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GENERELLE VILKÅR 
WtC-GEN-2.9 gjelder fra mars 2021 

 

Innhold: 

 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT 

 2 SKJØNN 

 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 

 4 FØLGENE AV SVIK 

 5 FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE OG FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT SAMT FORELDELSE 

 6 OPPSIGELSE OG FLYTTING AV FORSIKRING I FORSIKRINGSTIDEN 

 7 VARIGHET FOR FORSIKRINGSAVTALEN OG BEREGNING AV PREMIE 

 8 FORNYELSE AV FORSIKRINGEN 

 9 IDENTIFIKASJON 

10 ULOVLIGE INTERESSER 

11 VINNINGSFORBUD 

12 LOVVALG 

13 VERNETING 

14 VALUTA 

15 PERSONOPPLYSNINGER 

16 RETTSHJELP - FELLESREGLER 

 

Ideen bak forsikring er enkel. Mange mennesker går sammen om å dele risiko. Det er derfor 

viktig å havne i godt selskap; med folk som tar vare på tingene sine. Det handler om å være i 

Den Gode Sirkelen. WaterCircles forsikring er i tillegg et miljøvennlig forsikringsalternativ. For oss 

er det viktig å påvirke fremtiden og styre skadeoppgjør i mest mulig miljøvennlig retning. 

Disse generelle vilkårene gjelder for alle forsikringsavtaler i WaterCircles Forsikring i den 

utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. 
 

1 Særlige begrensninger i Selskapets 

erstatningsplikt     
1.1 Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og 

økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte 

er forårsaket av eller står i sammenheng med 

jordskjelv og vulkanske utbrudd. 

Denne begrensning gjelder i den utstrekning det 

ikke uttrykkelig er presisert i bransjevilkåret at den 

er fraveket. 

 

1.2 Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og 

økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte 

er forårsaket av eller står i sammenheng med krig 
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eller krigslignende handlinger, enten krig er 

erklært eller ikke, opprør e.l. alvorlige forstyrrelser 

av den offentlige orden. 

For forsikringer av bygninger, maskiner, løsøre, 

varer og driftstap knyttet til næringsvirksomhet, 

offentlig virksomhet og bygninger/husleietap 

tilhørende borettslag/boligsameie er 

erstatningsplikten begrenset til kr 100 000 000 pr 

hendelse, dersom den erstatningsmessige skade 

er forårsaket av eller står i sammenheng med en 

terrorhandling. For slike forsikrede ting og  

interesser som befinner seg utenfor Norden, 

Estland, Latvia eller Litauen, erstattes ikke skader 

som er forårsaket av eller står i sammenheng med 

terrorhandling. 

 

Definisjon av terrorhandling: Med terrorhandling 

forstås en rettsstridig, skadevoldende handling 

rettet mot allmennheten med hensikt å forårsake 

person- eller tingskade eller annen betydelig tap, 

herunder en voldshandling eller farlig spredning 

av biologiske eller kjemiske substanser - og som 

fremstår å være utført i den hensikt å utøve 

innflytelse på politiske, religiøse eller andre 

ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i 

befolkningen. 

 

Med hendelse forstås alle skader som rammer 

Selskapets og dets morselskap med øvrige filialers 

forsikringstakere i Norden, Estland, Latvia eller 

Litauen innenfor et tidsrom av 48 timer. 

Overstiges den fastsatte grense pr hendelse, må 

sikrede tåle en forholdsmessig reduksjon av 

erstatningsbeløpet. 

 

 

Denne begrensning gjelder i den utstrekning det 

ikke uttrykkelig er presisert i forsikringsbeviset eller i 

person- eller reiseforsikrings bransjevilkår, at den er 

helt eller delvis fraveket. 

 

1.3 Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og 

økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte 

er forårsaket av eller står i sammenheng med 

atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans (se 

atomenergiloven av 12. mai 1972 nr. 28, § 1 c og 

h). Unntaket gjelder ikke bruk av radioisotoper 

som angitt i lovens § 1 c og som er lovlig i samsvar 

med lov om strålevern og bruk av stråling av 12. 

mai 2000 nr. 36. 

Denne begrensning gjelder i den utstrekning det 

ikke uttrykkelig er presisert i forsikringsbeviset at 

den er fraveket. 

 

1.4 Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og 

økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte 

er forårsaket av eller står i sammenheng med 

en pandemi eller frykten eller trusselen (enten 

faktisk eller oppfattet) av en pandemi.  

Dette gjelder uansett om det foreligger noen 

erklæring om et pandemi utbrudd av WHO eller 

et nasjonalt eller internasjonalt organ. 

 

Definisjoner: I denne forbindelse skal en pandemi 

defineres som et utspredt utbrudd av alvorlig 

smittsom sykdom i minst tre land og minst to 

kontinenter. Sykdommen kan overføres fra en 

organisme til en annen organisme der: 

-Smittekilden er et virus, bakterie, parasitt eller 

annen organisme uansett om det anses å være 

levende eller ikke. 

-metoden for overføring kan være direkte eller 

indirekte, inkludert, men ikke begrenset til, 

luftbåren overføring, kroppsvæskeoverføring, 

overføring fra eller til en hvilken som helst overflate 

eller gjenstand, væske eller gass. 

-sykdommen kan forårsake skade på menneskers 

helse, menneskers velferd eller kan forårsake 

verditap på eiendeler. 

 

1.5 Tollpliktige gjenstander som er anskaffet i 

utlandet og ført inn til Norge uten tolldeklarasjon i 

henhold til gjeldende regelverk, er i sin helhet 

unntatt fra selskapets erstatningsplikt. Tilsvarende 

gjelder for gjenstander hvor det er utført tjenester 

eller reparasjoner i tilknytning til gjenstanden. 

Grensene for tollfri innførsel følger av det som til 

enhver tid er fastsatt i tolloven med tilhørende 

forskrifter. 

2 Skjønn 
Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til 

forsikringsvilkårene, gjelder følgende 

bestemmelser om fremgangsmåten: 

 Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. 

Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen 

av partene ønsker det, kan han eller hun velge 

særskilt skjønnsmann for bestemte ting - ved 

avbruddstap for bestemte spørsmål. 

Har den ene av partene skriftlig underrettet den 

annen om sitt valg, plikter denne innen tre uker 

etter at han eller hun har mottatt underretningen 

å gi meddelelse om hvem han eller hun velger. 

Før skjønnet velger de to skjønnsmenn en 

oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, 

skal denne være bosatt utenfor partenes 

hjemsted og utenfor den kommune hvor 

forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av 

partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne 

på hans eller hennes vegne av tingretten i den 

rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir 

skjønnsmennene ikke enige om oppmann, 

oppnevnes denne på samme måte. 
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Skjønnsmennene plikter å innhente de 

opplysninger og foreta de undersøkelser som de 

anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på 

grunnlag av forsikringsvilkårene. De to 

skjønnsmenn foretar verdsettelsen - besvarer 

spørsmålene ved avbruddstap - uten at 

oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles 

oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt 

skjønn over de punkter som skjønnsmennene er 

uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes 

erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. 

Erstatning skal dog ikke ligge utenfor de grenser 

som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. 

Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til 

oppmannen og mulige andre omkostninger ved 

skjønnet bæres av partene med en halvdel hver.  

Skjønnets verdsettelser er bindende for begge 

parter. 

3 Renter av erstatningsbeløp 
Sikrede har krav på renter i samsvar med reglene i 

§ 8-4 eller § 18-4 i lov om forsikringsavtaler av 16. 

juni 1989, nr. 69 (FAL). 

4 Følgene av svik 
Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, 

mister ethvert erstatningskrav mot Selskapet etter 

denne og andre forsikringsavtaler i anledning 

samme hendelse, og Selskapet kan si opp enhver 

forsikringsavtale med sikrede, jf FAL § 4-2, 4-3, 8-1 

eller §§ 13-2, 13-3 og 18-1, jf også pkt 9 nedenfor. 

5 Frist for å gi melding om skade 
og for å foreta rettslige skritt samt foreldelse 

 

5.1 Selskapet er fri for ansvar hvis: 

5.1.1 sikrede ikke har meddelt kravet til Selskapet 

innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de 

forhold som begrunner det. 

5.1.2 sikrede ikke har anlagt sak eller krevet 

nemndbehandling innen seks måneder etter at 

sikrede fikk skriftlig melding om at Selskapet ikke 

anser seg ansvarlig og det samtidig er minnet 

ham eller henne om fristen, dens lengde og 

følgen av at den oversittes, jf FAL § 8-5,18-5, 20-1. 

 

5.2 Sikredes krav foreldes også etter 

bestemmelsene i FAL § 8-6 eller § 18-6. 

6 Oppsigelse i forsikringstiden 
6.1 Selskapet kan si opp en løpende skade- eller 

ulykkesforsikring i samsvar med reglene i FAL § 3-7 

og § 12-4: 

6.1.1 hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige 

opplysninger om risikoen, med 14 dagers varsel, jf 

FAL § 4-3 eller § 13-3. 

6.1.2 hvis det foreligger svik i forbindelse med 

opplysninger om risikoen, med øyeblikkelig 

virkning, jf FAL § 4-3 eller § 13-3. 

6.1.3 hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, 

med en ukes varsel, jf FAL § 8-1 eller § 18-1. 

6.1.4 etter inntruffet skade hvis   

   - sikrede har voldt skaden forsettlig, eller 

   - sikrede har forsømt å overholde en 

sikkerhetsforskrift, eller 

   - skadeforløpet viser stort avvik fra det normale, 

eller 

   - det i løpet av de siste 12 måneder har vært 

minst 3 skader til sammen under denne og andre 

avtaler med Selskapet. Oppsigelsesfristen er 2 

måneder, jf FAL § 3-7 eller § 12-4. 

6.1.5 med 2 måneders frist der bruken av 

forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet 

endres i forsikringstiden på en måte som 

   - innebærer at Selskapet ikke ville ha overtatt 

forsikringen om det nye forholdet hadde 

foreligget ved forsikringstidens begynnelse, eller 

   - er av betydning for Selskapets mulighet til å 

gjenforsikre, jf FAL § 3-7 eller § 12-4. 

6.1.6 med 2 måneders frist ved gjentatte 

mislighold av premiebetalingen, jf FAL § 3-7 eller § 

12-4. 

6.1.7 med 2 måneders frist hvis 

forsikringstaker/sikrede/forsikrede eller noen som 

kan identifiseres med disse, har fremsatt trusler 

mot ansatte i Selskapet, jf FAL § 3-7 eller § 12-4. 

 

6.2 Sikrede kan si opp:  

6.2.1 livsforsikring  

   - når som helst i forsikringsåret.  

Dette punkt kan være fraveket i avtaler om 

kollektiv forsikring og vil i så fall fremgå av 

forsikringsbeviset. 

6.2.2 annen personforsikring  

   - når som helst med 1 måneds varsel, jf FAL 12-3, 

3. ledd. Dersom behovet faller bort eller ved 

andre særlige grunner kan forsikringen sies opp 

umiddelbart. Dette punkt kan være fraveket i 

avtaler om kollektiv forsikring og vil i så fall fremgå 

av forsikringsbeviset. 

6.2.3 skadeforsikring  

   - dersom forsikringsbehovet faller bort eller det 

foreligger andre særlige grunner, jf FAL § 3-2, 

2.ledd. 

   - for flytting til et annet forsikringsselskap med 1 

måneds varsel. Varselet skal inneholde opplysning 

om dato for flyttingen og til hvilket selskap den 

skal flyttes til, jf FAL par 3-6, 2. ledd, 2. punktum.  

For at oppsigelsen skal komme inn under reglene 

om flytting, skal den nye forsikringen ha minst 

samme eller tilnærmet samme dekningsomfang. 

For kollektive forsikringsavtaler og forsikringsavtaler 

for virksomheter som kommer inn under FAL par 1-
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3 pkt a til e, kan retten til flytting fravikes. Dette vil i 

så fall fremgå av forsikringsbeviset. 

7 Varighet for forsikringsavtalen 
7.1 Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er 

vedtatt av partene eller fra og med en senere 

avtalt dato kl 00.00. Forsikringen gjelder til kl 24.00 

siste dato i avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for 

senere fornyelser. Det er en forutsetning at 

premien blir betalt innen den tid som fremgår av 

betalingsvarselet. 

Hvis det er en forutsetning at premien skal være 

betalt før Selskapets ansvar begynner å løpe, 

fremgår dette av forsikringsbeviset for den enkelte 

dekning. 

Forsikringen omfatter bare forsikringstilfeller som 

inntreffer mens forsikringen var i kraft i 

WaterCircles Forsikring.  

Forsikringstilfellet skal behandles etter de vilkår og 

beløp som gjaldt da forsikringstilfellet inntraff.  

7.2 Ved terminvis premiebetaling eller ved delvis 

betaling, svarer Selskapet bare for skader som 

inntreffer i det tidsrommet det er betalt premie for. 

 

7.3 Dersom premien for endring eller utvidelse av 

forsikringen ikke betales innen betalingsfristen, vil 

endringen/utvidelsen bli annullert. 

 

7.4 Opphører en løpende forsikring i 

avtaleperioden, har Selskapet krav på premie 

forholdsmessig etter den tiden forsikringen har 

vært i kraft, med mindre noe annet fremgår av 

det enkelte forsikringsvilkår. 

 

7.5 Dersom betalingsfristen ved 2. gangs varsel 

ikke overholdes, opphører avtalen helt eller delvis 

på grunn av manglende betaling. Selskapet har i 

slike tilfeller krav på premie for den tid det har 

vært i ansvar etter bestemmelsene i FAL kapittel 5. 

Avtalen, eller de deler av avtalen som kravet 

gjelder, blir annullert. Selskapet har også krav på 

et tillegg for omkostninger tilsvarende inntil 60 

dagers premie. 

 

7.6 Ved terminvis premiebetaling beregnes et 

termintillegg. 

8 Fornyelse av forsikringen samt 

eierskifte 
Forsikring som gjelder for en tid av minst ett år, 

fornyes for ett år ad gangen, hvis ikke 

forsikringstakeren har sagt opp avtalen innen 

forsikringstidens utløp. For Selskapet er 

oppsigelsestiden 2 måneder før utløpet av 

forsikringstiden. Forsikringsvilkår og premie kan 

endres og blir gjeldende fra fornyelsesdag. 

Forsikringen opphører dersom fast eiendom, ting 

eller dyr som er forsikret i Selskapet, selges eller på 

annen måte overdras til ny eier.  

Dersom den nye eieren ikke har tegnet forsikring, 

svarer Selskapet likevel for forsikringstilfeller som 

inntrer innen 14 dager etter eierskiftet, jf. FAL § 7-2. 

Dette gjelder ikke ved forsikring av husdyr.     

9 Identifikasjon 
Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt 

eller delvis bortfaller som følge av sikredes 

handlinger eller unnlatelser får tilsvarende 

anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra 

personer som nevnt i FAL § 4-11, annet ledd. 

I næringsvirksomhet gjelder dette ved handlinger 

eller unnlatelser gjort av ansatt som har det 

overordnede ansvar for den del av virksomheten 

hvor forsømmelsen er gjort. 

10 Ulovlige interesser 
Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som 

kan verdsettes i penger. 

11 Vinningsforbud 
Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare 

erstatte det tap som virkelig er lidt innenfor 

rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen 

er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 

12 Lovvalg 
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den 

utstrekning dette ikke er i strid med lov nr 111 av 

27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det 

er gjort annen avtale. 

13 Verneting 
Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk 

domstol, med mindre det er i strid med 

ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det 

er gjort annen avtale. 

14 Valuta 
Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp 

m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i 

norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår 

av vilkår eller forsikringsbevis. 

15 Personopplysninger 
De personopplysninger WaterCircles innhenter om 

deg er nødvendige for at selskapet skal kunne 

administrere forsikringen, oppfylle selskapets 

avtaleforpliktelser og forøvrig dine ønsker som 

kunde. Opplysningene vil også kunne benyttes for 

å vurdere å fatte beslutninger om forsikringers 

innhold og vilkårsutforming, samt i 

markedsanalyser og markedsføring av våre 
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produkter. Personopplysningene kan for de 

nevnte formål også utleveres til selskap/ 

organisasjoner WaterCircles samarbeider med, så 

vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området. 

Dersom du vil vite hvem som er våre 

samarbeidspartnere kan du kontakte 

personopplysningsansvarlig i WaterCircles. Dersom 

WaterCircles har opplysningsplikt overfor offentlig 

myndighet, vil opplysninger bli overlevert i 

henhold til myndighetenes krav. Opplysningene vil 

også kunne benyttes for å gi deg informasjon om 

selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester 

forøvrig. Etter personopplysningsloven har du rett 

til å få innsyn i de opplysninger selskapet har om 

deg, og rett til å kreve at selskapet retter feilaktige 

eller ufullstendige opplysninger. Har du spørsmål 

om selskapets bruk av personopplysninger, kan du 

henvende deg til selskapet 

(personopplysningsansvarlig). 

Det gjøres særskilt oppmerksom på at dersom du 

ikke ønsker direkte markedsføringshenvendelser 

for fremtiden kan du når som helst reservere deg 

mot dette ved henvendelse enten til WaterCircles 

eller det sentrale reservasjonsregister i 

Brønnøysund. 

16 Rettshjelp - generelle 

bestemmelser 
Når det av bransjevilkåret fremgår at rettshjelp er 

omfattet av forsikringsavtalen og det er henvist til 

dette pkt 16, gjelder disse generelle 

bestemmelser. 

16.1 Hva forstås med "tvist" 

Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, 

helt eller delvis. Vedvarende taushet hos motpart 

vil kunne anses som tvist. Selv om saken består av 

flere spørsmål vil ikke dette nødvendigvis være å 

anse som flere tvister. Det samme gjelder dersom 

det er flere parter på samme side. 

16.2 Selskapet dekker 

16.2.1 Saksomkostninger  

Rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. 

Utgifter til voldgiftsdommere dekkes ikke. Rimelige 

og nødvendige utgifter til sakkyndige som ikke er 

oppnevnt av retten, dekkes bare når utgiftene på 

forhånd er godkjent av Selskapet. Utgifter til vitner 

dekkes bare ved hovedforhandling og 

bevisopptak. Idømte saksomkostninger dekkes 

ikke. Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller ikke. 

Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av 

andre rettsmidler. Saksomkostninger som dekkes 

av motpart går til fradrag. Likevel dekkes slike 

saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at 

motparten ikke er søkegod og innkreving er 

forsøkt. 

16.2.2 Saksomkostninger ved forlik 

Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er 

tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt 

tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd 

ha godkjennelse fra Selskapet dersom det skal 

avtales i forliket at hver av partene skal bære sine 

egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra 

Selskapet erstattes kun 50% av egne omkostninger 

oppad begrenset til 50% av forsikringssum, eller 

tilkjente saksomkostninger går til fratrekk i 

erstatningen. 

16.3 Hvilke domstoler tvisten må høre inn under 

Tvisten må høre inn under de alminnelige 

domstoler (jf domstolloven § 1) eller 

jordskifteretten og ha oppstått mens forsikringen 

var i kraft. Dersom saken føres for øvrige 

særdomstoler (jf domstolloven § 2), dekkes ikke 

utgifter ved saken før den eventuelt bringes inn for 

de alminnelige domstoler. Ingen utgift til 

forberedelse og behandling for særdomstolen 

kan kreves dekket. 

16.4 Forsikringssum 

Den samlede erstatning ved hver tvist er 

begrenset til kr 100 000. I de tilfeller der det er tre 

eller flere parter på samme side i en sak og de 

faktiske og juridiske problemstillingene i det alt 

vesentlige er de samme er den samlede 

forsikringssummen begrenset til kr 250 000. Dette 

gjelder også om partene har rettshjelpsforsikring i 

forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har 

rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller 

flere selskap. Selskapets ansvar er under enhver 

omstendighet begrenset til den antatte 

økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, 

såfremt utgiftene ikke er godkjent av Selskapet på 

forhånd. Annen forsikringssum kan være angitt i 

bransjevilkåret og gjelder da foran ovennevnte 

forsikringssum. 

16.5 Egenandel 

Egenandel kr 5 000 med tillegg av 20 % av det 

overskytende. Det trekkes bare en egenandel for 

hver tvist selv om det er flere parter på samme 

side. Annen egenandel kan være angitt i 

bransjevilkåret og gjelder da foran ovennevnte 

egenandel. 

16.6 Utgifter Selskapet ikke dekker 

Selskapet dekker ikke utgifter ved: 

16.6.1 tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft 

Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom sikrede 

ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det 

som senere ble tvistegrunnlag, og forstod eller 

måtte forstå at tvisten kunne oppstå. Utgifter til 

tvist som har sitt tvistetidspunkt forut for selskapets 
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ansvarsperiode, må søkes dekket under 

forsikringen tilhørende det selskap sikrede var 

forsikret hos ved tvistestart.  

16.6.2 tvist som har sammenheng med eller sitt 

utspring i separasjon, skilsmisse, barnefordeling, 

samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av 

gave, underholdsbidrag, bodeling, økonomisk 

fellesskap etablert av samboende og oppløsning 

av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. 

16.6.3 tvist som har sammenheng med sikredes 

yrke 

eller erverv, herunder tvist som har sitt utspring i 

yrkesskade eller yrkessykdom. 

16.6.4 tvist som alene hører inn under 

namsmyndighetene. 

16.6.5 tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor 

fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og 

sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling 

dersom sikrede er konkurs- eller akkord skyldner. 

16.6.6 tvist som gjelder, eller som har sitt utspring i, 

straffbar handling hvor sikrede er gjerningsmann, 

ærekrenkelsessak eller sak om erstatningsplikt 

etter skadeserstatningsloven § 3-3 (visse 

personlige krenkelser), straffeloven § 273 

(legemsbeskadigelse), skadeserstatningsloven § 3-

5 (oppreisning) og §3-6 (ærekrenkelse og krenking 

av privat livets fred). Med straffbar handling 

menes også brudd på FAL §§ 4-2 og 8-1.   

16.6.7 tvist som gjelder offentlig 

forvaltningsvedtak. 

Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den 

administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I 

tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt 

under forvaltningsbehandlingen unntatt fra 

dekning. 

16.6.8 tvist om advokatsalær eller tvist om utgifter 

til sakkyndige. 

16.6.9 utgifter pådratt før tvist er oppstått. 

16.6.10 utgifter til tvist med eget forsikringsselskap. 

16.7 Skadeoppgjør 

16.7.1 Vil sikrede søke erstatning under 

rettshjelpsforsikringen må Selskapet underrettes 

snarest mulig og senest ett år etter at advokat er 

engasjert. Underretningen skal skje skriftlig og 

dokumentasjon på engasjementet inkl. avtalt 

timepris må vedlegges. Dersom advokat benyttes 

under den offentlige forvaltningsbehandling eller 

for særdomstol, regnes fristen for melding til 

Selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige 

forvaltningsbehandling er fullt utnyttet. 

16.7.2 Sikrede velger selv en advokat som etter 

sakens art og sikredes bosted passer for 

oppdraget. Dersom sikrede har fri rettshjelp 

og/eller tegnet eierskifte- eller kjøpsforsikring 

gjeldende ved avhendelse/kjøp av fast eiendom, 

plikter sikrede å benytte seg av de aktuelle 

selskapers dekning og advokater.  

16.7.3 Sikrede plikter å begrense utgiftene til 

rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger 

forårsaket uten rimelig grunn, eksempelvis 

reisekostnader ved valg av advokat utenfor 

sikredes bostedsfylke. Merutgifter ved 

advokatbytte dekkes ikke. Er det flere parter på 

samme side med likeartede interesser, kan 

Selskapet kreve at disse benytter samme juridiske 

og tekniske bistand. 

16.7.4 Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet 

om omfanget av de utgifter som kreves dekket 

under forsikringen. Sikrede skal informere Selskapet 

om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell 

behandling i særdomstol, eller under eventuell 

forvaltningsbehandling av klage på offentlig 

forvaltningsvedtak. 

Ved krav om oppgjør har Selskapet den samme 

rett som sikrede til å få dokumentert hvordan 

advokaten har beregnet sitt salær. Medgått tid 

skal spesifiseres. Før endelig oppgjør foretas, skal 

selskapet ha dokumentasjon for at egenandel er 

betalt. 

Salær avregnes maksimalt 2 ganger i året overfor 

advokaten. 

Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges 

Den Norske Advokatforening. 

Selskapet kan for øvrig kreve at sikrede begjærer 

salæret fastsatt av retten i henhold til 

tvistemålslovens § 52. 

17 Garantiordning for skadeforsikring 
Selskapet er medlem av garantiordningen for 

skadeforsikring, se lov finansforetak og 

finanskonsern  LOV-2015-04-10-17 Kap 20 og 

forskrift om finansforetak og finanskonsern FOR-

2016-12-09-1502 Kap 20. 

