sin side 
dokumentere å ha bestridt kravet 
innen betalingsfristen i varselet utløper. 
Leietaker kan bestride krav ved å ta ut 
søksmål gjennom Husleietvistutvalget 
eller Forliksrådet.

Leietager har misligholdt avtalen 
Er leietaker enig i kravet, skal utleier 
sende kravet skriftlig til leietaker med 
14 dagers betalingsfrist, og samtidig 
informere at utleier vil kreve beløpet 
utbetalt fra Nordic Guarantee om 
leietaker ikke betaler. Om leietaker ikke 
er enig i kravet må utleier sende et 
skriftlig krav til leietaker med fem ukers 
betalingsfrist. I kravet må det opplyses 
om at utleier vil kreve beløpet utbetalt 
fra Nordic Guarantee om leietaker 
ikke betaler. Leietaker må på sin side 
dokumentere å ha bestridt kravet 
innen betalingsfristen i varselet utløper. 
Leietaker kan bestride krav ved å ta ut 
søksmål gjennom Husleietvistutvalget 
eller Forliksrådet.

Leietager har skadet boligen 
Krav fra utleier som gjelder annet enn 
husleiebetaling, kan kun utbetales fra 
garantist når det foreligger rettskraftig 
avgjørelse i sak mellom leietaker og 
utleier, eller det kommer skriftlig 
aksept fra leietaker. Som utleier må du 
ta kontakt med Husleietvistutvalget 
(HTU) eller Forliksrådet dersom du 
har et slikt krav mot leietaker.

Jeg er ikke enig i det utleier 
krever
Krav fra utleier skal fremsettes 
ovenfor leietaker skriftlig. Dersom du 
ikke er enig i kravet må du ta kontakt 
med Husleietvistutvalget (HTU) eller 
Forliksrådet så snart som mulig, og 

minimum før fristen på varselet går 
ut. Majoriteten av norske leieforhold 
forløper seg uten uenigheter, men 
skulle leieforholdet utvikle seg til en 
konflikt anbefaler vi både leietaker og 
utleier å forholde seg til hverandre 
skriftlig.

Leiegarantien har blitt utbetalt til 
utleier – hva skjer videre?
Dersom leiegarantien har blitt utbetalt 
til utleier i henhold til utleiers krav vil 
garantisten kreve tilbake utbetalingen 
til utleier i sin helhet av leietaker. 
I tillegg vil det i de fleste tilfeller 
tilkomme et gebyr og ekstrakostnader 
i forbindelse med innkreving.

Får jeg pengene tilbake for 
leiegarantien når jeg flytter ut? 
Så lenge du har flyttet inn i 
leieobjektet får du ikke tilbake penger 
for leiegarantien.

Hvis jeg skulle ende opp med å 
ikke flytte inn, får jeg da pengene 
tilbake?
Flytter du ikke inn i boligen, vil vi 
refundere kostnaden for kjøp av 
leiegarantien.                                 

Nordic Guarantee må da få beskjed 
om kansellering av leiegarantien før 
overtakelsesdato, og en bekreftelse 
fra utleier på at du ikke skal flytte inn.

Kan jeg overdra leiegarantien til 
neste leieforhold?
Leiegarantien gjelder kun for det 
leieforholdet og den adressen som 
er oppgitt ved kjøp. Leiegarantien 
kan derfor ikke tas med til et nytt 
leieforhold selv om du skulle bytte 
leiested før leiegarantien løper ut. 

For mer informasjon, kontakt oss på: 
leiegaranti@nordg.com

Informasjon Om Leiegaranti

Tel +47 22 95 57 00
Adresse: Droning Eufemias gate 14

NO-0191 Oslo 
Web nordicguarantee.no

Følg oss på Instagram, Facebook og Linkedin

Personopplysningene benyttes av Nordic Guarantee for å kunne håndtere søknaden og for å kunne oppfylle våre plikter relatert til 
våre produkter.  Vær oppmerksom på at Nordic Guarantee kan dele informasjon når vi selger ubetalte gjeld til en tredjepart, for eksempel innkrevingssel-

skaper. For ytterligere informasjon om hvordan Nordic Guarantee behandler personopplysninger, vennligst les våre Personvernregler på 
www.nordicguarantee.com/personvernregler, eller kontakt oss på info@nordg.com