 

Ordningen skal være en trygghet for sikrede 

dersom selskapet ikke kan betale det de plikter i 

henhold til inngåtte skadeforsikringsavtaler. 

 

Garantiordningen dekker opp til 90 prosent av 

hvert enkelt krav. Krav etter forsikringer som 

gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring skal 

likevel dekkes med 100 prosent. Garantiordningen 

dekker ikke forsikringskrav utover 20 millioner 

kroner for hvert krav for hver sikret for hvert 

skadetilfelle. 

 

Garantiordningen dekker blant annet ikke 

kredittforsikring, livsforsikringer, energiforsikringer 

og luftfartsforsikringer. Videre dekkes ikke 

sjøforsikring, unntatt når forsikringen gjelder skip 

som ikke er registreringspliktige i henhold til lov om 
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sjøfarten (sjøloven) av 24. juni 1994 nr. 39 § 11 

annet ledd, eller fiskefartøyer opp til og med 50 

bruttotonn som er registrert i Skipsregisteret, jfr. 

sjøloven § 11 første ledd første punktum. 

Garantiordningen dekker ikke 

næringslivsforsikringer, når forsikringen gjelder 

foretak som ved avtaleinngåelsen eller senere 

fornyelser oppfyller minst to av følgende vilkår 

   - har flere enn 250 ansatte 

   - har en omsetning på minst 100 millioner i følge 

siste årsoppgjør, eller 

   - har eiendeler ifølge siste balanse på minst 50 

millioner kroner   

 

For nærmere detaljer henvises det til ovennevnte 

lov og forskrift. 

18 Trafikkavgift til staten 
Selskapet krever inn trafikkavgift til staten fra 

1.1.2018 og avgiften må betales ihht regler satt av 

myndighetene (p.t. av alle registrerte kjøretøy 

under 7 500 kg). Betaling av trafikkavgift til staten 

er en forutsetning for forsikringsavtalen. Dersom 

avgift ikke betales for slikt forsikret kjøretøy, går 

alle forsikringer/forsikringen til opphør. 
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Motorvognforsikring 
WtC-MOT-2.9 gjelder fra januar 2021 

 

Forsikringsvilkår MOT-2.9 gjelder motorvogner, campingvogner og tilhengere med totalvekt til og med 5 000 

kg eiet av privatpersoner. Vilkårene gjelder også for veteran-/ klassisk motorkjøretøy uten hensyn til 

totalvekt. Betegnelsen motorvogn brukes på alle kjøretøytyper som vilkårene kan omfatte.  

 

Innhold: 

1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

3 HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE 

4 HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER 

5 ENDRING AV RISIKO SIKKERHETSFORSKRIFTER 

6 FORSIKRINGSVERDI/FORSIKRINGSSUM 

7 SKADEMELDING, SKADEOPPGJØR OG EGENANDELER 

8 IDENTIFIKASJON 

9 BONUS 

10 FØRER- OG PASSASJERULYKKESFORSIKRING 

11 KORTTIDSFORSIKRING OG TILBAKEBETALING AV PREMIE 

12 LEIEBILKOSTNAD 

13 RETTSHJELP 

 

 I tillegg til disse vilkår gjelder: 

   - Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner  

   - Generelle vilkår. 

   - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene. 

   - Bilansvarsloven av 3. februar 1961 (BAL). 

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene. 

1 Hvem forsikringen gjelder for 
 

Når den trer i kraft og innledende forutsetninger 

for dens gyldighet. 

 

1.1 Ansvarsforsikringen gjelder for den som er 

nevnt i forsikringsbeviset og enhver rettmessig 

bruker/fører av motorvognen. 

1.2 Vognskadeforsikringen gjelder til fordel for den 

som er angitt i forsikringsbeviset – 

forsikringstakeren. 

1.3 I de tilfeller andre også er omfattet av 

forsikringen, vil det gå frem av det 

enkelte vilkårspunkt. 

1.4 Panthaver eller annen som har økonomisk 

interesse i motorvognen er bare omfattet når 

denne mottar særskilt bekreftelse fra Selskapet 

om dette. 

1.5 Forsikringstaker må ha vanlig bosted, eller for 

næringsdrivende, ha hovedsete eller filial i Norge. 

Registrert motorvogn skal være registrert i Norge. 

1.6 Forsikringen opphører ved eierskifte. Likevel 

gjelder forsikringen som var i kraft på 

overtakelsestidspunktet i 14 dager til fordel for ny 

eier, men dette gjelder ikke hvor den nye eier har 

tegnet forsikring. 

1.7 Forsikringen trer i kraft på avtalt tidspunkt, men 

tidligst når den er notert av Selskapets 

representant. Ved kjøp trer den i kraft tidligst når 

kjøperen overtar den økonomiske risiko. 

 

FAL § 7-1 er fraveket til fordel for vilkårenes pkt 1.1 

- 1.6. 

2 Hvor forsikringen gjelder 

Forsikringen gjelder i Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (EØS) og Sveits.  
I øvrige deler av Europa samt i Israel og Tyrkia, 

gjelder forsikringen på reiser av inntil 3 måneders 

varighet. 

Veihjelpforsikring gjelder i Norden. På reiser i inntil 

3 måneder gjelder forsikringen også i områdene 

nevnt i første og annet avsnitt.  

Rettshjelpsforsikring gjelder i Norden.   

 

NB! 

En rekke land i området nevnt i annet avsnitt er 

omfattet av "Grønt Kort"-samarbeidet. Noen av 

disse landene krever fremvisning av Grønt Kort for 

å tillate grensepassering. 
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I EØS-området er det ikke grensekontroll av gyldig 

ansvarsforsikring, men det kan kreves 

dokumentasjon ved trafikkuhell.  

Mer informasjon kan gis av 

Trafikkforsikringsforeningen (www.tff.no) 

 3 Hva forsikringen kan omfatte 
 

Av forsikringsbeviset fremgår hvilke deler av dette 

punkt forsikringsavtalen omfatter. 

3.1 Ansvarsforsikring 

Selskapet dekker erstatningsansvar etter 

bilansvarsloven (BAL) - ubegrenset beløp 

ved personskade og inntil kr 100 000 000 ved 

skade på ting. 

Utenfor Norge omfatter forsikringen 

erstatningsansvar etter skadestedets lovgivning 

for bilansvar. Innenfor Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområdet (EØS), dekkes etter norske 

regler dersom dette gir høyere dekning. 

Det kan forekomme at enkelte av de nye stater i 

Europa ikke aksepterer "Grønt kort" fordi de ikke er 

med i internasjonalt forsikringssamarbeid. Disse 

stater forlanger at det tegnes 

særskilt ansvarsforsikring ved innreise i landet - 

"grenseforsikring". Når slik grenseforsikring er 

tegnet, gjelder Selskapets ansvarsforsikring bare 

for skade som rammer fører og reisende med 

motor vognen. Haikere er unntatt. 

Ansvarsforsikringen omfatter også Rettshjelp for 

personlig bruker/eier av motorvogn - se pkt 13. 

3.2 Vognskadeforsikring (brann-, brann/tyveri-, 

delkasko- eller kaskoforsikring) 

Hvilke typer skader som de forskjellige former for 

vognskadeforsikring dekker, fremgår av punktene 

3.2.1 - 3.2.3. 

Vognskadeforsikringen omfatter: 

a) Motorvognen 

Forsikringen omfatter motorvogn med det 

kjennemerke og den modellbetegnelse som er 

beskrevet i forsikringsbeviset. Fabrikkmontert radio-

/musikk-/bildeanlegg i bil, integrert i bilens 

dashbord eller øvrig interiør og som ikke kan 

erstattes av standardkomponenter (DIN- norm o. l) 

dekkes også. 

b) Dekk og felger 

Forsikringen omfatter ett sett sommerhjul og ett 

sett vinterhjul med samme type felg i 

samme antall som motorvognen seriemessig ble 

levert med. 

c) Sikkerhetsutrustning, mobiltelefon 

Forsikringen omfatter 

   - barnesete, FG- godkjent bilalarm, 

varseltrekant, førstehjelpspute, 

brannslokningsapparat og høyt montert 

bremselys, 

   - fastmontert mobiltelefon eller de fastmonterte 

deler av mobiltelefonanlegg. 

Til forsikret motorsykkel/moped/snøscooter 

   - kjøredresser, hansker og støvler, 

   - hjelmer. 

d) Tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. 

Forsikringen omfatter - begrenset til kr 10 000 

(førsterisiko) 

   - dekor/reklametekst og lakkering ut over 

motorvognens seriemessige utførelse, 

   - radio og musikk/bilde- anlegg ut over det som 

er nevnt i pkt 3.2 a, siste ledd som er fast 

montert/montert i tyverikassett, 

   - fast montert datautstyr for bruk i motorvognen,  

   - annet lovlig fast montert tilleggsutstyr.  

   - tyveri av ladekabel til motorvogn 

 

Forsikringssummen kan utvides ved tilleggsavtale. 

Fast montert utstyr som nevnt i dette punkt, 

erstattes ikke med mer enn 50 % av motorvognens 

gjenanskaffelsesverdi etter punkt 3.2 a), 

umiddelbart før skaden inntraff. 

3.2.1 Brannforsikring 

Gjelder skade som følge av brann, lynnedslag, 

eksplosjon. Det regnes ikke som brannskade etter 

dette punkt når slik skade er følge av tyveri. 

Kortslutning i batterier alene og oppheting som 

følge av dette eller annen årsak, og som ikke fører 

til åpen ild, regnes ikke som brann- eller 

eksplosjonsskade etter dette punkt. 

3.2.2 Tyveriforsikring 

Gjelder tap av motorvogn, samt brannskade og 

annen fysisk skade som følge av tyveri, brukstyveri 

eller forsøk på tyveri. I tillegg dekkes hærverk på 

bil/tilhenger når det er åpenbart at det samtidig 

er gjort forsøk på å stjele kjøretøyet. Det samme 

gjelder dersom det er gjort innbrudd i den. 

(Gjelder ikke motorsykkel/moped/snøscooter.) 

Det ansees ikke som tyveri om den skyldige tilhører 

sikredes husstand eller er ansatt sjåfør (jf 

straffelovens § 260). 

3.2.3 Delkaskoforsikring 

Gjelder skade som nevnt i pkt 3.2.1, 3.2.2 og 

vognskade inntruffet under ferge-/og biltransport. 

Bruddskade på motorvognens glassruter (også 

glasstak) ved tilfeldig, plutselig, ytre påvirkning 

omfattes. Skifte av glass eller hardt plastmateriale 

(plexiglass) i kabrioleter er begrenset til kr 15.000 

(førsterisiko).  

Ved skifte av glassruter er erstatningen begrenset 

til 50% av gjenanskaffelsesverdien 

av motorvognen slik som den er beskrevet under 

pkt 6, umiddelbart før skaden inntraff. Ved 

reparasjon av ruten, erstattes inntil kr 500. 

3.2.4 Kaskoforsikring 

http://www.tff.no/
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Gjelder skade som er nevnt i pkt 3.2.3, og skade 

på motorvognen oppstått ved sammenstøt, 

utforkjøring, velting, hærverk og dessuten for 

skade ved annen tilfeldig, plutselig ytre hendelse. 

3.3 Transport etter skade 

Ved skade som er erstatningsmessig etter pkt 3.2.1 

til 3.2.4 og forsikringsavtalen omfatter punktet, 

erstattes rimelige omkostninger ved nødvendig 

transport av motorvogn som ikke er kjørbar, fra 

skadestedet til nærmeste reparasjonsverksted. For 

snøscooter samt 3- og 4-hjuls terrengmotorsykkel 

erstattes transportomkostningene med 50 %, 

begrenset til halvparten av erstatningsbeløpet når 

skaden er større enn egenandelen.  

Forsikringen omfatter også nødvendige 

merutgifter til hjemreise på rimeligste måte for 

passasjerer som ikke kan fortsette reisen med 

kjøretøyet fordi fører rammes av et ulykkestilfelle, 

sykdom eller død. Når bilen ikke er kjørbar og ikke 

lar seg reparere på stedet dekker forsikringen 

også hjemreise for fører og passasjerer (ikke 

haikere ) på rimeligste måte.    

Andre utgifter til transport dekkes ikke. 

3.4 Veihjelp i Norden 

Veihjelpforsikring i Norden inngår i 

delkaskoforsikringen. Veihjelpforsikring gjelder ikke 

motorvogn med særskilt registrering som 

turistvogn eller eksportvogn ("tollskilt"), 

prøvekjennemerker, snøscooter samt traktor og 

terrengmotorsykkel utenfor offentlig vei . 

3.5 Bilhjelp Hjemme  

Bilhjelp hjemme inngår ved tegning av kasko. 

Selskapet dekker ikke assistanse dersom årsaken 

er defekt eller flatt batteri eller når transporten kan 

kreves erstattet under annen forsikring, garanti og 

lignende. 

Bilhjelp hjemme gjelder ikke motorvogn med 

særskilt registrering som turistvogn eller 

eksportvogn ("tollskilt"), motorsykkel, moped, 

snøscooter eller prøvekjennemerker. 

3.6 Veihjelp i Europa utenfor Norden 

Veihjelp i Europa utenfor Norden inngår i 

kaskoforsikring, - se vilkår, kontakttelefonnumre og 

opplysninger om rekvirering av assistanse på 

Veihjelpbeviset. Veihjelpforsikring gjelder ikke 

motorvogn med særskilt registrering som 

turistvogn eller eksportvogn ("tollskilt"), snøscooter, 

3- og 4-hjuls terrengmotorsykkel eller 

prøvekjennemerker. 

3.7 Bagasje i bil 

(Gjelder ikke tilhenger, campingtilhenger, moped, 

motorsykkel, snøscooter.) Når det er avtalt 

kaskoforsikring, omfatter forsikringen også tyveri av 

bagasje fra bil samt bagasje som skades når bilen 

har vært utsatt for en skade som avsluttes med 

utbetaling under kaskoforsikringen. Bagasjen kan 

tilhøre rettmessig fører, dennes faste husstand og 

arbeidsgiver. Erstatningen er begrenset til kr 5 000 

(førsterisiko). Penger, bankbøker, verdipapirer o.l. 

dekkes ikke. 

3.8 Fører- og passasjerulykkesforsikring 

Forsikringsvilkårene for fører- og evt. 

passasjerulykkesforsikring fremgår av pkt 10. 

3.9 Leiebilkostnad (Gjelder ikke 

traktor/motorsykkel/moped/ snøscooter.) 

Forsikringsvilkårene for leiebilforsikring fremgår av 

pkt 12. 

4 Hvilke begrensninger som gjelder 
 

Forsikringen omfatter ikke 

4.1 skade som oppstår når motorvognen er 

rekvirert av offentlig myndighet. 

 

4.2 skade ved kjøring på avsperret område, på 

bane eller vei, som for eksempel Rudskogen, 

Vålerbanen og Nurburgring, dekkes ikke.   

Forsikringen gjelder allikevel slik kjøring som er ledd 

i obligatorisk opplæring til førerkort eller for 

glattkjøringstrening arrangert i Norge av KNA, NAF, 

MA eller autorisert trafikkskole. 

Punktet kan fravikes etter avtale. 

 

4.3 skade som sikrede har voldt forsettlig. 

 

4.4 skade som sikrede har fremkalt ved grov 

uaktsomhet. Det avgjøres under hensyn til 

skyldgraden og omstendighetene for øvrig om 

Selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye. 

 

4.5 skade som oppstår når motorvognen blir kjørt 

av en person som er påvirket av berusende eller 

bedøvende middel, og eieren eller sikrede visste 

eller burde vite det. 

 

4.6 skade som importør, selger eller reparatør er 

ansvarlig for. Fører sikredes krav ikke frem, 

og skaden ellers er erstatningsmessig, dekker 

Selskapet likevel skaden og trer inn i kravet. 

 

4.7 skade når premien ikke er betalt (jf. FAL 5-2). 

Erstatning etter ansvarsforsikringen til 

forsikringstaker eller den som kan identifiseres med 

forsikringstaker, bortfaller også.  

 

4.8 verdiforringelse. 

 

4.9 tap av arbeidsfortjeneste.  
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4.10 avsavn. 

 

4.11 maskinskade (skade på motor, gir og 

drivverk), med mindre den er oppstått i direkte 

forbindelse med annen erstatningsmessig 

vognskade. 

 

4.12 skade på elektroniske komponenter 

(datahjerner og andre styrings- eller 

kontrollinnretninger) når motorvognen ikke 

samtidig er blitt utsatt for skader nevnt i pkt 3.2.1 

(brann), 3.2.2 (tyveri)eller skade på motorvognen 

oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting 

eller hærverk. 

 

4.13 skade på motorvognen, som følge av bruk 

av motorvognen til snøbrøyting, ved bruk av egen 

vinsj eller under terrengkjøring. For snøscooter 

samt 3- og 4-hjuls terrengmotorsykkel omfatter 

forsikringen også slike skader. 

 

4.14 ansvar som sikrede pådrar seg for skade på 

gods som blir ført med motorvognen ut over 

bestemmelsene i BAL. 

 

4.15 motorvogner som anvendes til drosje eller 

annen betalt persontransport, trafikkskole-, utleie-, 

liktransport-, utrykningsbil, ambulanse eller skades 

/ stjeles under kjøring med prøvekjennemerke. 

 

4.16 skade på motorvogn som er trimmet/tunet 

eller hvor software er endret, og dette ikke er 

godkjent av Statens Vegvesen. 

5 Endring av risiko 
 

Sikkerhetsforskrifter 

5.1 Forbehold om å redusere erstatningen eller 

Selskapets ansvar ved endring av risikoen (Gjelder 

ikke ved brann- og tyveriskader og Veihjelp). 

5.1.1 Endres Selskapets risiko for skader i forhold til 

den avtale som er angitt i forsikringsbeviset, plikter 

forsikringstakeren straks å underrette Selskapet. 

Følgene av å unnlate å gi Selskapet beskjed om 

endringer av risikoen som betinger høyere 

premie enn den som er betalt, er: 

   - Ved vognskade begrenses Selskapets ansvar 

til hva som svarer til forholdet mellom den 

premie som er betalt og den som skulle ha vært 

betalt. 

   - Ved ansvarsskade har Selskapet tilsvarende 

regressrett overfor forsikringstakeren, 

dog begrenset til 5 ganger årspremien for 

ansvarsforsikring uten bonus. 

5.1.2 Hvilke tilfeller pkt 5.1 omfatter: 

   - Endring av motorvognens ytelse som gjør at 

motorvognen blir lik eller tilnærmet lik 

en motorvogn med høyere modellbetegnelse 

eller at den avviker fra typegodkjenningens 

oppgitte effekt. 

   - Anvendelse av motorvognen som strider mot 

forutsetninger gitt i forsikringsbeviset. 

   - Overskridelse av den avtalte kjørelengde. Ved 

skade blir kilometerstand på skadetidspunktet 

sammenholdt med de kilometerbegrensninger 

som fremgår av forsikringsbeviset og tidspunkt for 

disse avlesninger, uavhengig av 

forsikringsavtalens gyldighetsperiode. 

Konstateres overskridelse, anses denne i sin helhet 

å ha funnet sted i inneværende forsikringsår. 

Forsikringstaker har plikt til å betale premie for 

korrekt årlig kjørelengdeintervall for hele 

inneværende forsikringsår selv om meddelelse om 

overskridelse og påfølgende korreksjon skjer etter 

at den avtalte kjørelengde faktisk er overskredet. 

Dersom det i forsikringsbeviset ikke er angitt fører 

under 23 år og fører i skadeøyeblikket likevel er 

under 23 år, økes egenandelen med kr 15 000,- 

utover avtalt egenandel. 

   - Når det fremgår av forsikringsbeviset at det er 

stilt krav til at fører av motorsykkel, moped eller 

snøscooter alltid skal bruke sikkerhetsdress, og det 

ved skade viser seg at slik sikkerhetsdress ikke har 

vært benyttet. Med sikkerhetsdress menes 

beskyttelsesdress for motorsykkelfører/-passasjer, 

utført i skinn, kevlar eller sklisikkert materiale. Det 

skal også være innsydd støtabsorberende 

materiale som skal beskytte skuldre, albuer og 

knær. Likeledes gjelder vernedress godkjent av 

Vegdirektoratet. 

   - Endring av andre avtalte forutsetninger for 

reduksjon av forsikringspremien. 

Hvilke forutsetninger som er avtalt, vil fremgå av 

forsikringsbeviset. 

   - Montering av sidevogn på motorsykkel.  

 

5.2 Sikkerhetsforskrifter 

Forsikringen er overtatt på betingelse av at de 

fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid 

overholdes. Har sikrede forsømt å overholde 

sikkerhetsforskriftene, eller påse at de 

blir overholdt, kan Selskapet være helt eller delvis 

uten ansvar (jf FAL § 4-8). 

5.2.1 Sikkerhetsforskrift vedlikehold 

   - Motorvognen skal tilfredsstille kravene gitt i 

forskrift om bruk av kjøretøy, både med hensyn til 

utførelse og vedlikehold. 

   - Motorvognen skal vedlikeholdes i henhold til 

fabrikantens/leverandørens anbefalinger. 

   - Motorvognens væskekjølesystem skal være 

påfylt frosthindrende middel tilpasset de klimatiske 

forhold. 
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5.2.2 Sikkerhetsforskrift tyveri/hærverk 

   - Bil / campingvogn / bobil skal holdes lukket og 

låst når det ikke er personer i den. Campingvogn 

skal i tillegg være låst til bil eller annet fast 

forankringspunkt, eller låst med hjullås eller 

låsanordning som hindrer at campingvognen kan 

festes til et tilhengerfeste. 

Motorsykkel, moped og snøscooter skal minst 

være låst med original(e) lås(er) når det ikke er 

personer på den. 

Nøkkel skal oppbevares betryggende og borte fra 

motorvognen. 

   - I forbindelse med salg av motorvognen skal 

eieren eller en han/hun har bemyndiget til å bistå 

med salget, være på/i denne så lenge 

tenningsnøkkel befinner seg der. 

   - Sikkerhetsutstyr som kjøredresser, hjelmer, MC-

hansker og MC-støvler skal være nedlåst 

i fastlåste/- boltede vesker/rom eller fastlåst til 

motorvognen. Nøkkel skal oppbevares borte fra 

motorvognen. 

   - Ekstra dekk og felger som ikke er i bruk, eller 

andre deler av motorvognen som er midlertidig 

avmontert, skal oppbevares i låst 

    - bygning eller 

   - rom i bygning eller 

   - motorvogn. 

Uten hensyn til det som er nevnt foran, skal ekstra 

dekk/felger som oppbevares utenfor motorvogn, 

men i garasjeanlegg, i fellesgarasje eller i 

fellesbod/- rom, være fastlåst/- boltet til vegg, tak 

eller gulv. 

   - Følgende gjenstander skal aldri etterlates i 

motorvognen: smykker, ringer, ur, perler og 

edelstener, musikkinstrument, pelsverk samt alle 

typer elektroniske apparater med tilbehør som for 

eksempel mobiltelefon, nettbrett, datamaskiner 

og kamerautstyr. Annet personlig løsøre skal når 

motorvognen forlates, befinne seg i separat, låst 

bagasjerom uten vinduer.  

Om natten, i tiden fra man setter motorvognen fra 

seg om aftenen, til man tar den i bruk igjen, og i 

alle tilfeller i tiden mellom kl. 00.00 og kl. 06.00 skal 

bagasje ikke befinne seg på motorvognens tak 

eller i takboks. 

5.2.3 Sikkerhetsforskrift bruk 

   - Motorvognens fører skal ha de førerkort, 

kjøresedler, bevis og sertifikater 

myndighetene krever for den klasse og brukstype 

motorvognen tilhører. Fører over 80 år med 

førerkort klasse A, A1, B, BE, S og T skal ha 

legeattest som beskrevet i førerkortforskriftenes § 

30, pkt 2 som bekrefter tilfredsstillende 

helse. Tilsvarende legeattest skal også innehas av 

fører av førerkortfrie kjøretøyer med egenvekt 

over 150 kg. Legeattesten kan kreves fremlagt for 

selskapet. Manglende legeattest anses som 

brudd på sikkerhetsforskriften. 

   - Under øvelseskjøring med motorvognen skal de 

krav som vegtrafikkloven og stedlige 

politimyndigheter stiller, være oppfylt.  

   - Bilprodusentens og -importørens veiledning for 

bruk av motorvognen, bl.a. valg av drivstoff, slep 

av bil, starthjelp og andre bestemmelser og 

anbefalinger skal følges. 

   - Motorvognen skal ikke belastes utover det som 

er angitt i vognkortet. 

5.2.4 Sikkerhetsforskrift lading av batteri elbil 

Elektrisk kurs som benyttes til lading av 

elbil/hybridbil ved sikredes bopel/hovedladested, 

skal være sikret med overspenningsvern og 

jordfeilvern type B. 

6 Forsikringsverdi/forsikringssum 
 

6.1 Forsikringsverdien for motorvogn som 

beskrevet i pkt 3.2 beregnes etter hva det på 

skadedagen vil koste Selskapet å anskaffe og 

omregistrere tilsvarende - eller i det alt vesentlige 

tilsvarende - utstyrt motorvogn/del av samme 

merke, modell, type, årgang, utførelse og stand, - 

gjenanskaffelsesverdien. 

Utstyr nevnt under pkt 3.2 c), verdifastsettes som i 

pkt 6.2. 

Spesialutstyr for funksjonshemmet og tilleggsutstyr 

som tilfredsstiller spesielle yrkesmessige behov 

verdivurderes separat. Forsikringsverdien settes til 

hva det på skadedagen vil koste Selskapet å 

anskaffe tilsvarende - eller i det alt vesentlige 

tilsvarende brukt utstyr -gjenanskaffelsesverdien. 

 

6.2 Forsikringsverdien for tilleggsutstyr og 

sikkerhetsutrustning, når dette skades uten at 

motorvognen er påført totalskade, settes til hva 

det vil koste Selskapet å anskaffe ny tilsvarende - 

eller i det alt vesentlige tilsvarende - ting, på det 

tidspunkt skaden inntraff. Etter ett år fra tingen ble 

kjøpt som ny, reduseres forsikringsverdien med 5 % 

pr. år for hvert påbegynt år, maksimum 50 %. 

 

6.3 Forsikringssummen kan inngå som grunnlag for 

premiefastsettelsen.  

7 Skademelding, skadeoppgjør og 

egenandeler 

7.1 Skademelding m.v. 

7.1.1 Når skade er inntruffet, skal sikrede 

omgående gi Selskapet melding om skaden. 

Samtidig skal sikrede gi de opplysninger og 

dokumenter som er tilgjengelige og som Selskapet 

trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale 
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erstatningen. Dette omfatter også opplysninger 

som kan hentes fra elektronisk eller mekanisk 

registreringsutstyr i motorvognen 

7.1.2 Brann-, tyveri-, hærverk- og personskade skal 

umiddelbart meldes til politiet. Andre skader skal 

meldes til politiet hvis Selskapet forlanger det. 

7.1.3 Ved tyveri av motorvognen kan Selskapet 

kreve innlevert samtlige nøkler tilhørende denne. 

Selskapet kan også kreve å få utlevert 

dokumentasjon fra 

motorvognprodusentens/importørens/forhandlere

ns nøkkelregister for de fabrikat hvor dette finnes, 

som viser produserte og tidligere tapte og 

utmeldte nøkler. 

7.1.4 Skademelding skal inneholde sikredes 

fødselsnummer (11 siffer) eller bedriftens 

foretaksnummer. 

7.1.5 Ved tap av utstyr ut over motorvognens 

seriemessige utførelse, må sikrede legge 

frem dokumentasjon for dette. 

7.1.6 Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning 

før nødvendige undersøkelser er avsluttet. 

7.1.7 Når Selskapet har betalt erstatning, plikter 

sikrede på anmodning å overdra de erstattede 

gjenstander fri for heftelser. 

7.2 Oppgjørsregler ved reparasjon 

7.2.1 Selskapet vil søke å erstatte skaden på den 

mest miljøvennlige måten. Kan skaden repareres, 

erstattes reparasjonsomkostningene. Er det etter 

Selskapets mening ikke lønnsomt å reparere de 

enkelte deler, skiftes de med tilsvarende - eller i 

det alt vesentlige tilsvarende - deler. 

Hvis reparasjonen skjer ved innsetting av nye deler 

og de utskiftede deler er forringet som følge av 

tidligere ikke utbedrede skader, slitasje, korrosjon 

e.l., gjør Selskapet et skjønnsmessig fradrag for 

dette. 

For moped, motorsykkel, snøscooter og tilhengere 

inklusive campingvogner gjelder følgende 

tilleggsregel:  

Består skaden av riper, skrammer, småbulker m.v. 

som ikke har betydning for motorvognens 

funksjon, kan Selskapet bestemme at reparasjon 

ikke skal skje ved utskifting av delene. Selskapet 

avgjør hvorledes reparasjonen skal utføres, men 

sikrede har krav på å få tilbakeført motorvognen 

til samme, - eller i det alt vesentlig samme -, 

funksjonelle stand som før skaden inntraff. Som 

alternativ til reparasjon, kan Selskapet i slike tilfeller 

erstatte skaden med et skjønnsmessig fastsatt 

kontantbeløp. 

7.2.2 Reparasjon kan bare påbegynnes med 

Selskapets samtykke. 

7.2.3 Selskapet kan avgjøre hvor reparasjonen skal 

foretas. 

7.2.4 Selskapet har rett til å bestemme at 

reparasjon skal foretas. 

7.2.5 En eventuell verdiforringelse, eller tap av 

garantiavtale etter fullført reparasjon, erstattes 

ikke under vognskadeforsikringen. 

Reklamasjonskrav på reparasjon må rettes til 

verkstedet. 

7.2.6 Meromkostninger til overtidsbetaling, flyfrakt, 

og foreløpig reparasjon erstattes ikke. 

7.2.7 Blir reparasjon foretatt utenom verksted, 

erstattes arbeidspenger med 50 % av normalpris 

på verksted. 

7.2.8 Påløpt investerings-/merverdiavgift erstattes 

etter fremlagte kvitteringer. 

7.3 Oppgjørsregler ved kondemnasjon 

7.3.1 Er motorvognen eller del av den gått tapt, 

eller reparasjon av skaden etter Selskapets 

mening ikke er lønnsom, kan Selskapet foreta 

kontant oppgjør, eller erstatte 

motorvognen/delen med en tilsvarende - eller i 

det alt vesentlige tilsvarende - motorvogn/del. 

 

For motorvogner registrert som person-, 

varebil eller buss gjelder: 

Forsikringstakeren har rett til ny motorvogn av 

samme seriemessige utførelse og med 

fabrikkmontert tilbehør, merke, modell og årgang 

dersom 

   - reparasjonsomkostningene (bergings-

/transportomkostninger ansees ikke 

som reparasjonskostnader) vil overstige 60 % av 

motorvognens samlede kjøpesum som ny 

inkludert verdien av fast montert utstyr på 

skadetidspunktet - og 

   - motorvognen ikke har vært kjørt over 20 000 

km,    - og 

   - skaden inntreffer innen ett år etter at 

motorvognen var registrert som fabrikkny, - og 

   - motorvognen ikke tidligere har vært utsatt for 

skade som overstiger 10 % av 

motorvognens nyanskaffelsesverdi, - og 

   - motorvognen ikke er eller tidligere har vært 

leaset eller anvendt som drosje, trafikkskolebil, 

utleiebil, liktransportbil, ambulansebil, utrykningsbil 

eller er skadet under kjøring med 

prøvekjennemerke, - og 

   - motorvognen ikke er særskilt registrert som 

turistvogn eller eksportvogn ("tollskilt") eller på 

særskilte kjennemerker for diplomatiet (CD). 

 

Kjøpesummen skal dokumenteres med original 

kjøpekontrakt fra bilforhandler.  

Forutsetningen for erstatning under dette punkt, er 

at forsikringstaker er 1. eier av bilen. Viser for øvrig 

til generelle vilkårs pkt. om vinningsforbud.  
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Ved privat import skal originale tollkvitteringer 

inngå i beregningsgrunnlaget.  

Hvis ikke tilsvarende motorvogn gjenkjøpes eller 

dokumentasjon etter punktet over ikke legges 

frem, foretas oppgjøret etter første ledd, jf vilkårets 

pkt 6 

Selskapet har adgang til å foreta kontantoppgjør 

med hva det på skadedagen vil koste Selskapet å 

anskaffe en slik motorvogn.  

Den skadede motorvognen tilfaller Selskapet. 

7.3.2 Er utstyr utover motorvognens seriemessige 

utførelse gått tapt, eller reparasjon av dette etter 

Selskapets mening ikke er lønnsom, kan Selskapet 

foreta kontantoppgjør, eller erstatte gjenstanden 

med en tilsvarende - eller i det alt vesentlige 

tilsvarende - gjenstand. 

7.3.3 Selskapet avgjør hvem som skal ha 

råderetten over den skadede motorvognen. Hvis 

sikrede beholder motorvognen, gjøres fradrag for 

vrakverdien og omregistreringsavgiften av denne. 

7.4 Egenandeler 

I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel 

som fremgår av punktene nedenfor dersom ikke 

annen egenandel fremgår av forsikringsbeviset. 

Skal erstatningen avkortes/ settes ned, gjøres 

dette før egenandelen er fratrukket. 

 

Når deler/gjenstander forsikret på vilkår for 

førsterisiko skades/går tapt samtidig med 

at motorvognen for øvrig påføres skade, foretas 

erstatningsberegningen slik:  

Etter at skadebeløpet for delene/gjenstandene 

inklusive eventuelt aldersfradrag er fastsatt, gjøres 

følgende beregning: 

   - Er skadebeløpet større enn forsikringssummen, 

og denne forskjellen er større enn egenandelen, 

fratrekkes ikke egenandel for skaden på 

motorvognen.  

   - Er skadebeløpet større enn forsikringssummen, 

og denne forskjellen mindre enn egenandelen, 

fratrekkes denne rest i skaden på motorvognen.  

   - Er skadebeløpet for delene/gjenstandene lik 

eller mindre enn forsikringssummen, slås dette 

sammen med skadebeløpet for motorvognen og 

det trekkes en felles egenandel. 

 

Utbetaler Selskapet ved samme skadetilfelle 

erstatning til sikrede i henhold til flere 

forsikringsavtaler, trekkes bare en egenandel - 

den største. Det samme gjelder også 

hvis skadetilfellet fører til fradrag av flere 

egenandeler etter disse vilkår.  

7.4.1 Ansvarsskade 

Ordinært beregnes ingen egenandel.  

7.4.2 Rettshjelputgifter 

Egenandel kr 5 000 med tillegg av 20 % av det 

overskytende. Det trekkes bare en egenandel for 

hver tvist selv om det er flere parter på samme 

side. 

7.4.3 Brann- og tyveriskade 

Egenandel kr 5 000 hvis ikke annet fremgår av 

forsikringsbeviset. Kan det dokumenteres at FG *)-

godkjent alarm, var i drift på skadetidspunktet, 

fratrekkes ingen egenandel ved tyveri av 

motorvognen eller deler av denne sikret med 

alarmen. Det samme gjelder ved innbrudd i 

motorvognen. Dersom det av forsikringsbeviset 

fremgår en høyere egenandel enn nevnt i første 

avsnitt, reduseres denne med kr 5 000 i slike 

tilfeller. 

*) FG = Forsikringsselskapenes 

Godkjenningsnemnd. 

7.4.4 Glassruteskade 

Det er ingen egenandel for reparasjon av 

glassrute. 

Egenandel ved skifte av rute er kr 2 500 dersom 

ikke annet fremgår av forsikringsbeviset.  

7.4.5 Annen vognskade 

Egenandel kr 5 000 hvis ikke annet fremgår av 

forsikringsbeviset. Det fratrekkes ingen egenandel 

ved skade som skyldes påkjørsel av dyr som går 

løse på vei, når forholdet omgående har blitt 

rapportert til politimyndighet eller viltnemnd på 

stedet. Dersom det av forsikringsbeviset fremgår 

en høyere egenandel enn nevnt i første avsnitt, 

reduseres denne med kr 5 000 i slike tilfeller. 

7.4.6 Veihjelp 

Veihjelp i Norden: Egenandel kr 500 hvis ikke 

annet fremgår av Veihjelpbeviset eller 

forsikringsbeviset for øvrig.  

Veihjelp utenfor Norden: Ingen egenandel hvis 

ikke annet fremgår av Veihjelpbeviset eller 

forsikringsbeviset for øvrig. 

7.5 Skjønn 

Ved vognskade kan avgjørelse om følgende 

forhold tas ved skjønn hvis sikrede eller Selskapet 

krever det: 

   - Verdifastsettelse. 

   - Skadeansettelse. 

Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår får i så 

fall anvendelse. Skjønnet kan ikke med bindende 

virkning for partene ta stilling til skadeårsak og 

andre faktiske forhold som er avgjørende for 

Selskapets ansvar. 

7.6 Ting som kommer til rette 

Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, 

har sikrede rett til å beholde tingen mot å betale 

erstatningen tilbake. Sikrede må, dersom han/hun 

ønsker å beholde tingen, gi skriftlig beskjed om 

dette innen 21 dager etter at Selskapet har 
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avsendt beskjed om at gjenstanden er kommet til 

rette. Innen samme frist må erstatningen være 

tilbakebetalt. I motsatt fall tilfaller tingen 

Selskapet. 

7.7 Regress 

Har Selskapet måttet foreta utbetaling for dekning 

av skade som det etter forsikringsvilkårene ikke 

svarer for eller hvis premien ikke var betalt, plikter 

sikrede eller den ansvarlige å betale beløpet 

tilbake til Selskapet. Det samme gjelder i den 

utstrekning sikrede har gitt uriktige opplysninger 

om motorvognens tilstand i forbindelse med 

skade. 

8 Identifikasjon 
 

Hvis sikredes rett til erstatning helt eller delvis 

bortfaller som følge av sikredes handlinger eller 

unnlatelser, gjelder dette også ved tilsvarende 

handlinger eller unnlatelser foretatt av andre som 

med sikredes eller eierens samtykke er ansvarlig 

for motorvognen. 

9 Premiereduksjon og premietillegg 

(Bonus/malus) 
Hvis det fremgår av forsikringsbeviset at det 

regnes bonus/malus for motorvognen, gjelder 

dette punkt for forsikringen. 

 

Bonus/malus er et premierings- og 

belastningssystem avhengig av skadeforløp på 

den enkelte forsikringsavtale. 

Bonus/malus følger motorvogneieren, ved leasing 

leieren. Eier/leier må opparbeide en bonusrett for 

hver motorvogn. 

 

Dersom bonus (herunder startbonus) er fastsatt på 

grunnlag av feilaktige opplysninger fra 

forsikringstakeren, vil erstatningen ved skade bli 

redusert på samme måte som beskrevet i pkt 5.1. 

9.1 Premiereduksjon ved skadefrihet og 

konsekvenser ved skade 

Etter et skadefritt forsikringsår økes bonus etter de 

til en hver tid gjeldende regler for 

premiefastsettelse i Selskapet. Maksimal bonus 

fremgår også av de samme regler. Ved skade 

reduseres bonus neste forsikringsår etter de 

samme regler, hvoretter bonus igjen økes hvert 

skadefrie forsikringsår som nevnt i forrige avsnitt. 

9.2 Bonusreduserende skader 

Med bonusreduserende skade menes et 

skadetilfelle som kan føre til utbetaling av 

erstatning under en eller flere av de 

bonusberettigede forsikringer. Brann-, tyveri-, 

glassrute-, naturskade og transportskade samt 

bruk av Veihjelpforsikring er ikke bonus- 

reduserende. Med naturskade forstås skade som 

direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, 

flom og  stormflo. Bonus vil heller ikke bli redusert 

ved skade som skyldes påkjørsel av dyr som går 

løse på vei, når forholdet omgående har blitt 

rapportert til politimyndighet eller viltnemnd på 

stedet. 

En bonusreduserende skade vil føre til 

bonusreduksjon ved registrering av skaden med 

virkning på premien senest ved førstkommende 

hovedforfall. Hvis skadetilfellet ikke fører til 

utbetaling under noen av de bonusberettigede 

forsikringer, vil bonus bli gjenopprettet straks dette 

er klart. Eventuelt for mye innkrevd premie vil bli 

tilbakebetalt. 

Bonus er et system som premierer skadefri kjøring. 

Bonus påvirker premien på bilforsikringen. 

Ved skadefri kjøring i forsikringsåret økes bonus 

med 10 % når forsikringstaker har fra 0 % til 60 % 

bonus eller lavere. Når 70 % bonus er oppnådd 

går man opp til 75% bonus etter 5 års skadefri 

kjøring. Høyeste bonus er 75 % i mer enn 6 

skadefrie år. 

Når bonusreduserende skade inntreffer, foretas 

ingen bonusreduksjon hvis bonus er 75 % 6. år eller 

mer. Etter bonusreduserende skade i de øvrige 

bonusklasser reduseres bonus med: 15 % av bonus 

når bonus før skade var 75 % og hadde vært det i 

mindre enn 6 skadefrie år på rad. 30 % av bonus 

når bonus før skaden var f.o.m. 70 % og t.o.m. 10 

%. 40 % av bonus når bonus før skaden var 0 % 

eller lavere. 

10 Fører- og passasjerulykkesforsikring 

10.1 Definisjoner 

10.1.1 Forsikrede 

Forsikrede er den persons liv eller helse forsikringen 

knytter seg til. Se pkt 10.2. 

10.1.2 Forsikringssum 

Forsikringssum er det beløp som utbetales ved et 

forsikringstilfelle og som fremkommer av pkt 10.5.1. 

10.1.3 Forsikringstilfelle 

Et forsikringstilfelle inntreffer når de faktiske 

forutsetningene som utløser rettigheter etter 

forsikringen foreligger. 

10.1.4 Medisinsk invaliditet 

Med medisinsk invaliditet menes den varige fysiske 

funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade 

erfaringsvis forårsaker. Den medisinske 

invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av 

invaliditetstabellene gitt av Sosialdepartementet i 

forskrift av 21.4.1997 nr 373, del II og III. 

Invaliditetsgraden fastsettes uten hensyn til yrke, 
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nedsatt evne til inntektsgivendearbeid 

(uføregrad), fritidsinteresser o.l. 

10.1.5 Samboer 

Med samboer forstås: 

   - person som avdøde på dødsfallstidspunktet 

levde sammen med i ekteskapsliknende forhold 

hvis det av Folkeregisteret fremgår at de to har 

hatt samme bolig de siste to årene, eller 

   - person som hadde felles barn og felles bolig 

med forsikrede. En person regnes likevel ikke som 

samboer etter dette avsnitt dersom det på 

dødsfallstidspunktet forelå forhold som var til 

hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås, eller 

det er åpenbart at faktisk samlivsbrudd har funnet 

sted på et tidligere tidspunkt. 

10.1.5 Ulykkesskade 

Med ulykkesskade forstås fysisk skade på en 

person forårsaket ved en plutselig og 

uforutsett ytre begivenhet, "et ulykkestilfelle", som 

inntreffer under bruk av motorvognen. Se også 

pkt 10.4. 

10.2 Hvem forsikringen gjelder for 

Når det fremgår av forsikringsbeviset at det er 

avtalt førerulykkesforsikring, omfatter 

forsikringsavtalen rettmessig fører og dennes 

passasjerer i det tillatte antall som fremgår 

av motorvognens vognkort og som befinner seg 

på eller i motorvognen. Føreren og eventuelle 

passasjerer er å anse som de forsikrede. 

Under øvelseskjøring ansees læreren som fører og 

eleven som passasjer. Forsikringen omfatter ikke 

passasjer som er med motorvognen mot betaling. 

10.3 Hvor forsikringen gjelder 

Forsikringen gjelder i det området som er fastsatt 

for ansvarsforsikringen av den motorvogn som er 

nevnt i forsikringsbeviset. 

10.4 I hvilke situasjoner forsikringen gjelder 

Selskapet svarer for ulykkesskade som rammer 

den forsikrede person når denne befinner seg i 

eller på motorvognen. Er motorvognen den 

direkte årsak til skaden, svarer Selskapet også for 

ulykkesskade som rammer føreren når denne 

befinner seg utenfor motorvognen. 

10.5 Hva forsikringen omfatter 

10.5.1 Medisinsk invaliditet 

Har ulykkesskaden ført til medisinsk invaliditet 

betales det invaliditetserstatning. Retten til 

erstatning inntrer når ulykkesskaden skjer. 

Forsikringssummen er kr 200 000 for hver av de 

forsikrede.  Erstatningen utgjør en prosentvis andel 

av forsikringssummen tilsvarende den medisinske 

invaliditetsgraden. 

10.5.2 Dødsfall 

Har ulykkesskaden innen ett år ført til dødsfall 

utbetales det dødsfallserstatning. 

Forsikringssummen er kr 100.000 hvis forsikrede ved 

sin død hadde ektefelle/registrert 

partner/folkeregistrert samboer i live, eller 

forsørget barn.  

10.6 Hva forsikringen ikke omfatter 

Følgende begrensninger gjelder:  

10.6.1 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser  

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling for psykiske 

lidelser og atferdsforstyrrelser selv om slike kan 

føres tilbake til en ulykke med det forsikrede 

kjøretøy. 

10.6.2 Sykdom og andre særlige tilstander 

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes 

sykdom, sykelig tilstand eller anlegg, for eksempel 

skader som oppstår i forbindelse med epileptisk 

anfall, bevissthetstap, hjerneslag e.l. 

Forsikringen gjelder heller ikke følgende tilstander, 

selv om en ulykkeshendelse er utløsende årsak: 

   - slagtilfelle  

   - hjerteinfarkt  

   - kreft 

   - smertetilstander i rygg, med mindre smertene 

har oppstått som følge av røntgenologisk 

påvisbart brudd i ryggsøylen, og bruddet skyldes 

en ulykkeshendelse. 

10.6.3 Arr og vansiring 

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved arr og 

vansiring som gir invaliditetsgrad på mindre enn 

15 %. 

10.6.4 Slagsmål, forbrytelser og 

gjengjeldelsesforhold 

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes 

at den forsikrede: 

   - frivillig deltar i slagsmål eller forbrytelse- er offer 

for gjengjeldelsesforhold i forbindelse med egen 

deltakelse i straffbar handling. 

10.6.5 Forsett 

Er forsikringstilfellet forsettlig fremkalt, er Selskapet 

ikke ansvarlig. Selskapet er likevel ansvarlig hvis 

den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand 

ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. 

Med "rekkevidde" skal i denne sammenheng 

forstås den umiddelbare følgen av handlingen, 

nemlig legemsskaden. Selskapet svarer uansett 

ikke for selvmord eller forsøk på selvmord som 

skyldes sinnslidelse. Dersom kravstilleren kan 

sannsynliggjøre at selvmordet skyldes en akutt 

sinnsforvirring - som skyldes en ytre årsak - og ikke 

en sinnslidelse, er Selskapet likevel ansvarlig. 

10.6.6 Uaktsomhet 

Er forsikringstilfellet grovt uaktsomt fremkalt 

og/eller omfanget av den økt som følge av 

grov uaktsomhet, kan Selskapets ansvar settes 

ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det 
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bl.a. legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet 

og om forsikrede var i selvselvforskyldt rus. Jf 

FAL par 13-9. 

10.7 Skadeoppgjør 

10.7.1 Fellesregler 

10.7.1.1 Lege- og spesialisterklæringer  

Den forsikrede og Selskapet har rett til å innhente 

lege- og spesialisterklæringer som har betydning 

for fastsettelsen av grunnlaget for 

erstatningsberegningen. Dersom Selskapet finner 

det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny 

sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig. Hvis den 

forsikrede befinner seg utenfor Norge kan 

Selskapet kreve at forsikrede fremstiller seg for 

lege i Norge for vurdering av om vilkårene for 

erstatning foreligger. Legens honorar betales av 

Selskapet. 

10.7.1.2 Samvirkende årsaker 

Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis andre 

forhold, sammen med ulykkesskaden, har 

medvirket til medisinsk invaliditet eller til at den 

forsikrede dør. 

10.7.2 Når erstatningen utbetales og hvordan den 

beregnes  

10.7.2.1 Medisinsk invaliditet 

Invaliditetserstatningen kommer til utbetaling når 

forsikringstilfellet er inntruffet, Selskapet har mottatt 

kravet med nødvendig dokumentasjon og har 

hatt rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og 

beregne sitt endelige ansvar. 

Erstatningen fastsettes på grunnlag av den 

invaliditetsgraden som ulykkesskaden 

representerer og forsikringssummen. 

Dersom et ulykkestilfelle fører til flere skader på 

samme person, fastsettes invaliditetsgraden ut fra 

en samlet vurdering. Dersom ulykkesskaden øker 

en tidligere funksjonsnedsettelse, gjøres fradrag i 

medisinsk invaliditet tilsvarende tidligere 

funksjonsnedsettelse.  

Når andre forhold medvirker til at den medisinske 

invaliditetsgraden blir høyere enn det skaden 

alene tilsier, ytes forholdsmessig erstatning. Se 

også pkt 10.7.1.2. 

10.7.2.2 Dødsfall 

Dødsfallserstatningen kommer til utbetaling når 

dødsfallet er inntruffet, Selskapet har mottatt 

kravet med nødvendig dokumentasjon og har 

hatt rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og 

beregne sitt endelige ansvar. 

Medfører ulykkesskaden at forsikrede dør innen ett 

år etter skadedato, betales dødsfallerstatning. 

Eventuell invaliditetserstatning som måtte være 

forskuddsbetalt for samme skade, kommer til 

fradrag. 

Dør den forsikrede av annen årsak innen ett år 

etter at ulykkesskaden inntraff, betales verken 

dødsfall- eller invaliditetserstatning. 

Dør den forsikrede senere enn ett år etter at 

ulykkesskaden inntraff, betales 

ikke dødsfallserstatning, men invaliditetserstatning 

etter den invaliditetsgrad som ulykkesskaden ville 

ha medført. 

10.7.3 Hvem utbetalingen går til 

10.7.3.1 Medisinsk invaliditet 

Forsikringsutbetalingen tilfaller den forsikrede. 

10.7.3.2 Dødsfall 

Utbetalingen av forsikringssummen skal skje som 

følgende: 

Forsikringsutbetalingen tilfaller den forsikredes 

ektefelle/registrerte partner/folkeregistrert 

samboer. Har ikke avdøde slike, eller er de ikke 

lenger i live, tilfaller utbetalingen forsikredes barn. 

Dersom forsikrede ikke etterlater seg ektefelle, 

samboer eller barn, utbetales det ingen 

erstatning.  

En person anses ikke som ektefelle/registrert 

partner etter avsnittet ovenfor når det 

på dødsfallstidspunktet er avsagt dom for eller gitt 

bevilling til separasjon eller skilsmisse. 

Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er 

rettskraftig eller endelig. 

11 Korttidsforsikring og tilbakebetaling 

av premie 

11.1 For moped, motorsykkel og snøscooter 

gjelder: 

Hvis forsikringen skal utgå, viser følgende tabell 

hvor mye av forsikringspremien for et 

helt forsikringsår - årspremien - som forbrukes hver 

av årets måneder. For en dag beregnes 1/30 av 

månedens premieandel. 

MÅNED 

 MOPED/MOTORSYKKEL SNØSCOOTER 

Januar    3%                    15% 

Februar            3%                    15% 

Mars              5%                    18% 

April                8%                    18% 

Mai                    11%                     8% 

Juni                    15%                     3% 

Juli               15%                     3% 

August    15%                     3% 

September        11%                     3% 

Oktober              8%                     3% 

November          3%                     3% 

Desember          3%                     8% 

 

Ikke benyttet forsikringspremie premie refunderes. 

For lite betalt premie, f. eks ved terminbetaling, 

innkreves. 
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Ved bytte av moped, motorsykkel og snøscooter, 

godskrives ubrukt premie prosentvis i forhold til 

forsikringstiden uten hensyn til foranstående tabell. 

 

11.2 For motorvogner hvor premien er fastsatt på 

bakgrunn av avtalt årlig kjørelengde, og hvor 

risikoen har økt vesentlig i forhold til hva som 

forventes i forhold den avtalte årlige kjørelengde, 

kan selskapet ved beregning av premien som skal 

godskrives forsikringstakeren ved oppsigelse, 

legge følgende til grunn: 

Risikoendringen ansees som vesentlig når utkjørt 

distanse fra inneværende avtaleperiodes 

begynnelse til opphørstidspunktet er mer enn det 

dobbelte av en jevnt fordelt utkjørt distanse 

gjennom forsikringsåret etter tabellen nedenfor. 

Kjørt over årlig kjørelengde settes lik pr 

måned                          

 

1400 km     8000 km                             20000 km/år 

1700 km     12000 km eller lavere       25000 km/år 

2700 km     16000 km eller lavere       30000 km/år 

3400 km     20000 km eller lavere       ubegrenset 

5000 km     25000 km eller levere       ubegrenset 

7000 km     30000 km eller lavere       ubegrenset 

 

Hvor mye som er kjørt i forsikringstiden beregnes 

på samme måte som i pkt 5.1.2, 3. ledd. 

Ikke benyttet forsikringspremie premie refunderes. 

For lite betalt premie, f. eks ved terminbetaling, 

innkreves. 

 

11.3 For øvrige motorvogner gjelder Generelle 

vilkårs pkt 7. 

12 Leiebilkostnad 
 

For dekning av leiebilkostnader gjelder dette 

punkt for forsikringsavtalen. 

 

12.1 Forutsetning for erstatning under dette punkt, 

er at skaden på motorvognen avsluttes med 

utbetaling under kaskoforsikringen for de 

skadetilfeller som er nevnt i pkt 3.2.1-3.2.4, at 

motorvognen har vært stjålet eller at skaden 

dekkes av ansvarsforsikringen til skadevolder. 

Erstatning for leiebilkostnader gis ikke ved 

glassruteskade alene. Dersom erstatningen for 

kaskoskade reduseres med henvisning til pkt 4.4, 

4.5 eller 5, gjøres samme reduksjon gjeldende for 

leiebildekningen. Bruk av leiebil skal godkjennes 

av Selskapet på forhånd. 

For biler som klassifiseres som Veteran-/klassisk 

motorkjøretøy, gjelder ikke dekning av leiebil.  

Selskapet og leiebilfirma plikter å tilby det mest 

miljøvennlige alternativet som finnes tilgjengelig. 

12.2 Erstatningsberegning 

Ved faktiske bilutgifter fra leiebilfirma betales inntil 

kr 375,- pr. dag. Hvis leiebil ikke benyttes, kan kr 

150,- pr dag utbetales som kontanterstatning. 

Selskapet svarer ikke for ekstra kostnader som 

følge av at det må tas ut leiebil som bruker annen 

type drivstoff, og heller ikke andre ulemper og 

kostnader dette medfører. 

 

12.3 For hvor lang tid betales erstatning 

Samlet erstatningstid etter pkt 12.3.1 - 12.3.3 er i 

alle tilfeller begrenset til 10 dager. 

12.3.1 Ved reparasjon regnes erstatningstiden til 

normal reparasjonstid i følge takstrapport -tiden 

fra reparasjonen er påbegynt til den er avsluttet. I 

tillegg til normal reparasjonstid, beregnes et 

ventetillegg for det antall dager det virkelig er 

ventet, men ikke mer enn normal reparasjonstids 

lengde. 

12.3.2 Ved kondemnasjon av hele kjøretøyet 

betales erstatning for 10 dager. 

12.3.3 Ved tyveri regnes erstatningstiden fra og 

med den dag tyveriet ble meldt Selskapet og til 

kjøretøyet er gjenfunnet. Kommer kjøretøyet til 

rette med erstatningsmessig skade gis i tillegg 

erstatning etter pkt 12.3.1 eller 12.3.2. 

12.4 Selskapet svarer ikke for følgene av streik, 

lockout o.l. 

12.5 Selskapet trer inn i sikredes eventuelle 

erstatningsrett mot tredjemann. 

12.6 Dersom det gis dekning for leiebilkostnader 

under Veihjelpdekning utenfor Norden 

(jf vilkårenes pkt 3.6), går antallet dager det ytes 

erstatning for til fradrag fra ytelse etter 

dette vilkårs pkt 12. 

13 Rettshjelp 

13.1 Utgifter selskapet dekker 

Selskapet dekker nødvendige utgifter til advokat, 

registrert rettshjelper, retten, sakkyndige og vitner 

når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig 

eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede 

motorvogn. 

13.2 Tvist etter at motorvognen er solgt 

Dersom den forsikrede motorvogn er solgt, og 

forsikringen opphørte i forbindelse med salget, 

dekkes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap 

av tidligere eier. 

13.3 Selskapet dekker ikke 

13.3.1 tvist som har sammenheng med entreprise 

eller transportoppdrag. 

13.3.8 tvist i saker om personskader etter 

bilansvarsloven, før det fra motorvognens 

trafikkforsikringsselskap foreligger skriftlig avslag 

om å dekke sikredes nødvendige og rimelige 

utgifter til juridisk bistand før saksanlegg. 
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13.4 Øvrige bestemmelser for rettshjelp 

Øvrige bestemmelser for rettshjelp finnes i 

Generelle Vilkårs pkt 16. 

14 Endringer i motorvognregisteret 
I henhold til fullmakt opphører forsikringen når det i 

det sentrale motorvognregister fremkommer at 

kjøretøyet er solgt, vraket, stjålet eller avregistrert, 

se forsikringsbeviset. 

15 Elite bilforsikring  
Kaskoforsikringen utvides til også å omfatte 

utvidet totalskadedekning, skader på motor og 

gir, samt utvidet leiebildekning. Elite-bilforsikring 

gjelder ikke for motorvogner som 

   - anvendes som drosje, trafikkskole-, utleie-, 

liktransport-, utrykningsbil, ambulanse eller  

   - skades / stjeles under kjøring med 

prøvekjennemerke. 

1 Totalskadet eller totalforsvunnet motorvogn 

1.1 Motorvogn inntil 3 år  

Dersom 

   - reparasjonsomkostningene (bergings-

transportomkostninger ansees ikke som 

reparasjonskostnader) vil overstige 60 % av 

motorvognens samlede kjøpesum som ny 

inkludert verdien av fast montert utstyr og 

   - skaden inntreffer innen tre år etter at 

motorvognen ble registrert som fabrikkny og  

   - motorvognen ikke har vært kjørt over 60 000 

km.    

   - motorvognen ikke er eller har vært leaset, 

betaler Selskapet hva det på skadedagen vil 

koste å anskaffe fabrikkny motorvogn av samme 

merke og bilmodell og med det fabrikkmonterte 

tilbehør som ble levert med motorvognen. Når 

den skadde motorvognen erstattes med en av 

samme fabrikat, betales også for merkostnader 

når den skadde bilen er erstattet med ny modell- 

eller utstyrsvariant.  

Slike merkostnader er begrenset til kr 25 000 ut 

over siste listepris for den skadde bilens modell- og 

utstyrsvariant. 

Kjøpesummen skal dokumenteres med original 

kjøpekontrakt fra bilforhandler. Ved privat import 

skal originale tollkvitteringer inngå i 

beregningsgrunnlaget.  

Forutsetningen for erstatning under dette punkt, er 

at forsikringstaker er 1. eier av bilen. Viser for øvrig 

til generelle vilkårs pkt. om vinningsforbud.  

Hvis ikke tilsvarende motorvogn gjenkjøpes eller 

dokumentasjon etter punktet over ikke legges 

frem, foretas oppgjøret etter 

motorvognforsikringsvilkårenes pkt 7.3.1, første 

ledd, jf motorvognforsikringsvilkårenes pkt 6. 

Motorvogn som ikke har kommet til rette etter 

tyveri innen 30 dager, behandles etter pkt 1.2. 

(Dette begrenser ikke retten etter 

motorvognforsikingsvilkårenes pkt 7.3.1, 2. ledd.) 

 

1.2 Leaset motorvogn (Innskudd) 

Dersom motorvognen totalskades eller anses tapt 

som følge av tyveri, betaler Selskapet innskudd 

forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange hele 

måneder som er gjenstående av leieforholdet til 

leietaker med inntil kr. 100.000,-. 

2 Skadet motor og gir 

2.1 Hva forsikringen omfatter 

Forsikringen dekker kostnader til reparasjon av 

mekanisk eller elektronisk skade i motor, girkasse 

og kraftoverføring som hindrer fortsatt fremdrift av 

bilen og som skjer plutselig og uforutsett. 

Forsikringen dekker også følgeskade ved feilfylling 

av drivstoff. 

Dekningen gjelder for motorvogn som har kjørt 

inntil 200 000 km og er inntil 8 år. Alder regnes fra 

den dato motorvognen var førstegangsregistrert. 

Motorvognen må følge fabrikkens faste 

serviceintervaller og gjennomføres i henhold til 

fabrikkens anvisninger ved autorisert verksted, og 

dette må kunne dokumenteres ovenfor selskapet. 

 

I tillegg omfattes batteripakker i elbil og hybrid, 

samt elektroniske styringsenheter til disse. 

2.2 Forsikringen dekker ikke skade  

   - som skyldes korrosjon eller annen form for 

tæring. 

   - på motorvognens kabler og ledningsnett 

alene, på startbatterier og batterier basert på bly, 

nikkel-kadium, nikkel-metallhydrid og salt 

nikkelbatteri 

   - som fabrikant/importør/leverandør/reparatør 

er ansvarlig for i henhold til avgitt garanti eller på 

annet rettsgrunnlag. Fører garantikravet ikke frem 

dekkes skaden etter disse forsikringsvilkår hvis 

betingelsene ellers er tilstede. Selskapet overtar i 

så fall sikredes krav mot fabrikant/importør 

/leverandør/reparatør. 

   - på bruktimportert bil der skaden ville vært 

dekket av garanti på tilsvarende 

forhandlerimportert bil i Norge.  

   - som er dekket under motorvognens ordinære 

kaskoforsikring. 

   - på motorvogn som er trimmet/tunet eller hvor 

software er endret, og dette ikke er godkjent av 

Statens Vegvesen. 
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2.3 Sikkerhetsforskrifter 

De sikkerhetsforskrifter som gjelder etter 

motorvognsforsikringsvilkårenes pkt 5, gjelder også 

for denne utvidete forsikringen. 

2.4 Skadeoppgjør 

Reparasjonen må ikke påbegynnes før Selskapet 

er varslet om skaden. Er de utskiftede delene 

vesentlig mer slitt eller forringet enn hva som 

regnes som normalt, kan Selskapet gjøre 

skjønnsmessig fradrag for dette. Selskapet har rett 

til å overta utskiftede deler og kan avslå 

erstatning hvis utskiftede deler ikke kan forevises. 

2.5 Egenandel 

Egenandelen beregnes ut fra kjørt distanse slik: 

Før passerte    100 000 km:  kr  5 000 

Ved passerte  100 000 km:  20% av 

reparasjonskostnaden, minst kr  7 500 

Ved passerte  150 000 km:  40% av 

reparasjonskostnaden, minst kr  10 000 

3 Leiebil ved skade og tyveri 

3.1 Krav om leiebil  

Forutsetningen er at det foreligger tyveri eller det 

har skjedd en kaskoskade eller skade på motor og 

gir, herunder garantiskade på motor/gir, som 

overstiger henholdsvis standard egenandel jf. 

motorvognforsikringsvilkårenes pkt. 7.4.5 eller pkt 

2.5 ovenfor, og som er meldt Selskapet. 

Leiebil ved motor- eller girskade etter pkt. 2 

dekkes uten særskilt egenandel inntil Selskapet 

har tatt stilling til skaden og dette er meddelt 

sikrede. Er skaden dekningsmessig, betales det for 

leiebil i hele reparasjonsperioden maks 45 dager. 

Det gis ikke leiebil for glassruteskade alene. 

3.2 Erstatningsberegning 

Leiebil dekkes etter avtale med Selskapet 

tilsvarende egen motorvogn med inntil kr 500 pr 

dag. Er den skadde motorvognen registrert som 

varebil, kombinertbil eller buss og benyttes til 

transport i erverv, er maksimalbeløpet kr 750 pr 

dag. Sikrede kan på skadedagen benytte drosje 

inntil kr 750. 

Hvis leiebil ikke benyttes, utbetales kr 250 pr dag i 

inntil 10 dager, se pkt. 3.3. 

3.3 Oppgjørsregler - leietidens lengde 

3.3.1 Reparasjon 

Ved reparasjon betales leiebil fra 

leveringstidspunkt på verksted til bilen er ferdig 

reparert. Benyttes ikke leiebil betales det kr 250 

kontant pr. dag for normal reparasjonstid jf. takst.  

3.3.2 Tyveri 

Ved tyveri betales leiebil for den faktiske tid 

sikrede har vært uten bil. Må motorvognen 

repareres som følge av tyveriet, betales i tillegg 

etter pkt 3.3.1 Kommer motorvognen ikke til rette, 

gis leiebilerstatning for den faktiske tid sikrede har 

vært uten bil og i 10 dager etter at Selskapet har 

tilbudt erstatning eller tatt stilling til 

erstatningsspørsmålet. 

Benyttes ikke leiebil gis kontant erstatning med kr 

250 pr dag i inntil 10 dager. 

3.3.3 Kondemnasjon 

Ved kondemnasjon av motorvognen har sikrede 

krav på leiebil fra skaden ble meldt og i 10 dager 

etter at Selskapet har tatt stilling til 

erstatningsspørsmålet og meddelelse om dette er 

sendt sikrede. Benyttes ikke leiebil betales 

erstatning med kr 250 pr dag i inntil 10 dager. 

 

4. Beløpsbegrensningene i motorvilkåret er endret 

som følger  

1. Tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. 

Forsikringen omfatter - begrenset til kr 20 000 

(førsterisiko) 

   - dekor/reklametekst og lakkering ut over 

motorvognens seriemessige utførelse, 

   - radio, og musikk/bilde- anlegg ut over det som 

er nevnt i pkt 3.2 a, siste ledd som er fast 

montert/montert i tyverikassett, 

   - fast montert datautstyr for bruk i motorvognen, 

   - annet lovlig fast montert tilleggsutstyr. 

Forsikringssummen kan utvides ved tilleggsavtale. 

Fast montert utstyr som nevnt i dette punkt, 

erstattes ikke med mer enn 50 % 

2. Bagasje i bil 

Erstatningen er begrenset til kr 10 000 (førsterisiko) 

 

5. Bonus 

Skade på motor og gir etter pkt. 2 medfører ikke 

bonustap. 

 

6. For øvrig gjelder motorvognforsikringsvilkårene 

16 Forsikring for Campingvogn 
For forsikringen gjelder følgende utvidelser av 

Motorvognforsikring: 

   - Dersom det er avtalt kaskoforsikring, omfatter 

forsikringen også uforutsett skade forårsaket av 

insekter og gnagere. 

   - Forsikringen omfatter også - begrenset til kr 30 

000 pr skadetilfelle (førsterisiko): 

   - løst campingutstyr  

   - bagasje som midlertidig er med på reisen/til 

bruk under oppholdet som befinner seg i 

campingvognen eller i "spikertelt" koblet sammen 

med vognen. Er denne forsikringssummen 

tilstrekkelig, omfatter forsikringen også bagasje 

som tilhører andre.  Løst lyd/bilde/datautstyr og 

medier/programvare til disse betraktes som 

bagasje.  
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 - Ved skade på fortelt som ikke lar seg reparere, 

erstattes minst nyanskaffelsesverdien fratrukket 

10 % pr. påbegynt år etter ett år fra forteltet ble 

anskaffet som nytt. 

   - Ved stormskader hvor "stormpålen" eller 

likeverdig forankring har vært i bruk fratrekkes 

ingen egenandel. 

 - Det trekkes ikke ekstra egenandel ved vind- og 

nedbørskader på vinterfortelt.  

- Når både bil og campingtilhenger skades i 

samme skadetilfelle, fratrekkes ingen egenandel 

under tilhengerens forsikring. 

 - Utvidet Veihjelp: Hvis trekkvogn, campingbil 

og/eller campingtilhenger må etterlates grunnet 

forhold omtalt i Veihjelpvilkårenes pkt 1.1.1 eller 

1.1.4 utenfor Norden, yter Selskapet inntil kr 350 til 

ekstra oppholdskostnader pr dag i inntil 21 dager 

dersom 

  - forsikrede har rett til leiebil etter 

Veihjelpsvilkårets pkt 2 når  

 - trekkvogn må etterlates og erstatningsbil med 

tilhengerfeste ikke kan skaffes eller 

 - campingbil blir erstattet av personbil eller 

 - campingtilhenger må etterlates. 

17 Forsikring for Bobil 
For forsikringen gjelder følgende utvidelser av 

Motorvognforsikring kasko: 

Tyveri 

 -Tyveri av løsøre fra bobil eller tyveri av fortelt når 

det er koblet til bobil med inntil kr 20.000, maks kr 

10.000 pr enkeltgjenstand. 

Ferieavbrudd 

 -Dersom skaden inntreffer på ferietur med bobil 

og skaden medfører at bilen ikke lenger kan 

brukes, kan sikrede i stedet for leiebil velge å få 

refundert overnattings- og transportutgifter med 

inntil kr 1500 pr. dag for resten av ferien begrenset 

til 15 dager. 
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Veteranforsikring  
WtC-MOT-2.8 gjelder fra januar 2021 

Omfatter: 

Vilkårene gjelder for veteran-/ klassisk kjøretøy eldre enn 30 år uten hensyn til totalvekt. Forsikringen gjelder 

ikke for ombygde / uoriginale kjøretøy med mindre dette er avtalt og fremkommer i forsikringsbeviset. 

Betegnelsen motorvogn brukes på alle kjøretøytyper som vilkårene kan omfatte. Kjøretøyet skal være et 

samleobjekt, som bare anvendes til hobbykjøring og ikke er i daglig bruk eller benyttes til eller fra 

arbeidssted. Maksimal kjørelengde er 5000 km pr år og kjøretøyet skal ikke brukes mellom 15. oktober og 

15.mars med mindre annet fremkommer i særvilkår eller i forsikringsbeviset. 

 

Innhold: 

1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

3 HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE 

4 HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER 

5 ENDRING AV RISIKO SIKKERHETSFORSKRIFTER 

6 FORSIKRINGSVERDI/FORSIKRINGSSUM 

7 SKADEMELDING, SKADEOPPGJØR OG EGENANDELER 

8 IDENTIFIKASJON 

9 FØRER- OG PASSASJERULYKKESFORSIKRING 

10 RETTSHJELP 

11 ENDRINGER I MOTORVOGNREGISTERET 

12 SÆRVILKÅR LAGER - RESTAURERINGSFORSIKRING 

13 SÆRVIKÅR BLIVENDE KLASSIKER 

14 SÆRVILKÅR HELFORSIKRING 

15 SÆRVILKÅR HELFORSIKRING SPESIAL 

 I tillegg til disse vilkår gjelder: 

   - Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner  

   - Generelle vilkår. 

   - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene. 

   - Bilansvarsloven av 3. februar 1961 (BAL). 

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene. 

 

1 Hvem forsikringen gjelder for 
Når den trer i kraft og innledende forutsetninger 

for dens gyldighet. 

1.1 Ansvarsforsikringen gjelder for den som er 

nevnt i forsikringsbeviset og enhver rettmessig 

bruker/fører av motorvognen. 

1.2 Vognskadeforsikringen gjelder til fordel for den 

som er angitt i forsikringsbeviset – 

forsikringstakeren. 

1.3 I de tilfeller andre også er omfattet av 

forsikringen, vil det gå frem av det 

enkelte vilkårspunkt. 

1.4 Panthaver eller annen som har økonomisk 

interesse i motorvognen er bare omfattet når 

denne mottar særskilt bekreftelse fra Selskapet 

om dette. 

1.5 Forsikringstaker må ha vanlig bosted, eller for 

næringsdrivende, ha hovedsete eller filial i Norge. 

Registrert motorvogn skal være registrert i Norge. 

1.6 Forsikringen opphører ved eierskifte. Likevel 

gjelder forsikringen som var i kraft på 

overtakelsestidspunktet i 14 dager til fordel for ny 

eier, men dette gjelder ikke hvor den nye eier har 

tegnet forsikring. 
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1.7 Forsikringen trer i kraft på avtalt tidspunkt, men 

tidligst når den er notert av Selskapets 

representant. Ved kjøp trer den i kraft tidligst når 

kjøperen overtar den økonomiske risiko. 

FAL § 7-1 er fraveket til fordel for vilkårenes pkt 1.1 

- 1.7. 

2 Hvor forsikringen gjelder  
Forsikringen gjelder i Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (EØS) og Sveits.  

I øvrige deler av Europa samt i Israel og Tyrkia, 

gjelder forsikringen på reiser av inntil 3 måneders 

varighet. 

Veihjelpforsikring gjelder i Norden. På reiser i inntil 

3 måneder gjelder forsikringen også i områdene 

nevnt i første og annet avsnitt.  

Rettshjelpsforsikring gjelder i Norden.   

NB! 

En rekke land i området nevnt i annet avsnitt er 

omfattet av "Grønt Kort"-samarbeidet. Noen av 

disse landene krever fremvisning av Grønt Kort for 

å tillate grensepassering. 

I EØS-området er det ikke grensekontroll av gyldig 

ansvarsforsikring, men det kan kreves 

dokumentasjon ved trafikkuhell.  

Mer informasjon kan gis av 

Trafikkforsikringsforeningen (www.tff.no) 

3 Hva forsikringen kan omfatte 
Av forsikringsbeviset fremgår hvilke deler av dette 

punkt forsikringsavtalen omfatter. 

3.1 Ansvarsforsikring 

Selskapet dekker erstatningsansvar etter 

bilansvarsloven (BAL) - ubegrenset beløp 

ved personskade og inntil kr 10.000.000 ved skade 

på ting. 

Utenfor Norge omfatter forsikringen 

erstatningsansvar etter skadestedets lovgivning 

for bilansvar. Innenfor Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområdet (EØS), dekkes etter norske 

regler dersom dette gir høyere dekning. 

Det kan forekomme at enkelte av de nye stater i 

Europa ikke aksepterer "Grønt kort" fordi de ikke er 

med i internasjonalt forsikringssamarbeid. Disse 

stater forlanger at det tegnes 

særskilt ansvarsforsikring ved innreise i landet - 

"grenseforsikring". Når slik grenseforsikring er 

tegnet, gjelder Selskapets ansvarsforsikring bare 

for skade som rammer fører og reisende med 

motor vognen. Haikere er unntatt. 

Ansvarsforsikringen omfatter også Rettshjelp for 

personlig bruker/eier av motorvogn - se pkt 10. 

3.2 Vognskadeforsikring (brann-, brann/tyveri, 

redning,  delkasko- eller kaskoforsikring) 

Hvilke typer skader som de forskjellige former for 

vognskadeforsikring dekker, fremgår av punktene 

3.2.1 - 3.2.3. 

Vognskadeforsikringen omfatter: 

a) Motorvognen 

Forsikringen omfatter motorvogn med det 

kjennemerke og den modellbetegnelse som er 

beskrevet i forsikringsbeviset. Fabrikkmontert radio-

/musikk-/bildeanlegg i bil, integrert i bilens 

dashbord eller øvrig interiør og som ikke kan 

erstattes av standardkomponenter (DIN- norm o. l) 

dekkes også. 

b) Dekk og felger 

Forsikringen omfatter ett sett sommerhjul og ett 

sett vinterhjul med samme type felg i 

samme antall som motorvognen seriemessig ble 

levert med. 

c) Sikkerhetsutrustning, mobiltelefon 

Forsikringen omfatter 

   - barnesete, FG- godkjent bilalarm, 

varseltrekant, førstehjelpspute, 

brannslokningsapparat og høyt montert 

bremselys, 

   - fastmontert mobiltelefon eller de fastmonterte 

deler av mobiltelefonanlegg. 

Til forsikret motorsykkel/moped/snøscooter 

   - kjøredresser, hansker og støvler, 

   - hjelmer. 

d) Tilleggsutstyr, dekor og spesiell lakk. 

Forsikringen omfatter - begrenset til kr 10.000 

(førsterisiko) 

   - dekor/reklametekst og lakkering ut over 

motorvognens seriemessige utførelse, 

   - radio og musikkanlegg ut over det som er 

nevnt i pkt 3.2 a, siste ledd som er fast 

montert/montert i tyverikassett, 

   - fast montert datautstyr for bruk i motorvognen,  

   - annet lovlig fast montert tilleggsutstyr. 

Forsikringssummen kan utvides ved tilleggsavtale. 

Fast montert utstyr som nevnt i dette punkt, 

erstattes ikke med mer enn 50 % av motorvognens 

gjenanskaffelsesverdi etter punkt 3.2 a), 

umiddelbart før skaden inntraff. 

3.2.1 Brannforsikring 

Gjelder skade som følge av brann, lynnedslag, 

eksplosjon. Det regnes ikke som brannskade etter 

dette punkt når slik skade er følge av tyveri. 

Kortslutning i batterier alene og oppheting som 

følge av dette eller annen årsak, og som ikke fører 

til åpen ild, regnes ikke som brann- eller 

eksplosjonsskade etter dette punkt. 

3.2.2 Tyveriforsikring 

Gjelder tap av motorvogn, samt brannskade og 

annen fysisk skade som følge av tyveri, brukstyveri 

eller forsøk på tyveri. I tillegg dekkes hærverk på 

http://www.tff.no/
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bil/tilhenger når det er åpenbart at det samtidig 

er gjort forsøk på å stjele kjøretøyet. Det samme 

gjelder dersom det er gjort innbrudd i den. 

(Gjelder ikke motorsykkel/moped/snøscooter.) 

Det ansees ikke som tyveri om den skyldige tilhører 

sikredes husstand eller er ansatt sjåfør (jf 

straffelovens § 342). 

3.2.3 Redning (forutsetter kasko eller 

delkaskodekning) 

Selskapet dekker 

 Utgifter til assistanse/veihjelp: 

- ved erstatningsmessig vognskade eller annen form 

for driftsstopp 

- ved utelåsing eller brukket/mistet nøkkel 

- når bilen har gått tom for drivstoff 

Merutgifter til hjemtransport eller hjemkjøring av 

sikrede, etter forhåndsavtale med selskapet, av 

motorvogn når: 

-  Motorvognen som følge av vognskade eller 

annen form for driftsstopp ikke innenfor rimelig tid - 

med hensyn til den videre reisen - kan settes i 

trafikksikker stand, eller er stjålet. 

-  Fører og/eller passasjer rammes av plutselig 

sykdom, ulykke eller død, og av den grunn blir 

forhindret i å fortsette reisen med motorvognen, 

eller må søke hjelp hos nærmeste lege eller 

sykehus. 

Transport av reservedeler 

som ikke kan fremskaffes på stedet, og som er 

nødvendige for å sette motorvognen i trafikksikker 

stand, må avtales med selskapet i hvert enkelt 

tilfelle. 

Merutgifter for personer til: 

- Hjemreise fra skadestedet med rimeligste 

kommunikasjons middel, når slik transport er avtalt 

med selskapet på forhånd.  

- Nødvendig lokalbefordring i anledning av at 

motorvognen bringes til verkstedet som  følge av 

vognskade eller annen form for driftsstopp. Med 

nødvendig lokalbefordring  menes transport til lokalt 

overnattingssted, til sykehus, til lege e.l. 

- Hotellopphold isteden for hjemreise. Etter 

forhåndsavtale med selskapet kan forsikringen 

dekke merutgifter til hotellopphold isteden for 

hjemtransport, når motorvognen repareres på 

stedet innen et rimelig tidsrom. 

Økonomisk hjelp 

Ved upåregnelig driftsstopp utenfor Norden kan 

det formidles lån til å dekke utgifter som er 

nødvendige for å sette motorvognen i trafikksikker 

stand, og som ikke dekkes av kaskoforsikringen. 

Lånet formidles via SOS International A/S i 

København, og skal tilbakebetales straks etter 

hjemkomst. 

Egenandel, se pkt 7.4.2 

 

3.2.4 Delkaskoforsikring 

Gjelder skade som nevnt i pkt 3.2.1, 3.2.2 og 

vognskade inntruffet under ferge-/og biltransport. 

Dessuten dekkes skifte eller reparasjon av 

motorvognens front-, side- og bakvinduer av glass 

ved bruddskade som skyldes en tilfeldig, plutselig 

hendelse. Tak av glass (panoramatak eller soltak) 

dekkes ikke. Skifte av glass eller hardt 

plastmateriale (plexiglass) i kabrioleter er 

begrenset til kr 15.000 (førsterisiko).  

Ved skifte av glassruter er erstatningen begrenset 

til 50% av gjenanskaffelsesverdien 

av motorvognen slik som den er beskrevet under 

pkt 6, umiddelbart før skaden inntraff. Ved 

reparasjon av ruten, erstattes inntil kr 500. 

3.2.5 Kaskoforsikring 

Gjelder skade som er nevnt i pkt 3.2.4, og skade 

på motorvognen oppstått ved sammenstøt, 

utforkjøring, velting, hærverk og dessuten for 

skade ved annen tilfeldig, plutselig ytre hendelse. 

3.3 Transport etter skade 

Ved skade som er erstatningsmessig etter pkt 3.2.1 

til 3.2.5 og forsikringsavtalen omfatter punktet, 

erstattes også rimelige omkostninger ved 

nødvendig transport av motorvogn som ikke er 

kjørbar, fra skadestedet til nærmeste 

reparasjonsverksted. For snøscooter samt 3- og 4-

hjuls terrengmotorsykkel erstattes 

transportomkostningene med 50 %, begrenset til 

halvparten av erstatningsbeløpet når skaden er 

større enn egenandelen. Andre utgifter til 

transport dekkes ikke. 

3.4 Bilhjelp Hjemme  

Bilhjelp hjemme inngår ved tegning av kasko. 

Selskapet dekker ikke assistanse dersom årsaken 

er defekt eller flatt batteri eller når transporten kan 

kreves erstattet under annen forsikring, garanti og 

lignende. 

Bilhjelp hjemme gjelder ikke motorsykkel, moped, 

snøscooter eller kjøretøy med prøvekjennemerker. 

3.5 Bagasje i bil 

(Gjelder ikke tilhenger, campingtilhenger, moped, 

motorsykkel, snøscooter.) Når det er avtalt 

kaskoforsikring, omfatter forsikringen også tyveri av 

bagasje fra bil samt bagasje som skades når bilen 

har vært utsatt for en skade som avsluttes med 

utbetaling under kaskoforsikringen. Bagasjen kan 

tilhøre rettmessig fører, dennes faste husstand og 

arbeidsgiver. Erstatningen er begrenset til kr 5 000 

(førsterisiko). Penger, bankbøker, verdipapirer o.l. 

dekkes ikke. 
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3.6 Fører- og passasjerulykkesforsikring 

Forsikringsvilkårene for fører- og evt. 

passasjerulykkesforsikring fremgår av pkt 9. 

4 Hvilke begrensninger som gjelder 
Forsikringen omfatter ikke 

4.1 skade som oppstår når motorvognen er 

rekvirert av offentlig myndighet. 

4.2 skade ved kjøring på avsperret område, på 

bane eller vei, som for eksempel Rudskogen, 

Vålerbanen og Nurburgring, dekkes ikke.   

Forsikringen gjelder allikevel slik kjøring som er ledd 

i obligatorisk opplæring til førerkort eller for 

glattkjøringstrening arrangert i Norge av KNA, NAF, 

MA eller autorisert trafikkskole. 

Punktet kan fravikes etter avtale.  

4.3 skade som sikrede har voldt forsettlig. 

4.4 skade som sikrede har fremkalt ved grov 

uaktsomhet. Det avgjøres under hensyn til 

skyldgraden og omstendighetene for øvrig om 

Selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye. 

4.5 skade som oppstår når motorvognen blir kjørt 

av en person som er påvirket av berusende eller 

bedøvende middel, og eieren eller sikrede visste 

eller burde vite det. 

4.6 skade som importør, selger eller reparatør er 

ansvarlig for. Fører sikredes krav ikke frem, 

og skaden ellers er erstatningsmessig, dekker 

Selskapet likevel skaden og trer inn i kravet. 

4.7 skade når premien ikke er betalt (jf. FAL 5-2). 

Erstatning etter ansvarsforsikringen til 

forsikringstaker eller den som kan identifiseres med 

forsikringstaker, bortfaller også.  

4.8 verdiforringelse. 

4.9 tap av arbeidsfortjeneste.  

4.10 avsavn. 

4.11 maskinskade (skade på motor, gir og 

drivverk), med mindre den er oppstått i direkte 

forbindelse med annen erstatningsmessig 

vognskade. 

4.12 skade på elektroniske komponenter 

(datahjerner og andre styrings- eller 

kontrollinnretninger) når motorvognen ikke 

samtidig er blitt utsatt for skader nevnt i pkt 3.2.1 

(brann), 3.2.2 (tyveri)eller skade på motorvognen 

oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting 

eller hærverk. 

4.13 skade på motorvognen, som følge av bruk 

av motorvognen til snøbrøyting, ved bruk av egen 

vinsj eller under terrengkjøring. For snøscooter 

samt 3- og 4-hjuls terrengmotorsykkel omfatter 

forsikringen også slike skader. 

4.14 ansvar som sikrede pådrar seg for skade på 

gods som blir ført med motorvognen ut over 

bestemmelsene i BAL. 

4.15 skade på motorvogn som er trimmet/tunet 

eller hvor software er endret, og dette ikke er 

godkjent av Statens Vegvesen. 

5 Endring av risiko / 

Sikkerhetsforskrifter 
Sikkerhetsforskriftene gjelder for sikrede og den som 

med sikredes samtykke er ansvarlig for 

motorvognen. Ved brudd på sikkerhetsforskriftene 

kan retten til erstatning falle bort eller bli redusert, jf. 

forsikringsavtaleloven § 4-8.  

5.1 Endring av risiko.  

Forbehold om å redusere erstatningen eller 

Selskapets ansvar ved endring av risikoen (Gjelder 

ikke ved brann- og tyveriskader og Veihjelp). 

5.1.1 Endres Selskapets risiko for skader i forhold til 

den avtale som er angitt i forsikringsbeviset, plikter 

forsikringstakeren straks å underrette Selskapet. 

Følgene av å unnlate å gi Selskapet beskjed om 

endringer av risikoen som betinger høyere 

premie enn den som er betalt, er: 

   - Ved vognskade begrenses Selskapets ansvar 

til hva som svarer til forholdet mellom den 

premie som er betalt og den som skulle ha vært 

betalt. 

   - Ved ansvarsskade har Selskapet tilsvarende 

regressrett overfor forsikringstakeren, 

dog begrenset til 5 ganger årspremien for 

ansvarsforsikring uten bonus. 

5.1.2 Hvilke tilfeller pkt 5.1 omfatter: 

   - Endring av motorvognens ytelse som gjør at 

motorvognen blir lik eller tilnærmet lik 

en motorvogn med høyere modellbetegnelse 

eller at den avviker fra typegodkjenningens 

oppgitte effekt. 

   - Anvendelse av motorvognen som strider mot 

forutsetninger gitt i forsikringsbeviset. 

   - Når det fremgår av forsikringsbeviset at det er 

stilt krav til at fører av motorsykkel, moped eller 

snøscooter alltid skal bruke sikkerhetsdress, og det 

ved skade viser seg at slik sikkerhetsdress ikke har 

vært benyttet. Med sikkerhetsdress menes 

beskyttelsesdress for motorsykkelfører/-passasjer, 

utført i skinn, kevlar eller sklisikkert materiale. Det 

skal også være innsydd støtabsorberende 

materiale som skal beskytte skuldre, albuer og 

knær. Likeledes gjelder vernedress godkjent av 

Vegdirektoratet. 

   - Endring av andre avtalte forutsetninger for 

reduksjon av forsikringspremien. 

Hvilke forutsetninger som er avtalt, vil fremgå av 

forsikringsbeviset. 

   - Montering av sidevogn på motorsykkel.  

5.2 Sikkerhetsforskrifter 

5.2.1 Sikkerhetsforskrift vedlikehold 
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- Motorvognen skal være utrustet slik at den er i 

trafikksikker stand. Den skal ikke overbelastes, og 

det skal foretas vedlikehold av motorvognen, slik at 

kravene i Samferdselsdepartementets 

kjøretøyforskrifter av 31. desember 1969 med senere 

endringer oppfylles. På forespørsel vil selskapet 

sende sikrede et utdrag av kjøretøyforskriftene. 

Motorvognen skal være påfylt frosthindrende 

middel tilpasset de klimatiske forhold. 

 - Motorvognen skal når den ikke er i bruk, 

oppbevares i låst bygning beregnet til maksimalt 

30 kjøretøyer eller i museum.  Deler til 

motorvognen som skal omfattes av forsikringen 

skal oppbevares sammen med den. 

 - Ved installasjons-, monterings-, reparasjons- og 

vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, 

oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og slipeutstyr, 

gjelder følgende: 

- arbeidsstedet og de nærmeste omgivelser skal 

være ryddet for brennbart avfall   

- alt brennbart materiale på og i nærheten av 

arbeidsplassen skal være fjernet eller beskyttet  

- godkjent slukkeutstyr skal være plassert på 

arbeidsplassen. 

5.2.2 Sikkerhetsforskrift tyveri/hærverk 

   - Bil skal holdes lukket og låst når det ikke er 

personer i den. Motorsykkel, moped og 

snøscooter skal minst være låst med original(e) 

lås(er) når det ikke er personer på den. 

Nøkkel skal oppbevares betryggende og borte fra 

motorvognen. 

   - I forbindelse med salg av motorvognen skal 

eieren eller en han/hun har bemyndiget til å bistå 

med salget, være på/i denne så lenge 

tenningsnøkkel befinner seg der. 

   - Sikkerhetsutstyr som kjøredresser, hjelmer, MC-

hansker og MC-støvler skal være nedlåst 

i fastlåste/- boltede vesker/rom eller fastlåst til 

motorvognen. Nøkkel skal oppbevares borte fra 

motorvognen. 

   - Ekstra dekk og felger som ikke er i bruk, eller 

andre deler av motorvognen som er midlertidig 

avmontert, skal oppbevares i låst 

    - bygning eller 

   - rom i bygning eller 

   - motorvogn. 

Uten hensyn til det som er nevnt foran, skal ekstra 

dekk/felger som oppbevares utenfor motorvogn, 

men i garasjeanlegg, i fellesgarasje eller i 

fellesbod/- rom, være fastlåst/- boltet til vegg, tak 

eller gulv. 

   - Følgende gjenstander skal aldri etterlates i 

motorvognen: smykker, ringer, ur, perler og 

edelstener, musikkinstrument, pelsverk samt alle 

typer elektroniske apparater med tilbehør som for 

eksempel mobiltelefon, nettbrett, datamaskiner 

og kamerautstyr. Annet personlig løsøre skal når 

motorvognen forlates, befinne seg i separat, låst 

bagasjerom uten vinduer.  

Om natten, i tiden fra man setter motorvognen fra 

seg om aftenen, til man tar den i bruk igjen, og i 

alle tilfeller i tiden mellom kl. 00.00 og kl. 06.00 skal 

bagasje ikke befinne seg på motorvognens tak 

eller i takboks. 

5.2.3 Sikkerhetsforskrift bruk 

   - Motorvognens fører skal ha de førerkort, 

kjøresedler, bevis og sertifikater 

myndighetene krever for den klasse og brukstype 

motorvognen tilhører. Fører over 80 år med 

førerkort klasse A, A1, B, BE, S og T skal ha 

legeattest som beskrevet i førerkortforskriftenes § 

30, pkt 2 som bekrefter tilfredsstillende 

helse. Tilsvarende legeattest skal også innehas av 

fører av førerkortfrie kjøretøyer med egenvekt 

over 150 kg. Legeattesten kan kreves fremlagt for 

selskapet. Manglende legeattest anses som 

brudd på sikkerhetsforskriften. 

 - Kjøretøyet skal ikke erstatte et kjøretøy til normal 

nyttekjøring. 

 - Under øvelseskjøring med motorvognen skal de 

krav som vegtrafikkloven og stedlige 

politimyndigheter stiller, være oppfylt.  

  - Bilprodusentens og -importørens veiledning for 

bruk av motorvognen, bl.a. valg av drivstoff, slep 

av bil, starthjelp og andre bestemmelser og 

anbefalinger skal følges. 

  - Motorvognen skal ikke belastes utover det som 

er angitt i vognkortet. 

 - Kjøretøyet (ikke moped/mc) skal være utstyrt 

med godkjent brannslukningsapparat av type ABE 

inneholdende minst 2 kg slukkemiddel. 

- Amfibiekjøretøy på sjø/vann/elv får bare brukes 

under stille forhold.  Når kjøretøyet forlates skal det 

stå på land. 

 

 

5.2.2 Sikkerhetsforskrift Lager / 

Oppbevaringsforsikring 

Bygning eller rom i bygning hvor motorvognen 

eller deler til den er oppbevart, skal være 

forsvarlig låst. I bygningen skal ikke lagres mer enn 

30 kjøretøy.  Ved oppbevaring i museum kan 

antallsbegrensningen fravikes etter særskilt 

vurdering. 

Ved installasjons-, monterings-, reparasjons- og 

vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, 

oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og slipeutstyr 

gjelder følgende: 

- arbeidsstedet og de nærmeste omgivelser skal 

være ryddet for brennbart avfall 

- alt brennbart materiale på og i nærheten av 

arbeidsplassen skal være fjernet eller beskyttet  

- godkjent slukkeutstyr skal være plassert på 

arbeidsplassen. 
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6 Forsikringsverdi/forsikringssum 
6.1 Forsikringsverdien for motorvogn beregnes 

etter hva det på skadedagen vil koste Selskapet å 

anskaffe og omregistrere tilsvarende - eller i det 

alt vesentlige tilsvarende - utstyrt motorvogn/del 

av samme merke, modell, type, årgang, utførelse 

og stand, - gjenanskaffelsesverdien, begrenset 

oppad til avtalt forsikringssum i forsikringsbeviset. 

Utstyr nevnt under pkt 3.2 d), verdifastsettes som i 

pkt 6.2. 

Spesialutstyr for funksjonshemmet og tilleggsutstyr 

som tilfredsstiller spesielle yrkesmessige behov 

verdivurderes separat. Forsikringsverdien settes til 

hva det på skadedagen vil koste Selskapet å 

anskaffe tilsvarende - eller i det alt vesentlige 

tilsvarende brukt utstyr -gjenanskaffelsesverdien. 

6.2 Forsikringsverdien for tilleggsutstyr og 

sikkerhetsutrustning, når dette skades uten at 

motorvognen er påført totalskade, settes til hva 

det vil koste Selskapet å anskaffe ny tilsvarende - 

eller i det alt vesentlige tilsvarende - ting, på det 

tidspunkt skaden inntraff. Etter ett år fra tingen ble 

kjøpt som ny, reduseres forsikringsverdien med 5 % 

pr. år for hvert påbegynt år, maksimum 50 %. 

6.3 Forsikringssummen kan inngå som grunnlag for 

premiefastsettelsen.  

7 Skademelding, skadeoppgjør og 

egenandeler 

7.1 Skademelding m.v. 

7.1.1 Når skade er inntruffet, skal sikrede 

omgående gi Selskapet melding om skaden. 

Samtidig skal sikrede gi de opplysninger og 

dokumenter som er tilgjengelige og som Selskapet 

trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale 

erstatningen. Dette omfatter også opplysninger 

som kan hentes fra elektronisk eller mekanisk 

registreringsutstyr i motorvognen 

7.1.2 Brann-, tyveri-, hærverk- og personskade skal 

umiddelbart meldes til politiet. Andre skader skal 

meldes til politiet hvis Selskapet forlanger det. 

7.1.3 Ved tyveri av motorvognen kan Selskapet 

kreve innlevert samtlige nøkler tilhørende denne. 

Selskapet kan også kreve å få utlevert 

dokumentasjon fra 

motorvognprodusentens/importørens/forhandlere

ns nøkkelregister for de fabrikat hvor dette finnes, 

som viser produserte og tidligere tapte og 

utmeldte nøkler. 

7.1.4 Skademelding skal inneholde sikredes 

fødselsnummer (11 siffer) eller bedriftens 

foretaksnummer. 

7.1.5 Ved tap av utstyr ut over motorvognens 

seriemessige utførelse, må sikrede legge 

frem dokumentasjon for dette. 

7.1.6 Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning 

før nødvendige undersøkelser er avsluttet. 

7.1.7 Når Selskapet har betalt erstatning, plikter 

sikrede på anmodning å overdra de erstattede 

gjenstander fri for heftelser. 

7.2 Oppgjørsregler ved reparasjon 

7.2.1 Selskapet vil søke å erstatte skaden på den 

mest miljøvennlige måten. Kan skaden repareres, 

erstattes reparasjonsomkostningene. Er det etter 

Selskapets mening ikke lønnsomt å reparere de 

enkelte deler, skiftes de med tilsvarende - eller i 

det alt vesentlige tilsvarende - deler. 

Hvis reparasjonen skjer ved innsetting av nye deler 

og de utskiftede deler er forringet som følge av 

tidligere ikke utbedrede skader, slitasje, korrosjon 

e.l., gjør Selskapet et skjønnsmessig fradrag for 

dette. 

For moped, motorsykkel, snøscooter og tilhengere 

inklusive campingvogner gjelder følgende 

tilleggsregel:  

Består skaden av riper, skrammer, småbulker m.v. 

som ikke har betydning for motorvognens 

funksjon, kan Selskapet bestemme at reparasjon 

ikke skal skje ved utskifting av delene. Selskapet 

avgjør hvorledes reparasjonen skal utføres, men 

sikrede har krav på å få tilbakeført motorvognen 

til samme, - eller i det alt vesentlig samme -, 

funksjonelle stand som før skaden inntraff. Som 

alternativ til reparasjon, kan Selskapet i slike tilfeller 

erstatte skaden med et skjønnsmessig fastsatt 

kontantbeløp. 

7.2.2 Reparasjon kan bare påbegynnes med 

Selskapets samtykke. 

7.2.3 Selskapet kan avgjøre hvor reparasjonen skal 

foretas. 

7.2.4 Selskapet har rett til å bestemme at 

reparasjon skal foretas. 

7.2.5 En eventuell verdiforringelse, eller tap av 

garantiavtale etter fullført reparasjon, erstattes 

ikke under vognskadeforsikringen. 

Reklamasjonskrav på reparasjon må rettes til 

verkstedet. 

7.2.6 Meromkostninger til overtidsbetaling, flyfrakt, 

og foreløpig reparasjon erstattes ikke. 

7.2.7 Blir reparasjon foretatt utenom verksted, 

erstattes arbeidspenger med 50 % av normalpris 

på verksted. 

7.2.8 Påløpt investerings-/merverdiavgift erstattes 

etter fremlagte kvitteringer. 

7.3 Oppgjørsregler ved kondemnasjon 

7.3.1 Er motorvognen eller del av den gått tapt, 

eller reparasjon av skaden etter Selskapets 

mening ikke er lønnsom, kan Selskapet foreta 

kontant oppgjør, eller erstatte 



 

 

- 33 - 

 

motorvognen/delen med en tilsvarende - eller i 

det alt vesentlige tilsvarende - motorvogn/del. 

Ved privat import skal originale tollkvitteringer 

inngå i beregningsgrunnlaget.  

Selskapet har adgang til å foreta kontantoppgjør 

med hva det på skadedagen vil koste Selskapet å 

anskaffe en slik motorvogn.  

Den skadede motorvognen tilfaller Selskapet. 

7.3.2 Er utstyr utover motorvognens seriemessige 

utførelse gått tapt, eller reparasjon av dette etter 

Selskapets mening ikke er lønnsom, kan Selskapet 

foreta kontantoppgjør, eller erstatte gjenstanden 

med en tilsvarende - eller i det alt vesentlige 

tilsvarende - gjenstand. 

7.3.3 Selskapet avgjør hvem som skal ha 

råderetten over den skadede motorvognen. Hvis 

sikrede beholder motorvognen, gjøres fradrag for 

vrakverdien og omregistreringsavgiften av denne. 

7.4 Egenandeler 

I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel 

som fremgår av punktene nedenfor dersom ikke 

annen egenandel fremgår av forsikringsbeviset. 

Skal erstatningen avkortes/ settes ned, gjøres 

dette før egenandelen er fratrukket. 

Når deler/gjenstander forsikret på vilkår for 

førsterisiko skades/går tapt samtidig med 

at motorvognen for øvrig påføres skade, foretas 

erstatningsberegningen slik:  

Etter at skadebeløpet for delene/gjenstandene 

inklusive eventuelt aldersfradrag er fastsatt, gjøres 

følgende beregning: 

   - Er skadebeløpet større enn forsikringssummen, 

og denne forskjellen er større enn egenandelen, 

fratrekkes ikke egenandel for skaden på 

motorvognen.  

   - Er skadebeløpet større enn forsikringssummen, 

og denne forskjellen mindre enn egenandelen, 

fratrekkes denne rest i skaden på motorvognen.  

   - Er skadebeløpet for delene/gjenstandene lik 

eller mindre enn forsikringssummen, slås dette 

sammen med skadebeløpet for motorvognen og 

det trekkes en felles egenandel. 

Utbetaler Selskapet ved samme skadetilfelle 

erstatning til sikrede i henhold til flere 

forsikringsavtaler, trekkes bare en egenandel - 

den største. Det samme gjelder også 

hvis skadetilfellet fører til fradrag av flere 

egenandeler etter disse vilkår.  

7.4.1 Ansvarsskade 

Ingen egenandel, med mindre annet 

fremkommer av forsikringsbeviset.  

7.4.2 Rettshjelputgifter 

Egenandel kr 5 000 med tillegg av 20 % av det 

overskytende. Det trekkes bare en egenandel for 

hver tvist selv om det er flere parter på samme 

side. 

7.4.3 Brann- og tyveriskade 

Egenandel kr 5 000 hvis ikke annet fremgår av 

forsikringsbeviset. Kan det dokumenteres at FG *)-

godkjent alarm, var i drift på skadetidspunktet, 

fratrekkes ingen egenandel ved tyveri av 

motorvognen eller deler av denne sikret med 

alarmen. Det samme gjelder ved innbrudd i 

motorvognen.  

*) FG = Forsikringsselskapenes 

Godkjenningsnemnd. 

7.4.4 Glassruteskade 

Det er ingen egenandel for reparasjon av 

glassrute. 

Egenandel ved skifte av rute er kr 2 500 dersom 

ikke annet fremgår av forsikringsbeviset.  

7.4.5 Annen vognskade 

Egenandel kr 5 000 hvis ikke annet fremgår av 

forsikringsbeviset. Det fratrekkes ingen egenandel 

ved skade som skyldes påkjørsel av dyr som går 

løse på vei, når forholdet omgående har blitt 

rapportert til politimyndighet eller viltnemnd på 

stedet. Dersom det av forsikringsbeviset fremgår 

en høyere egenandel enn nevnt i første avsnitt, 

reduseres denne med kr 5 000 i slike tilfeller. 

 

7.4.6 Redning 

I skadeoppgjøret fratrekkes følgende egenandel: 

1. Kr 500 ved redning i Europa. 

2. 20 % av redningsutgiftene - minimum kr 1.000 for 

motorvogner med tillatt totalvekt 3.500 kg eller mer. 

Det fratrekkes ingen egenandel når samme 

skadetilfelle fører til fradrag av egenandel for 

vognskade. 

7.5 Skjønn 

Ved vognskade kan avgjørelse om følgende 

forhold tas ved skjønn hvis sikrede eller Selskapet 

krever det: 

   - Verdifastsettelse. 

   - Skadeansettelse. 

Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår får i så 

fall anvendelse. Skjønnet kan ikke med bindende 

virkning for partene ta stilling til skadeårsak og 

andre faktiske forhold som er avgjørende for 

Selskapets ansvar. 

7.6 Ting som kommer til rette 

Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, 

har sikrede rett til å beholde tingen mot å betale 

erstatningen tilbake. Sikrede må, dersom han/hun 

ønsker å beholde tingen, gi skriftlig beskjed om 

dette innen 21 dager etter at Selskapet har 

avsendt beskjed om at gjenstanden er kommet til 

rette. Innen samme frist må erstatningen være 

tilbakebetalt. I motsatt fall tilfaller tingen 

Selskapet. 
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7.7 Regress 

Har Selskapet måttet foreta utbetaling for dekning 

av skade som det etter forsikringsvilkårene ikke 

svarer for eller hvis premien ikke var betalt, plikter 

sikrede eller den ansvarlige å betale beløpet 

tilbake til Selskapet. Det samme gjelder i den 

utstrekning sikrede har gitt uriktige opplysninger 

om motorvognens tilstand i forbindelse med 

skade. 

8 Identifikasjon 

Hvis sikredes rett til erstatning helt eller delvis 

bortfaller som følge av sikredes handlinger eller 

unnlatelser, gjelder dette også ved tilsvarende 

handlinger eller unnlatelser foretatt av andre som 

med sikredes eller eierens samtykke er ansvarlig 

for motorvognen. 

9 Fører- og passasjerulykkesforsikring 

9.1 Definisjoner 

9.1.1 Forsikrede 

Forsikrede er den persons liv eller helse forsikringen 

knytter seg til.  

9.1.2 Forsikringssum 

Forsikringssum er det beløp som utbetales ved et 

forsikringstilfelle.  

9.1.3 Forsikringstilfelle 

Et forsikringstilfelle inntreffer når de faktiske 

forutsetningene som utløser rettigheter etter 

forsikringen foreligger. 

9.1.4 Medisinsk invaliditet 

Med medisinsk invaliditet menes den varige fysiske 

funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade 

erfaringsvis forårsaker. Den medisinske 

invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av 

invaliditetstabellene gitt av Sosialdepartementet i 

forskrift av 21.4.1997 nr 373, del II og III. 

Invaliditetsgraden fastsettes uten hensyn til yrke, 

nedsatt evne til inntektsgivendearbeid 

(uføregrad), fritidsinteresser o.l. 

9.1.5 Samboer 

Med samboer forstås: 

   - person som avdøde på dødsfallstidspunktet 

levde sammen med i ekteskapsliknende forhold 

hvis det av Folkeregisteret fremgår at de to har 

hatt samme bolig de siste to årene, eller 

   - person som hadde felles barn og felles bolig 

med forsikrede. En person regnes likevel ikke som 

samboer etter dette avsnitt dersom det på 

dødsfallstidspunktet forelå forhold som var til 

hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås, eller 

det er åpenbart at faktisk samlivsbrudd har funnet 

sted på et tidligere tidspunkt. 

9.1.5 Ulykkesskade 

Med ulykkesskade forstås fysisk skade på en 

person forårsaket ved en plutselig og 

uforutsett ytre begivenhet, "et ulykkestilfelle", som 

inntreffer under bruk av motorvognen. Se også 

pkt 9.4. 

9.2 Hvem forsikringen gjelder for 

Når det fremgår av forsikringsbeviset at det er 

avtalt førerulykkesforsikring, omfatter 

forsikringsavtalen rettmessig fører og dennes 

passasjerer i det tillatte antall som fremgår 

av motorvognens vognkort og som befinner seg 

på eller i motorvognen. Føreren og eventuelle 

passasjerer er å anse som de forsikrede. 

Under øvelseskjøring ansees læreren som fører og 

eleven som passasjer. Forsikringen omfatter ikke 

passasjer som er med motorvognen mot betaling. 

9.3 Hvor forsikringen gjelder 

Forsikringen gjelder i det området som er fastsatt 

for ansvarsforsikringen av den motorvogn som er 

nevnt i forsikringsbeviset. 

9.4 I hvilke situasjoner forsikringen gjelder 

Selskapet svarer for ulykkesskade som rammer 

den forsikrede person når denne befinner seg i 

eller på motorvognen. Er motorvognen den 

direkte årsak til skaden, svarer Selskapet også for 

ulykkesskade som rammer føreren når denne 

befinner seg utenfor motorvognen. 

9.5 Hva forsikringen omfatter 

9.5.1 Medisinsk invaliditet 

Har ulykkesskaden ført til medisinsk invaliditet 

betales det invaliditetserstatning. Retten til 

erstatning inntrer når ulykkesskaden skjer. 

Forsikringssummen er kr 200.000 for hver av de 

forsikrede.  Erstatningen utgjør en prosentvis andel 

av forsikringssummen tilsvarende den medisinske 

invaliditetsgraden. 

9.5.2 Dødsfall 

Har ulykkesskaden innen ett år ført til dødsfall 

utbetales det dødsfallserstatning. 

Forsikringssummen er kr 100.000 hvis forsikrede ved 

sin død hadde ektefelle/registrert 

partner/folkeregistrert samboer i live, eller 

forsørget barn.  

9.6 Hva forsikringen ikke omfatter 

Følgende begrensninger gjelder:  

9.6.1 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser  

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling for psykiske 

lidelser og atferdsforstyrrelser selv om slike kan 

føres tilbake til en ulykke med det forsikrede 

kjøretøy. 

9.6.2 Sykdom og andre særlige tilstander 

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes 

sykdom, sykelig tilstand eller anlegg, for eksempel 

skader som oppstår i forbindelse med epileptisk 

anfall, bevissthetstap, hjerneslag e.l. 
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Forsikringen gjelder heller ikke følgende tilstander, 

selv om en ulykkeshendelse er utløsende årsak: 

   - slagtilfelle  

   - hjerteinfarkt  

   - kreft 

   - smertetilstander i rygg, med mindre smertene 

har oppstått som følge av røntgenologisk 

påvisbart brudd i ryggsøylen, og bruddet skyldes 

en ulykkeshendelse. 

9.6.3 Arr og vansiring 

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved arr og 

vansiring som gir invaliditetsgrad på mindre enn 

15 %. 

9.6.4 Slagsmål, forbrytelser og 

gjengjeldelsesforhold 

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes 

at den forsikrede: 

   - frivillig deltar i slagsmål eller forbrytelse- er offer 

for gjengjeldelsesforhold i forbindelse med egen 

deltakelse i straffbar handling. 

9.6.5 Forsett 

Er forsikringstilfellet forsettlig fremkalt, er Selskapet 

ikke ansvarlig. Selskapet er likevel ansvarlig hvis 

den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand 

ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. 

Med "rekkevidde" skal i denne sammenheng 

forstås den umiddelbare følgen av handlingen, 

nemlig legemsskaden. Selskapet svarer uansett 

ikke for selvmord eller forsøk på selvmord som 

skyldes sinnslidelse. Dersom kravstilleren kan 

sannsynliggjøre at selvmordet skyldes en akutt 

sinnsforvirring - som skyldes en ytre årsak - og ikke 

en sinnslidelse, er Selskapet likevel ansvarlig. 

9.6.6 Uaktsomhet 

Er forsikringstilfellet grovt uaktsomt fremkalt 

og/eller omfanget av den økt som følge av 

grov uaktsomhet, kan Selskapets ansvar settes 

ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det 

bl.a. legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet 

og om forsikrede var i selvselvforskyldt rus. Jf 

FAL par 13-9. 

9.7 Skadeoppgjør 

9.7.1 Fellesregler 

9.7.1.1 Lege- og spesialisterklæringer  

Den forsikrede og Selskapet har rett til å innhente 

lege- og spesialisterklæringer som har betydning 

for fastsettelsen av grunnlaget for 

erstatningsberegningen. Dersom Selskapet finner 

det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny 

sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig. Hvis den 

forsikrede befinner seg utenfor Norge kan 

Selskapet kreve at forsikrede fremstiller seg for 

lege i Norge for vurdering av om vilkårene for 

erstatning foreligger. Legens honorar betales av 

Selskapet. 

9.7.1.2 Samvirkende årsaker 

Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis andre 

forhold, sammen med ulykkesskaden, har 

medvirket til medisinsk invaliditet eller til at den 

forsikrede dør. 

9.7.2 Når erstatningen utbetales og hvordan den 

beregnes  

9.7.2.1 Medisinsk invaliditet 

Invaliditetserstatningen kommer til utbetaling når 

forsikringstilfellet er inntruffet, Selskapet har mottatt 

kravet med nødvendig dokumentasjon og har 

hatt rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og 

beregne sitt endelige ansvar. 

Erstatningen fastsettes på grunnlag av den 

invaliditetsgraden som ulykkesskaden 

representerer og forsikringssummen. 

Dersom et ulykkestilfelle fører til flere skader på 

samme person, fastsettes invaliditetsgraden ut fra 

en samlet vurdering. Dersom ulykkesskaden øker 

en tidligere funksjonsnedsettelse, gjøres fradrag i 

medisinsk invaliditet tilsvarende tidligere 

funksjonsnedsettelse.  

Når andre forhold medvirker til at den medisinske 

invaliditetsgraden blir høyere enn det skaden 

alene tilsier, ytes forholdsmessig erstatning. Se 

også pkt 9.7.1.2. 

9.7.2.2 Dødsfall 

Dødsfallserstatningen kommer til utbetaling når 

dødsfallet er inntruffet, Selskapet har mottatt 

kravet med nødvendig dokumentasjon og har 

hatt rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og 

beregne sitt endelige ansvar. 

Medfører ulykkesskaden at forsikrede dør innen ett 

år etter skadedato, betales dødsfallerstatning. 

Eventuell invaliditetserstatning som måtte være 

forskuddsbetalt for samme skade, kommer til 

fradrag. 

Dør den forsikrede av annen årsak innen ett år 

etter at ulykkesskaden inntraff, betales verken 

dødsfall- eller invaliditetserstatning. 

Dør den forsikrede senere enn ett år etter at 

ulykkesskaden inntraff, betales 

ikke dødsfallserstatning, men invaliditetserstatning 

etter den invaliditetsgrad som ulykkesskaden ville 

ha medført. 

9.7.3 Hvem utbetalingen går til 

9.7.3.1 Medisinsk invaliditet 

Forsikringsutbetalingen tilfaller den forsikrede. 

9.7.3.2 Dødsfall 

Utbetalingen av forsikringssummen skal skje som 

følgende: 

Forsikringsutbetalingen tilfaller den forsikredes 

ektefelle/registrerte partner/folkeregistrert 

samboer. Har ikke avdøde slike, eller er de ikke 

lenger i live, tilfaller utbetalingen forsikredes barn. 

Dersom forsikrede ikke etterlater seg ektefelle, 

samboer eller barn, utbetales det ingen 

erstatning.  
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En person anses ikke som ektefelle/registrert 

partner etter avsnittet ovenfor når det 

på dødsfallstidspunktet er avsagt dom for eller gitt 

bevilling til separasjon eller skilsmisse. 

Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er 

rettskraftig eller endelig. 

10 Rettshjelp 
10.1 Utgifter selskapet dekker 

Selskapet dekker nødvendige utgifter til advokat, 

registrert rettshjelper, retten, sakkyndige og vitner 

når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig 

eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede 

motorvogn. 

10.2 Tvist etter at motorvognen er solgt 

Dersom den forsikrede motorvogn er solgt, og 

forsikringen opphørte i forbindelse med salget, 

dekkes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap 

av tidligere eier. 

10.3 Selskapet dekker ikke 

10.3.1 tvist som har sammenheng med entreprise 

eller transportoppdrag. 

10.3.8 tvist i saker om personskader etter 

bilansvarsloven, før det fra motorvognens 

trafikkforsikringsselskap foreligger skriftlig avslag 

om å dekke sikredes nødvendige og rimelige 

utgifter til juridisk bistand før saksanlegg. 

10.4 Øvrige bestemmelser for rettshjelp 

Øvrige bestemmelser for rettshjelp finnes i 

Generelle Vilkårs pkt 16. 

11 Endringer i motorvognregisteret 
I henhold til fullmakt opphører forsikringen når det i 

det sentrale motorvognregister fremkommer at 

kjøretøyet er solgt, vraket, stjålet eller avregistrert, 

se forsikringsbeviset. 

12 Særvilkår Lager - 

restaureringsforsikring 

Forsikringen omfatter deler og 

restaureringsobjekter som midlertidig befinner seg 

på verksted, eller er under transport til/fra 

verksted, i Norge. 

 

Skal forsikringen i slike tilfeller også gjelde i 

utlandet, må dette forhåndsavtales særskilt med 

Selskapet for hvert enkelt tilfelle. 

Selskapet svarer for skade ved brann, tyveri samt 

hærverk i forbindelse med dette, samt plutselig og 

uforutsett skade som rammer motorkjøretøyet 

under oppbevaring. 
 

Under transport dekkes oppståtte skader på  

restaureringsobjektet som er en følge av at 

transportmidlet har vært utsatt for utforkjøring, 

avsporing, akselbrudd eller lignende alvorlig uhell. 

Dessuten dekkes kaskoskader når  

restaureringsobjektet forflyttes til eller fra verksted 

for egen motor, som del av restaureringsarbeidet, 

samt mens det er til reparasjon/restaurering på 

verksted. 

 

Forsikringen omfatter dog ikke skade som 

reparatør er ansvarlig for.  Fører sikredes krav ikke 

frem, og skaden ellers er erstatningsmessig, dekker 

Selskapet likevel skaden. 
 

Egenandeler 

Glasskade:                                            kr 2 500 

Brann-, tyveriskader:                            kr 5 000    

Øvrige skader:                                      kr 5 000 

 

For øvrig gjelder Veteranvilkårene. 

13 Særvilkår Blivende klassiker 
Gjelder for kjøretøyet eldre enn 15 år og som skal 

være et samleobjekt, som bare anvendes til 

hobbykjøring og ikke er i daglig bruk eller benyttes 

til eller fra arbeidssted.  

 

Uten særskilt avtale, gjelder forsikringen ikke under 

kjøring med flere passasjerer enn angitt i 

vognkortet, 

dog høyst 8. 

 

Selskapet svarer også for kaskoskade på utstyr og 

deler til kjøretøyet, begrenset til kr 50.000. 

Berging og tauing 

 

Rett til transport fra skadested til kjøretøyets 

hjemsted eller valgfritt verksted i innenfor omkrets 

fra hjemsted på 100 km. Den ansvarlige for 

motorvognen skal gis anledning til å følge med 

transporten 

 

Kaskoforsikringen gjelder ikke under militær 

kommando, så som under repetisjons- eller HV-

øvelse, eller ervervsmessig utleie. 
 

Egenandeler 

Veihjelp:                                                kr    500   

Glasskade:                                            kr 2 500 

Brann-, tyveriskader:                            kr 5 000    

Øvrige skader:                                      kr 5 000 
 

For øvrig gjelder Veteranvilkårene. 

14 Særvilkår Helforsikring  
Forsikringen gjelder for motorvogn som skal være 

et samleobjekt. Begrensningen på kjørelengde og 

årstid gjelder ikke. 
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Dersom ikke eier er en enkelt person, skal 

personlig ansvarlig være nevnt i forsikringsbeviset. 

Uten særskilt avtale, gjelder forsikringen ikke under 

kjøring med flere passasjerer enn angitt i 

vognkortet, dog høyst 8. 

 

Berging og tauing 

Rett til transport fra skadested til kjøretøyets 

hjemsted eller valgfritt verksted i innenfor omkrets 

fra hjemsted på 100 km. Den ansvarlige for 

motorvognen skal gis anledning til å følge med 

transporten 

 

Selskapet svarer også for kaskoskade på utstyr og 

deler til kjøretøyet, begrenset til kr 50.000. 

Kaskoforsikringen gjelder ikke under militær 

kommando, så som under repetisjons- eller HV-

øvelse, eller ervervsmessig utleie. 
 

Egenandeler 

Veihjelp:                                                kr    500   

Glasskade:                                            kr 2 500 

Brann-, tyveriskader:                            kr 5 000    

Øvrige skader:                                      kr 5 000 
 

For øvrig gjelder Veteranvilkårene. 

15 Særvilkår Helforsikring spesial 
Gjelder for spesielle kjøretøy eldre enn 30 år, det 

være kjøretøy over 3,5 tonn, buss eller 

ombygde/modifiserte kjøretøy. Dette 

fremkommer av forsikringsbeviset. Begrensningen 

på kjørelengde og årstid gjelder ikke. 

 

Selskapet svarer også for kaskoskade på utstyr og 

deler til kjøretøyet, begrenset til kr 50.000. 

 

Berging og tauing 

Rett til transport fra skadested til kjøretøyets 

hjemsted eller valgfritt verksted i innenfor omkrets 

fra hjemsted på 100 km. Den ansvarlige for 

motorvognen skal gis anledning til å følge med 

transporten. 
 

Egenandeler 

Veihjelp:                                                kr    500   

Glasskade:                                            kr 2 500 

Brann-, tyveriskader:                            kr 5 000    

Øvrige skader:                                      kr 5 000 

 

 

 

 

 

 

 

For øvrig gjelder Veteranvilkårene. 
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Fritidsbåt 
WtC-BÅT-2.8 gjelder fra januar 2021 

 

Innhold: 

1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 
3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 
4 HVILKE SKADER SOM ERSTATTES  
5 ENDRING AV RISIKO OG SIKKERHETSFORSKRIFTER  

6 FORSIKRINGSVERDI/FORSIKRINGSSUM 
7 SKADEMELDING, SKADEOPPGJØR OG EGENANDELER 
8 ANSVARSFORSIKRING 
9 KORTTIDSFORSIKRING OG TILBAKEBETALING AV PREMIE 
10 RETTSHJELP 
 

I tillegg til disse vilkår gjelder: 
   - Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner. 
   - Generelle vilkår. 
   - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene. 
Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene. 
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1 Hvem forsikringen gjelder for 
 

Når den trer i kraft og innledende forutsetninger 

for dens gyldighet. 

 

1.1 Forsikringen gjelder for eieren av fartøyet - 

også når det er utlånt. 

 

1.2 Forsikringstaker må ha vanlig bosted, eller for 

næringsdrivende, ha hovedsete eller filial i Norge. 

Registrert fartøy skal være registrert i Norge. 

 

1.3 Alle båter med verdi kr 50 000 eller mer 

omfattes bare av forsikringen når det er registrert i 

et sentralt fritidsbåtregister og er påsatt 

kjennemerke. Uregistrert fartøy som forsikres første 

gang i Selskapet skal omgående registreres. Det 

gis en frist på en måned etter avtaledato til 

påsetting av nye kjennemerker dersom eierskifte 

har funnet sted. 

   1)Med et sentralt fritidsbåtregister menes et 

offentlig tilgjengelig register som registrerer data 

om eier og fartøy. Ved eierskifter kontrollerer 

registerfører eierskiftedokumenter for ekthet og 

fartøyets eksistens. Registeret utsteder/tildeler 

kjennemerker som påføres fartøyet og som er 

synlige på 15 meters avstand. Registeret skal gi 

forsikringsbransjen rett til oppslag i registeret. 

 

1.4 Forsikringen opphører ved eierskifte. Likevel 

gjelder forsikringen som var i kraft på 

overtakelsestidspunktet i 14 dager til fordel for ny 

eier, men dette gjelder ikke hvor den nye eier har 

tegnet forsikring. 

1.5 Fremgår det av forsikringsbeviset at 

forsikringen er utvidet til å omfatte andre som har 

økonomisk interesse i at fartøyet ikke skades eller 

går tapt, gjelder også forsikringen for den som 

mottar særskilt bekreftelse fra Selskapet om dette. 

 

1.6 Forsikringen trer i kraft på avtalt tidspunkt, men 

tidligst når den er notert av 

Selskapets representant, ved kjøp tidligst når 

kjøperen overtar den økonomiske risiko. FAL § 7 - 1 

er fraveket til fordel for foranstående. 

2 Hvor forsikringen gjelder 

2.1 Forsikringen gjelder 
2.1.1 hele året i: 
   - Norge, Sverige, Danmark, Finland og i disse 

lands farvann ut til 12 nautiske mil fra grunnlinjen, 

   - Kattegat og i Skagerrak øst for en linje trukket 

mellom Lindesnes og Hirtshals, 
   - Østersjøen, Finskebukta og Bottenvika. 

2.1.2 i tidsrommet 01.05 til 31.08 også i øvrige 

Europa og europeiske farvann inntil 200 nautiske 

mil av grunnlinjen (fastlandet). 
Området kan utvides etter særskilt avtale. 
 

2.2 Rettshjelpsforsikringen gjelder bare i Norden. 

 
 

3 Hva forsikringen omfatter 
 

3.1 Hvis det fremgår av forsikringsbeviset omfatter 

forsikringen 

3.1.1 Ansvarsforsikring 

Ved ansvarsforsikring svarer Selskapet 

for erstatningskrav mot sikrede som rettmessig 

eier, bruker eller fører av det forsikrede fartøyet 

kan pådra seg etter bestemmelsene i pkt 8. 

3.1.2 Båtskadeforsikring (brann-, brann-/tyveri- 

eller kaskoforsikring) 

Ved båtskadeforsikring omfatter forsikringen 

innenfor avtalt forsikringssum, 

gjenanskaffelsesverdien beskrevet i pkt 6 for 

   - skrog med eventuell motor/seil som nevnt i 

forsikringsbeviset. 

   - tilbehør som har naturlig sammenheng med 

fartøyets bruk. Løst sports- og fiskeutstyr og 

vannleker omfattes ikke. 

   - radio, musikk/bildeanlegg og PC til navigasjon 

med tilbehør - som er fastmontert/montert i 

tyverikassett - begrenset til kr 10 000 til sammen 

(førsterisiko).  

Ut over avtalt forsikringssum for fartøyet omfatter 

forsikringen - begrenset til kr 20 000 pr skadetilfelle 

(førsterisiko) -, bagasje som midlertidig befinner 

seg ombord. Er denne forsikringssummen 

tilstrekkelig, omfatter forsikringen også bagasje 

som tilhører andre. Løst lyd/bilde/datautstyr og 

medier/programvare til disse betraktes som 

bagasje.  

 Nærmere bestemmelser for dekningene finnes i 

pkt 4, 5 og 6. 

3.1.3 Transport av skadet fartøy 

Ved erstatningsmessig skade, dekkes også 

rimelige omkostninger til transport/midlertidig 

reparasjon av skadet fartøy/tilbehør som er 

nødvendige for flytting fra det sted 

skaden skjedde, til nærmeste verksted som kan 

utføre reparasjonen. 

3.1.4 Båtredning 

Ved avtale om kaskoforsikring dekkes i tillegg 

rimelige utgifter til slep til nærmeste 

trygge fortøyningssted etter plutselig og uforutsett 

uhell som fører til at fartøyet ikke kan seiles/- kjøres 

videre. Se også bestemmelsene i pkt 7.1.5. 
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Utgifter til hjemreise/reise videre eller opphold 

erstattes ikke, med mindre det fremgår av 

forsikringsbeviset at forsikringen også omfatter Elite 

forsikring. 

3.1.5 Bergelønnskrav 

Ved avtale om brann-, brann-/tyveri- eller 

kaskoforsikring, dekkes bergelønn etter sjølovens 

kapittel 5, når fartøyet er utsatt for de farer som 

forsikringsavtalen omfatter. Se også 

bestemmelsene i pkt 7.1.5. 

3.1.6 Fjerning av vrak 

Ved avtale om brann-, brann-/tyveri- eller 

kaskoforsikring dekkes omkostninger til fjerning av 

vrak med inntil 10 % av fartøyets forsikringssum når 

dette er pålagt av offentlig myndighet. En 

forutsetning er at fartøyet har vært utsatt for de 

farer som forsikringsavtalen omfatter. Se også 

bestemmelsene i pkt 7.1.5. 

3.1.7 Fører- og passasjerulykkesforsikring 

Forsikringsvilkårene for fører- og evt. 

passasjerulykkesforsikring fremgår av punkt 12. 

3.2 Forsikringen omfatter ikke erstatning for 

3.2.1 avbrudd, med mindre det er angitt i 

forsikringsbeviset  

3.2.2 avsavn. 

3.2.3 verdiforringelse. 

3.2.4 tap av arbeidsfortjeneste.  

3.2.5 ekstra utenbordsmotor, jolle, gummibåt, 

seilbrett o.l., med mindre det fremgår av 

forsikringsbeviset. 

3.2.6 bøye med kjetting og moring, eller andre 

fortøyningsanordninger utenfor fartøyet. 

3.2.7 bukker, presenninger og annet materiell til 

bruk under opplag. 

3.2.8 ting av edelt metall, perler, edle stener, 

kunstgjenstander, pels, penger, 

bankbøker, verdipapirer o.l. og ting bestemt til 

forbruk som proviant, brennstoff, maling o.l. 

4 Hvilke skader som erstattes 
 

og hvilke begrensninger som gjelder 

Av dette punkt fremgår hvilke skader forsikrings 

avtale kan omfatte og hvilke begrensninger som 

gjelder. I forsikringsbeviset er det angitt hvilke 

deler av dette punkt det er truffet avtale om. 

4.1 Brannforsikring 

som gjelder skade ved brann, lynnedslag og 

eksplosjon. Kortslutning i batterier alene og 

oppheting som følge av dette eller annen årsak, 

og som ikke fører til åpen ild, regnes ikke som 

brann- eller eksplosjonsskade etter dette punkt. 

4.2 Brann- og tyveriforsikring 

som gjelder skade ved brann etter pkt 4.1 tyveri 

og hærverk. 

4.3 Kaskoforsikring 

som gjelder skade som er nevnt under pkt 4.2 og 

dessuten 

   - skade som er en følge av at fartøyet har vært 

utsatt for sammenstøt, kantring, synking eller 

annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning. 

   - skade på rigg ved brudd og følgene av dette.  

   - skade på fartøy og tilbehør som har inntruffet 

under transport forårsaket av en tilfeldig, plutselig 

ytre påvirkning.  

4.4 Forsikringen omfatter ikke 

4.4.1 den del av skaden som skyldes 

materialtretthet, 

råte, korrosjon eller annen tæring. Dog erstattes 

følgeskaden dersom årsaken til skaden faller inn 

under pkt 4.1 - 4.3. 

4.4.2 skade som skyldes eller er en følge av 

nedbør , snø- og istyngde, frost og issprengning, 

eller berøring med is. Dog erstattes skader 

forårsaket ved berøring med is når fartøyet ligger 

fortøyet i boblehavn tilhørende marina, 

båtforening e.l. 

4.4.3 skade oppstått under trening til, eller 

deltakelse i hastighetsregatta for motorfartøy. 

4.4.4 skade oppstått mens fartøyet er brukt i 

ervervsmessig virksomhet, med mindre det er 

angitt i forsikringsbeviset.  

4.4.5 skade oppstått mens fartøyet er utleiet i 

nærings- virksomhet med mindre det er angitt i 

forsikringsbeviset. 

4.4.6 skade som den sikrede eller den som er 

ansvarlig for fartøyet har voldt forsettlig. 

4.4.7 skade som den sikrede eller den som er 

ansvarlig for fartøyet har voldt ved grov 

uaktsomhet. Det avgjøres under hensyn til 

skyldgraden og omstendighetene for øvrig om 

Selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye.  

4.4.8 skade som importør, selger, reparatør eller 

transportør er ansvarlig for. Fører sikredes krav ikke 

frem, og skaden ellers er erstatningsmessig, dekker 

Selskapet likevel skaden. 

4.4.9 skade på motor alene, med mindre skaden 

er en følge av brann, lynnedslag, eksplosjon, 

tyveri, hærverk, sammenstøt, eller at skroget også 

har vært utsatt for kantring, eller synking eller ved 

brudd på rigg eller det er angitt i forsikringsbeviset.   

Varmegang i motor og drivverk uansett årsak. 

4.4.10 skade på seil alene som skyldes vind, med 

mindre det er angitt i forsikringsbeviset.  

4.4.11 kaskoskade på løst utstyr og bagasje med 

mindre skaden er en følge av at fartøyet har vært 

utsatt for brann, lynnedslag, eksplosjon, tyveri, 
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hærverk, sammenstøt, kantring, synking, eller 

brudd på rigg. 

5 Endring av risiko og 

sikkerhetsforskrifter 
 

Handlinger og unnlatelser fra den som med 

sikredes eller eierens samtykke er ansvarlig for 

fartøyet, får samme virkning for sikredes rettigheter 

som om handlingen eller unnlatelsen var foretatt 

av sikrede selv. 

5.1 Forbehold om å redusere erstatningen eller 

Selskapets ansvar ved endring av risikoen. 

5.1.1 Endres Selskapets risiko for skader i forhold til 

den avtale som er angitt i forsikringsbeviset, plikter 

forsikringstakere straks å underrette Selskapet. 

Følgene av å unnlate å gi Selskapet beskjed om 

endringer av risikoen som betinger høyere premie 

enn den som er betalt, er: 

   - Ved båtskade begrenses Selskapets ansvar til 

hva som svarer til forholdet mellom den premie 

som er betalt og den som skulle ha vært betalt. 

   - Ved ansvarsskade har Selskapet tilsvarende 

regressrett overfor forsikringstakeren. 

5.1.2 Hvilke tilfeller pkt 5.1 omfatter: 

- Endring av motorbåt slik at dens hastighet kan 

overskride den hastighet som er angitt 

i forsikringsbeviset. 

   - Anvendelse av fartøyet som strider mot 

forutsetninger gitt i forsikringsbeviset. 

   - Endring av avtalte forutsetninger for reduksjon 

av forsikringspremien. Hvilke forutsetninger som er 

avtalt, vil fremgå av forsikringsbeviset. 

5.2 Sikkerhetsforskrifter 

Forsikringen er overtatt på betingelse av at de 

fastsatte sikkerhetsforskrifter til en hver tid 

overholdes. Har sikrede forsømt å overholde 

sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir 

overholdt, kan Selskapet være helt eller delvis 

uten ansvar (jf FAL § 4-8). 

5.2.1 Sikkerhetsforskrift 

vedlikehold/bruk/tilsyn/transport/opplag 

    - Fartøyet skal være konstruert, utstyrt og 

vedlikeholdt i forhold til hvorledes den anvendes. 

Dessuten skal forskrifter gitt av offentlig myndighet, 

klassifikasjonsselskap eller produsent overholdes. 

Dette gjelder bl.a. regler om 

   - fartsområde, 

   - hastighet, 

   - minstealder for fører, 

   - lanterneføring, 

   - motorstyrke, 

   - passasjerantall. (jf sjødygtighedsloven av 9. juni 

1903 nr. 7, § 2, fritids- og småbåtloven av 26. juni 

1998, nr 47 og forskrift 580 av 14. juni 1996 om 

produksjon og omsetning mv. av fritidsfartøy). 

   - Fartøyet skal, når den ikke er i bruk, være 

forsvarlig fortøyet. Det skal føres forsvarlig tilsyn 

med det, dets tilbehør og fortøyninger og det skal 

holdes lens. 

   - Fartøy som har skroggjennomføringer under 

vannlinjen og som befinner seg på vannet i tiden 

1.11. - 31.3., skal på alle slike ha montert 

stoppekran som skal være stengt når det ikke er i 

bruk. 

   - Under bruk skal utenbordsmotor være forsvarlig 

festet til fartøyet. 

   - Under opplag skal fartøyet til en hver tid være 

forsvarlig oppstøttet og tildekket. 

   - Tilhenger som benyttes til transport av fartøyet 

skal være egnet til formålet, bl.a. hensett til 

konstruksjon, styrke, festeinnretninger og stabilitet. 

5.2.2 Sikkerhetsforskrift tyveri /hærverk 

   - Tilbehør, utenbordsmotor og utenbordsdrev 

skal være låst/boltet fast i skroget eller innelåst i 

fartøyet eller i bygning. 

   - Løst tilbehør ut over kr 20 000 (samlet verdi) 

eller enkeltgjenstander med verdi over kr 5 000, 

påhengsmotor under 40HK(fabrikantens angivelse 

av motorstørrelse) og utenbords drev skal være 

innelåst i bygning mens fartøyet ligger i opplag. 

   - Fartøy inntil 4 meter, samt kanoer, kajakker, 

opp blåsbare båter og seilbrett o.l. skal være 

forsvarlig fastlåst når de ikke er i bruk. 

   - Når fartøyet befinner seg på tilhenger skal 

tilhengeren være fastlåst til trekkvognen eller til 

annet fast punkt eller være sikret med kulelås. 

Nøkkel skal oppbevares adskilt. 

5.2.3 Sikkerhetsforskrift brann 

   - Fartøy med utenbordsmotor med elektrisk 

starter eller motor over 25 kW (35 hk) og fartøy 

med innenbordsmotor skal ha minst ett 

brannslukningsapparat når fartøyet er inntil 10 m, 

og minst to brannslukningsapparater når det er 

større. 

   - Hvis det ombord i fartøyet anvendes 

kokeapparat, varmeapparat, kjøleskap og 

lignende utstyr, eller utstyr drevet med brannfarlig 

væske eller gass, - gjelder kravet til 

brannslukningsapparat selv om det ikke har 

motor. Forskrifter gitt av offentlig myndighet, 

klassifikasjonsselskap, eller produsent skal 

overholdes. 

Brannslukningsapparatene skal være godkjent i 

henhold til offentlige krav. 

Brannslukningsutstyr skal være i god stand og klar 

til øyeblikkelig bruk og være lett tilgjengelig fra 

førerplassen. Apparat(ene) må kontrolleres i følge 

fabrikantens anvisning. 

5.2.4 I tillegg gjelder sikkerhetsforskrifter når 

forsikringsavtalen omfatter disse. 
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6 Forsikringsverdi/forsikringssum 

6.1 Forsikringsverdi 

Forsikringsverdien for fartøy med tilbehør nevnt i 

pkt 3.1.2, beregnes etter hva det på skadedagen 

vil koste Selskapet å anskaffe tilsvarende - eller i 

det alt vesentlige tilsvarende – utstyrt fartøy/del av 

samme merke, modell, type, årgang, utførelse og 

stand - gjenanskaffelsesverdien. Dersom ikke 

andre fartøy av samme merke, modell type eller 

årgang finnes i det norske markedet, vurderes 

gjenanskaffelsesverdien etter hva det 

på skadedagen vil koste Selskapet å anskaffe et 

fartøy med samme eller i det alt vesentlige 

samme - bruksområde i Norge. 

 

Forsikringsverdien for elektrisk/elektronisk utstyr og 

sikkerhetsutrustning, når dette skades uten at 

fartøyet er påført totalskade, settes til hva det vil 

koste Selskapet å anskaffe ny tilsvarende - eller i 

det alt vesentlige tilsvarende - ting, på det 

tidspunkt skaden inntraff. Etter ett år fra tingen ble 

kjøpt som ny, reduseres forsikringsverdien med 5 % 

pr. år for hvert påbegynt år, maksimum 50 %. For 

PC og annen navigasjonselektronikk er dog 

avskrivningen 10 % pr påbegynt år, maksimum 

80 %. 

6.2 Forsikringssum 

Forsikringssummen inngår som grunnlag for 

premiefastsettelsen. 

Som forsikringssum for fartøy med 

tilbehør benyttes gjenanskaffelsesverdien. Det er 

forsikringstakers ansvar å sørge for regulering av 

forsikringssummen. 

6.3 Underforsikring 

Er forsikringssummen lavere enn forsikringsverdien, 

erstattes en så stor del av skaden som svarer til 

forholdet mellom forsikringssummen og 

forsikringsverdien. 

For personlig løsøre og tilbehør med angitt 

forsikringssum på førsterisiko, erstattes skaden inntil 

denne summen. 

7 Skademelding, skadeoppgjør og 

egenandeler 

7.1 Skademelding og redningsplikt m.v. 

7.1.1 Når skade er inntruffet, skal sikrede 

omgående gi Selskapet melding om skaden samt 

de opplysninger og dokumenter som er 

tilgjengelige og som Selskapet trenger for å 

beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen. 

7.1.2 Brann-, tyveri-, hærverk- og personskade skal 

umiddelbart meldes til politiet. Andre skader skal 

meldes til politiet hvis Selskapet forlanger det. 

7.1.3 Skademelding skal inneholde sikredes 

fødselsnummer (11 siffer) eller bedriftens 

skattenummer/foretaksnummer. 

7.1.4 Sikrede plikter å gjøre hva han/hun kan for 

å avverge eller begrense skaden. 

7.1.5 Godtgjørelse for 

båtredning/assistanse/bergelønn eller vrakfjerning 

må ikke avtales uten Selskapets samtykke. Selv 

om slikt samtykke er gitt, eller Selskapet inngår slik 

avtale skjer dette på sikredes regning og risiko 

dersom skaden ikke er omfattet av forsikringen. 

7.1.6 Selskapet har rett til på sikredes vegne å 

begjære sjøforklaring etter reglene i sjølovens 

kapittel 14, II. 

7.1.7 Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning 

før nødvendige undersøkelser er avsluttet. 

7.1.8 Når Selskapet har betalt erstatning, plikter 

sikrede på anmodning å overdra de erstattede 

gjenstander fri for heftelser. 

7.2 Oppgjørsregler ved reparasjon  

7.2.1 Selskapet vil søke å erstatte skaden på den 

mest miljøvennlige måten. Kan skaden repareres, 

erstattes reparasjonsomkostningene. Er det etter 

Selskapets mening ikke lønnsomt å reparere de 

enkelte deler, skiftes de med likeverdige, - eller i 

det alt vesentlige likeverdige -, deler. Hvis 

reparasjonen skjer ved innsetting av nye deler, og 

de utskiftede deler er forringet som følge av 

tidligere ikke utbedrede skader, slitasje, gradvis 

forringelse, korrosjon, konstruksjonsfeil, materialfeil 

e.l. gjør Selskapet et skjønnsmessig fradrag for 

forbedringen. Ved innsetting av nye deler i rigg, 

gjøres alltid minst et fradrag etter tabellen i pkt 

7.3.1Er en fullstendig reparasjon umulig, eller det 

vil medføre urimelige omkostninger i forhold 

til skadens innvirkning på fartøyets funksjon eller 

sjødyktighet, avgjør Selskapet 

hvorledes reparasjonen skal utføres. Ved 

reparasjon har sikrede krav på å få brakt fartøyet i 

sjødyktig stand. Det kan ikke kreves erstatning for 

tap som følge av at det etter reparasjonen 

er forringet i verdi, eller er forringet som 

regattabåt. 

7.2.2 Reparasjon kan ikke påbegynnes uten 

Selskapets samtykke. 

7.2.3 Selskapet kan avgjøre hvor reparasjonen skal 

foretas. 

7.2.4 Selskapet har rett til å bestemme at 

reparasjon skal foretas. 

7.2.5 En eventuell verdiforringelse eller tap av 

garantiavtale etter fullført reparasjon erstattes 

ikke. Reklamasjonskrav på reparasjon må rettes til 

verkstedet. 

7.2.6 Selskapet avgjør om meromkostninger til 

overtidsbetaling, flyfrakt, og foreløpig reparasjon 

skal erstattes. 
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7.2.7 Blir reparasjon foretatt utenom verksted, 

erstattes arbeidspenger med 50 % av normalpris 

på verksted. 

7.2.8 Påløpt investerings-/merverdiavgift erstattes 

etter fremlagte kvitteringer.  

7.3 Oppgjørsregler ved kondemnasjon  

7.3.1 Er fartøyet eller del av den gått tapt, eller 

reparasjon av skaden etter Selskapets mening ikke 

er lønnsom, kan Selskapet foreta kontant oppgjør, 

eller erstatte fartøyet/delen med en tilsvarende - 

eller i det alt vesentlige tilsvarende - fartøy/del. 

Ved skader på rigg gjøres dessuten alltid minst et 

fradrag i skaden - eksklusive demonterings/-

monteringskostnader - for riggens alder etter 

etterfølgende tabell når denne utskiftes med ny: 

Inntil  4 år -  0%           Inntil  11 år - 35% 

          "    5 "  -  5%             "    12 "  - 40% 

          "    6 "  - 10%            "    13 "  - 45% 

          "    7 "  - 15%            "    14 "  - 50% 

          "    8 "  - 20%             "    15 "  - 55% 

          "    9 "  - 25%      Over    15 "  - 60% 

          "   10 "  - 30% 

For fritidsbåt som har forsikringssum inntil kr 3 000 

000 gjelder følgende første år fra den ble levert 

som fabrikkny og ikke tidligere har vært mer enn 

10 % skadet: 

Dersom reparasjonsomkostningene vil overstige 60 

% av fartøyets samlede kjøpesum inkludert 

verdien av fast montert utstyr på 

skadetidspunktet, utbetales denne inntil avtalt 

forsikringssum til innkjøp av tilsvarende fritidsbåt. 

Kjøpesummen skal dokumenteres med original 

kjøpekontrakt fra båtforhandler eller 

båtprodusent. Ved privat import skal originale 

tollkvitteringer inngå i beregningsgrunnlaget. 

Hvis ikke tilsvarende fritidsbåt gjenkjøpes eller 

dokumentasjon etter punktet over ikke legges 

frem, foretas oppgjøret etter første ledd, jf vilkårets 

pkt 6. 

Den skadede fritidsbåten tilfaller Selskapet.  

7.3.2 Selskapet avgjør hvem som skal ha 

råderetten over den skadede gjenstand. Hvis 

sikrede beholder gjenstanden, gjøres fradrag for 

markedsverdien av denne. Fartøy bygget ferdig 

etter 16. juni 1998, og som ikke er CE-merket, kan 

ikke overtas av Selskapet. Markedsverdifradraget 

for det skadde fartøyet, fastsettes likt med CE-

merket fartøy. 

7.4 Egenandeler 

I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel 

som fremgår av punktene nedenfor. 

Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette 

før egenandelen er fratrukket. 

 

Når deler/gjenstander forsikret på vilkår for 

førsterisiko skades/går tapt samtidig med at 

fartøyet for øvrig påføres skade, foretas 

erstatningsberegningen slik: Etter at 

skadebeløpet for delene/gjenstandene inklusive 

eventuelt aldersfradrag er fastsatt, gjøres 

følgende beregning: 

   - Er skadebeløpet for delene/gjenstandene 

større enn forsikringssummen for førsterisiko, og 

denne forskjellen større enn egenandelen, 

fratrekkes ikke egenandel for skaden på fartøyet. 

   - Er skadebeløpet for delene/gjenstandene 

større enn forsikringssummen for førsterisiko, og 

denne forskjellen mindre enn egenandelen, 

fratrekkes denne rest i skaden på fartøyet. 

   - Er skadebeløpet for delene/gjenstandene lik 

eller mindre enn forsikringssummen for førsterisiko, 

slås dette sammen med skadebeløpet for fartøyet 

og det trekkes en felles egenandel. Hvis samme 

skadetilfelle fører til fradrag av flere egenandeler 

etter disse bestemmelser, anvendes kun en 

egenandel - den høyeste. 

7.4.1 Ansvarsskade 

Det beregnes ingen egenandel, med mindre det 

fremgår noe annet av forsikringsbeviset. 

7.4.2 Rettshjelputgifter 

Egenandel kr 5 000 + 20 % av overskytende. Det 

trekkes kun en egenandel om det er flere parter 

på samme side. 

7.4.3 Redningsforanstaltning/bergelønn/båtrednin

g 

Ingen egenandel.  

7.4.4 Øvrige skader 

Egenandel kr 5 000, dog kr 15 000 for fartøy som 

har forsikringssum på kr 1 000 000 eller høyere, hvis 

ikke annet fremgår av forsikringsbeviset, eller av 

punktene nedenfor. 

For skade som inntreffer mens fartøyet er utleid, 

fordobles avtalt egenandel. Slik fordobling gjelder 

ikke dersom fartøyet er t.o.m.15 fot tilhørende 

utleid fritidsbolig. 

7.5 Skjønn 

Forsikringsverdi og skadeansettelse avgjøres ved 

skjønn hvis sikrede eller Selskapet krever det. 

Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår får i så 

fall anvendelse. 

7.6 Ting som kommer til rette 

Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, 

har sikrede rett til å beholde tingen mot å betale 

erstatningen tilbake. Sikrede må, dersom han/hun 

ønsker å beholde tingen, gi skriftlig beskjed om 

dette innen 21 dager etter at Selskapet har 

avsendt beskjed om at gjenstanden er kommet til 

rette. Innen samme frist må erstatningen være 
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tilbakebetalt. I motsatt fall tilfaller tingen 

Selskapet. 

7.7 Regress 

Har Selskapet måttet foreta utbetaling for dekning 

av skade som det etter forsikringsvilkårene ikke 

svarer for, plikter sikrede eller den ansvarlige å 

betale beløpet tilbake til Selskapet. 

8 Ansvarsforsikring 
 

8.1 Selskapet svarer for rettslig erstatningsansvar 

som sikrede i egenskap av eier av det forsikrede 

fartøyet kan pådra seg, for så vidt ansvaret er en 

følge av skade på en annens person eller ting, 

samt for tilsvarende ansvar som rettmessig 

bruker/fører av fartøyet i denne egenskap pådrar 

seg. 

Er skade voldt ved handling som er foretatt i 

forsikringstiden, svarer Selskapet også for følger av 

handlingen som inntreffer etter at forsikringstiden 

er ute. På den annen side svarer Selskapet ikke for 

følger av skadevoldende handling som er foretatt 

før forsikringstiden begynte. Er skade voldt ved 

unnlatelse, regnes ansvaret i tvilstilfelle som 

oppstått den dag den unnlatte handling senest 

måtte ha vært foretatt om skaden skulle vært 

unngått. 

Selskapets høyeste ansvarssum ved en og samme 

hendelse er begrenset til SDR *) 3 000 000, fordelt 

med SDR 2 000 000 for skade på personer og SDR 

1 000 000 for skade på ting. 

*) SDR er Valutafondets trekkrettigheter som 

valutanoteres på Oslo Børs. Pr. 12. august 2010 

tilsvarte SDR 1 000 000 ca kr 9 430 000. 

Ansvar som på grunn av tilsagn, avtale eller 

tjenesteforhold faller utenfor det alminnelige - ikke 

kontraktsmessige - erstatningsansvar, er unntatt. 

 

8.2 Selskapet svarer ikke for ansvar som sikrede 

pådrar seg 

8.2.1 for skade voldt forsettlig. 

8.2.2 for skade på eller tap av ting som tilhører en 

annen, men som sikrede selv eller noen på 

dennes vegne har i besittelse eller bruker. Ansvar 

for skade på det forsikrede fartøyet med tilbehør, 

er under ingen omstendighet dekket av 

ansvarsforsikringen. 

8.2.3 overfor medlemmer av sikredes familie, eller - 

hvis forsikringen er tegnet av et firma - overfor 

innehaverne av firmaet eller deres familie. Til 

familie regnes ektefelle, foreldre, søsken, barn og 

barns ektefelle. Selskapet svarer heller ikke for 

ansvar overfor medeiere for skade på ting som 

eies i fellesskap, eller som disponeres av sikrede 

eller overfor mor/datterselskap, eller overfor 

selskap eller virksomhet i samme konsern (jf 

aksjelovens § 1-2) hvor eierinteressene er de 

samme med 50 % eller mer i hvert av selskapene 

eller hvor sikrede eller dennes familie har mer enn 

50 % eierinteresse. 

8.2.4 for skade oppstått under transport av de 

forsikrede ting. 

8.2.5 for skade oppstått under trening til, eller 

deltakelse i hastighetsregatta for motorfartøy. 

8.2.6 ansvar oppstått mens fartøyet er brukt i 

ervervsmessig virksomhet, med mindre det er 

angitt i forsikringsbeviset. 

8.2.7 for oppreisning etter lov om skadeserstatning 

av 13. juni 1969, § 3-5. 

 

8.3 Behandling av erstatningskrav 

Reises erstatningskrav mot sikrede, eller kan det 

ventes at krav vil bli reist, må Selskapet underrettes 

uten ugrunnet opphold. 

Uten Selskapets samtykke må sikrede ikke 

innrømme noen erstatningsplikt eller forhandle om 

erstatningskrav. 

Blir søksmål reist mot sikrede, og ansvaret etter 

saksøkerens begrunnelse omfattes av forsikringen, 

fører Selskapet saken og betaler omkostningene 

ved søksmålet. Er Selskapet villig til å ordne en sak 

i minnelighet, eller vil det betale ansvarssummen, 

svarer Selskapet ikke for videre utgifter ved tvisten 

enn fastsatt i pkt 11. 

Selskapet har rett til, på sikredes vegne, å 

begjære sjøforklaring etter reglene i 

sjølovens kapittel 14,II. 

9 Korttidsforsikring og tilbakebetaling 

av premie 
 

9.1 Hvis forsikringen skal utgå, viser følgende tabell 

hvor mye av forsikringspremien for et 

helt forsikringsår - årspremien - som forbrukes hver 

av årets måneder. For en dag beregnes 1/30 

av månedens premieandel. 

MÅNED     ANDEL AV ÅRSPREMIEN 

       Januar  5% 

       Februar       5% 

       Mars            5%  

       April                        7%  

       Mai                         11%  

       Juni                         13%  

       Juli                          13%  

       August                    13%  

       September             11%  

       Oktober                  7%   

       November              5%  

       Desember               5%  

Ikke benyttet forsikringspremie premie refunderes. 

For lite betalt premie, f. eks ved terminbetaling, 

innkreves. 
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Ved bytte av fartøy godskrives ubrukt premie 

prosentvis i forhold til forsikringstiden uten hensyn 

til foranstående tabell. 

10 Rettshjelp 

10.1 Utgifter Selskapet dekker 

10.1.1 I hvilken egenskap sikrede er dekket 

Selskapet dekker rimelige og nødvendige utgifter 

til advokat, registrert rettshjelper, retten, 

sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i 

egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller 

fører av det forsikrede fartøyet. 

Med tvist forstås at krav er fremsatt og bestridt, 

helt eller delvis. Vedvarende taushet hos motpart 

vil kunne anses som tvist. Selv om saken består av 

flere spørsmål vil ikke dette nødvendigvis være å 

anse som flere tvister. 

10.1.2 Saksomkostninger 

Rimelige og nødvendige utgifter til sakkyndige 

som ikke er oppnevnt av retten, dekkes bare når 

utgiftene på forhånd er godkjent av Selskapet. 

Utgifter til vitner dekkes bare ved 

hovedforhandling og bevisopptak. Idømte 

saksomkostninger dekkes ikke. Rettsgebyr i 

ankeinstans dekkes heller ikke. Bestemmelsen om 

anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. 

Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel 

dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan 

godtgjøre at motparten ikke er søkegod. 

10.1.3 Saksomkostninger ved forlik Inngås forlik ved 

at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, 

eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent 

saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha 

godkjennelse fra Selskapet dersom det skal 

avtales i forliket at hver av partene skal bære sine 

egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra 

Selskapet går tilkjente saksomkostninger til fratrekk 

i erstatningen. 

10.1.4 Hvilke domstoler tvisten må høre inn under 

Tvisten må høre inn under de alminnelige 

domstoler (jf domstolloven § 1) å ha oppstått 

mens forsikringen var i kraft. Dersom saken føres 

for særdomstol (jf domstolloven §  2), dekkes ikke 

utgifter ved saken før de eventuelt bringes inn for 

de alminnelige domstoler. Ingen utgift til 

forberedelse og behandling for særdomstolen 

kan kreves dekket. 

10.1.5 Tvist etter at fartøyet er solgt 

Dersom det forsikrede fartøyet er solgt, og 

forsikringen opphørte i forbindelse med 

salget, dekkes likevel tvist hvor sikrede er part i 

egenskap av tidligere eier. 

10.1.6 Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft 

Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom sikrede 

ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det 

som senere ble tvistegrunnlag, og forstod eller 

måtte forstå at tvisten kunne oppstå. 

10.2 Forsikringssum 

Den samlede erstatning ved hver tvist er 

begrenset til kr 100 000. I de tilfeller der det er tre 

eller flere parter på samme side i en sak og de 

faktiske og juridiske problemstillingene i det alt 

vesentlige er de samme er den samlede 

forsikringssummen begrenset til kr 250 000. Dette 

gjelder også om partene har rettshjelpsforsikring i 

forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har 

rettshjelpsdekning under flere forsikringer i ett eller 

flere selskap.   Selskapets ansvar er under enhver 

omstendighet begrenset til den antatte 

økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, 

dersom utgiftene ikke er godkjent av Selskapet på 

forhånd. 

10.3 Utgifter Selskapet ikke dekker 

Selskapet dekker ikke utgifter ved  

10.3.1 tvist som har sammenheng med sikredes 

yrke eller erverv, herunder tvist som har sitt utspring 

i yrkesskade eller yrkessykdom. 

10.3.2 tvist som gjelder krav på bergelønn fremsatt 

av sikrede. 

10.3.3 tvist som har sammenheng med eller sitt 

utspring i separasjon, skilsmisse, barnefordeling, 

samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av 

gave, underholdsbidrag, bodeling, økonomisk 

fellesskap etablert av samboende og oppløsning 

av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. 

10.3.4 tvist som alene hører inn under 

namsmyndighetene. 

10.3.5 tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor 

fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og 

sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling 

dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner.  

10.3.6 tvist som gjelder, eller som har sitt utspring i, 

straffbar handling hvor forsikrede 

er gjerningsmann, ærekrenkelsessak eller sak om 

erstatningsplikt etter skadeserstatningsloven § 3-3 

(visse personlige krenkelser), straffeloven § 273 

(legemsbeskadigelse), skadeserstatningsloven § 3-

5 (oppreisning) og §3-6 (ærekrenkelse og krenking 

av privatlivets fred).  

10.3.7 tvist som gjelder offentlig 

forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved 

søksmål når den administrative klagemulighet er 

fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver 

utgift pådratt under forvaltningsbehandlingen 

unntatt fra dekning. 

10.3.8 Tvist om advokatsalær eller utgifter til 

sakkyndige. 

10.3.9 Utgifter pådratt før tvist er oppstått.  
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10.4 Skadeoppgjør  

10.4.1 Vil sikrede søke erstatning under 

rettshjelpforsikringen må Selskapet underrettes 

snarest mulig og senest ett år etter at advokat 

er engasjert. Underretningen skal skje skriftlig 

og dokumentasjon må vedlegges. Dersom 

advokat benyttes under den 

offentlige forvaltningsbehandling eller for 

særdomstol, regnes fristen for melding til Selskapet 

fra det tidspunkt hvor den offentlige 

forvaltningsbehandling er fullt utnyttet. 

10.4.2 Sikrede velger selv en advokat som etter 

sakens art og sikredes bosted passer for 

oppdraget.  

10.4.3 Sikrede plikter å begrense utgiftene til 

rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger 

forårsaket uten rimelig grunn, eksempelvis 

reisekostnader ved valg av advokat utenfor 

sikredes bostedsfylke. Merutgifter ved 

advokatbytte dekkes ikke. Er det flere parter på 

samme side med likeartede interesser, kan 

Selskapet kreve at disse benytter samme juridiske 

og tekniske bistand. 

10.4.4 Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet 

om omfanget av de utgifter som kreves dekket 

under forsikringen. Sikrede skal informere Selskapet 

om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell 

behandling i særdomstol, eller under eventuell 

forvaltningsbehandling av klage på offentlig 

forvaltningsvedtak. 

Ved krav om oppgjør har Selskapet den samme 

rett som sikrede til å få dokumentert hvordan 

advokaten har beregnet sitt salær. Medgått tid 

skal spesifiseres. Før endelig oppgjør foretas, skal 

selskapet ha dokumentasjon for at egenandel er 

betalt. 

Salær avregnes maksimalt 2 ganger i året overfor 

advokaten. 

Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges 

Den Norske Advokatforening. 

Selskapet kan for øvrig kreve at sikrede begjærer 

salæret fastsatt av retten i henhold til 

tvistemålslovens § 52. 

11 Elite fritidsbåtforsikring 
 

Når teksten ansvar/kasko/Elite er angitt i 

forsikringsbeviset, gjøres følgende utvidelser av 

fritidsbåtforsikringsvilkårene: 

 

1 Avbruddsforsikring ved brann eller tyveri 

Avbruddsforsikringen gjelder brann- og 

tyveriskader som skjer i tidsrommet fra og med 1. 

mai til og med 31. august som erstattes etter 

reglene nedenfor: 

   - Ved brann, som gjør fartøyet sjøudyktig, 

betales avbruddserstatning for normal 

reparasjonstid og ventetid fra skaden er meldt til 

Selskapet og politiet og til det er ferdig reparert. 

Ved totalskade gis erstatning for 30 dager. 

   - Ved tyveri av fartøy utbetales 

avbruddserstatning for den tiden det har vært 

borte, regnet fra den dag Selskapet og politiet fikk 

melding om tyveriet og til det kommer til rette 

igjen. Kommer fartøyet til rette med skader som 

åpenbart er knyttet til brukstyveriet eller tyveriet, 

betales også for normal reparasjonstid. 

Erstatning utbetales med 2 promille av fartøyets 

forsikringssum pr. dag i inntil 30 dager. Samlet 

erstatning er begrenset til kr 60 000. 

2 Bagasje 

Forsikringssum for bagasje iflg. fritidsbåtvilkårenes 

pkt 3.1.2, økes til kr 50.000 i samlet sum. 

3 Fast montert radio-/musikk-/bildeanlegg/PC- 

utstyr til navigasjonsform 

Innenfor fartøyets forsikringssum omfattes fast 

montert radio-/musikk- /bildeanlegg/PC-utstyr til 

navigasjonsformål iflg. fritidsbåtvilkårenes pkt 3.1.2 

annet ledd tredje strekpunkt, uten 

sumbegrensning. 

4 Personredning 

Forsikringen omfatter nødvendige merutgifter til 

reise og opphold, begrenset til kostnader ved 

reise til bestemmelsesstedet på rimeligste måte 

eller hjemreise hvis det blir billigere, for fører og 

passasjerer. Erstatning ytes dersom plutselig uhell 

med fartøyet gjør det praktisk umulig for fører og 

passasjer å fortsette reisen med den. 

5 Henting av båt etter reparasjon 

Forsikringen omfatter nødvendige merutgifter ved 

henting av fartøyet etter reparasjon tilbake til 

dens faste havn når det er etterlatt på grunn av 

forhold som er nevnt i pkt 4.           

6 Ingen eller redusert egenandel ved tyveri av 

båt. 

Det fratrekkes ingen egenandel ved tyveri av 

fartøyet dersom det hadde FG-godkjent søke- og 

gjenfinningssystem montert og i drift på 

tyveritidspunktet. Dersom det er avtalt forhøyet 

egenandel, reduseres denne med kr 5 000 for 

fartøy med forsikringssum under 1 million kroner og 

for fartøy med forsikringssum på 1 million kroner 

eller mer, kr 15 000. 

Når hele fartøyet er merket med Securmark, 

halveres egenandel ved tyveri av fartøy eller 

motor. Dersom det er avtalt forhøyet egenandel, 

reduseres denne med kr 2 500 for fartøy med 

forsikringssum under 1 million kroner og for fartøy 

med forsikringssum på 1 million kroner eller mer, kr 

7 500. 

7 Jolle tilhørende forsikrede fartøy 

Forsikringen utvides til å omfatte ett av følgende 

fartøy inntil 4 meter, tilhørende det forsikrede 

fartøyet: - Jolle, gummibåt eller livbåt, samt - 
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utenbordsmotor inntil 10 HK, tilhørende ett avdisse, 

uten hensyn til begrensningen i fritidsbåt- 

forsikringsvilkårenes pkt 3.2.5. Egenandelen ved 

skade som dekkes under dette punkt er kr 5 000 

for de skader som er omtalt i fritidsbåtvilkårenes 

pkt 7.4.4. 

8 For øvrig gjelder fritidsbåtforsikringsvilkårene. 

12 Fører- og passasjerulykkesforsikring 

12.1 Definisjoner 

12.1.1 Forsikrede 

Forsikrede er den persons liv eller helseforsikringen 

knytter seg til. Se pkt 12.2. 

12.1.2 Forsikringssum 

Forsikringssum er det beløp som utbetales ved et 

forsikringstilfelle og som fremkommer av pkt 12.5.1 

12.1.3 Forsikringstilfelle 

Et forsikringstilfelle inntreffer når de faktiske 

forutsetningene som utløser rettigheter etter 

forsikringen foreligger. 

12.1.4 Medisinsk invaliditet 

Med medisinsk invaliditet menes den varige fysiske 

funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade 

erfaringsvis forårsaker.  Den medisinske 

invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av 

invaliditetstabellene gitt av Sosialdepartementet i 

forskrift av 21.4.1997 nr 373, del II og III. 

Invaliditetsgraden fastsettes uten hensyn til yrke, 

nedsatt evne til inntektsgivendearbeid 

(uføregrad), fritidsinteresser o.l. 

12.1.5 Samboer 

Med samboer forstås: 

   - person som avdøde på dødsfallstidspunktet 

levde sammen med i ekteskapsliknende forhold 

hvis det av Folkeregisteret fremgår at de to har 

hatt samme bolig de siste to årene, eller 

   - person som hadde felles barn og felles bolig 

med forsikrede. En person regnes likevel ikke 

som samboer etter dette avsnitt dersom det på 

dødsfallstidspunktet forelå forhold som var til 

hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås, eller 

det er åpenbart at faktisk samlivsbrudd har funnet 

sted på et tidligere tidspunkt. 

12.1.6 Ulykkesskade 

Med ulykkesskade forstås fysisk skade på en 

person forårsaket ved en plutselig og 

uforutsett ytre begivenhet, "et ulykkestilfelle", som 

inntreffer under bruk av fartøyet. Se 

også pkt 12.4. 

12.2 Hvem forsikringen gjelder for 

Når det fremgår av forsikringsbeviset at det er 

avtalt førerulykkesforsikring, omfatter 

forsikringsavtalen rettmessig fører og inntil tre 

passasjerer i det fartøy som er nevnt i 

forsikringsbeviset. Føreren og eventuelle 

passasjerer er å anse som de forsikrede. 

12.3 Hvor forsikringen gjelder 

Forsikringen gjelder i det området som er fastsatt 

for ansvarsforsikringen av det fartøy som er nevnt i 

forsikringsbeviset. 

12.4 I hvilke situasjoner forsikringen gjelder 

Selskapet svarer for ulykkesskade som rammer 

den forsikrede person når denne befinner seg i 

eller på fartøyet. Er fartøyet den direkte årsak til 

skaden, svarer Selskapet også for ulykkesskade 

som rammer føreren når denne befinner seg 

utenfor dette. 

12.5 Hva forsikringen omfatter 

12.5.1 Medisinsk invaliditet 

Har ulykkesskaden ført til medisinsk invaliditet 

betales det invaliditetserstatning. Retten til 

erstatning inntrer når ulykkesskaden skjer. 

Forsikringssummen er kr 100 000 for hver av de 

forsikrede. Erstatningen utgjør en prosentvis andel 

av forsikringssummen tilsvarende den medisinske 

invaliditetsgraden. 

12.5.2 Dødsfall 

Har ulykkesskaden ført til dødsfall utbetales 

dødsfallserstatning. Retten til erstatning inntrer når 

ulykkesskaden skjer. Forsikringssummen er kr 100 

000 hvis forsikrede ved sin død, hadde 

ektefelle/registrert partner/samboer i live, eller 

forsørget barn.  

12.6 Hva forsikringen ikke omfatter 

Følgende begrensninger gjelder: 

12.6.1 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling for psykiske 

lidelser og atferdsforstyrrelser selv om slike kan 

føres tilbake til en ulykke med det forsikrede 

fartøy. 

12.6.2 Sykdom og andre særlige tilstander 

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes 

sykdom, sykelig tilstand eller anlegg, for 

eksempel skader som oppstår i forbindelse med 

epileptisk anfall, bevissthetstap, hjerneslag e.l. 

Forsikringen gjelder heller ikke følgende tilstander, 

selv om en ulykkeshendelse er utløsende 

årsak: 

   - slagtilfelle 

   - hjerteinfarkt 

   - kreft 

   - smertetilstander i rygg, med mindre smertene 

har oppstått som følge av røntgenologisk 

påvisbart brudd i ryggsøylen, og bruddet skyldes 

en ulykkeshendelse. 

12.6.3 Arr og vansiring 
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Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved arr og 

vansiring som gir invaliditetsgrad på mindre enn 

15 %. 

12.6.4 Slagsmål, forbrytelser og 

gjengjeldelsesforhold 

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes 

at den forsikrede: 

   - frivillig deltar i slagsmål eller forbrytelse - er offer 

for gjengjeldelsesforhold i forbindelse med egen 

deltakelse i straffbar handling. 

12.6.5 Forsett 

Er forsikringstilfellet forsettlig fremkalt, er Selskapet 

ikke ansvarlig. Selskapet er likevel ansvarlig 

hvis den forsikrede på grunn av alder eller 

sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin 

handling. Med "rekkevidde" skal i denne 

sammenheng forstås den umiddelbare følgen av 

handlingen, nemlig legemsskaden. Selskapet 

svarer uansett ikke for selvmord eller forsøk på 

selvmord som skyldes sinnslidelse. Dersom 

kravstilleren kan sannsynliggjøre at selvmordet 

skyldes en akutt sinnsforvirring - som skyldes en ytre 

årsak - og ikke en sinnslidelse, er Selskapet likevel 

ansvarlig. 

12.6.6 Uaktsomhet 

Er forsikringstilfellet grovt uaktsomt fremkalt 

og/eller omfanget av den økt som følge av 

grov uaktsomhet, kan Selskapets ansvar settes 

ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det 

bl.a. legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet 

og om forsikrede var i selvselvforskyldt rus. Jf 

FAL par 13-9. 

12.7 Skadeoppgjør 

12.7.1 Fellesregler 

12.7.1.1 Lege- og spesialisterklæringer 

Den forsikrede og Selskapet har rett til å innhente 

lege- og spesialisterklæringer som har betydning 

for fastsettelsen av grunnlaget for 

erstatningsberegningen. Dersom Selskapet finner 

det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny 

sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig. Hvis 

den forsikrede befinner seg utenfor Norge kan 

Selskapet kreve at forsikrede fremstiller seg for 

lege i Norge for vurdering av om vilkårene for 

erstatning foreligger. Legens honorar betales av 

Selskapet. 

12.7.1.2 Samvirkende årsaker 

Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis andre 

forhold, sammen med ulykkesskaden, har 

medvirket til medisinsk invaliditet eller til at den 

forsikrede dør. 

12.7.2 Når erstatningen utbetales og hvordan den 

beregnes 

12.7.2.1 Medisinsk invaliditet 

Invaliditetserstatningen kommer til utbetaling når 

forsikringstilfellet er inntruffet, Selskapet har mottatt 

kravet med nødvendig dokumentasjon og har 

hatt rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og 

beregne sitt endelige ansvar. 

Erstatningen fastsettes på grunnlag av den 

invaliditetsgraden som ulykkesskaden 

representerer og forsikringssummen. 

Dersom et ulykkestilfelle fører til flere skader på 

samme person, fastsettes invaliditetsgraden ut fra 

en samlet vurdering. Dersom ulykkesskaden øker 

en tidligere funksjonsnedsettelse, gjøres fradrag i 

medisinsk invaliditet tilsvarende tidligere 

funksjonsnedsettelse. 

Når andre forhold medvirker til at den medisinske 

invaliditetsgraden blir høyere enn det 

skaden alene tilsier, ytes forholdsmessig erstatning. 

Se også pkt 12.7.1.2. 

12.7.2.2 Dødsfall 

Dødsfallserstatningen kommer til utbetaling når 

dødsfallet er inntruffet, selskapet har mottatt 

kravet med nødvendig dokumentasjon og har 

hatt rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og 

beregne sitt endelige ansvar. 

Medfører ulykkesskaden at forsikrede dør innen ett 

år etter skadedato, betales dødsfallerstatning. 

Eventuell invaliditetserstatning som måtte være 

forskuddsbetalt for 

samme skade, kommer til fradrag. 

Dør den forsikrede av annen årsak innen ett år 

etter at ulykkesskaden inntraff, betales verken 

dødsfall- eller invaliditetserstatning. 

Dør den forsikrede senere enn ett år etter at 

ulykkesskaden inntraff, betales ikke 

dødsfallserstatning, men invaliditetserstatning 

etter den invaliditetsgrad som ulykkesskaden ville 

ha medført. 

12.7.3 Hvem utbetalingen går til 

12.7.3.1 Medisinsk invaliditet 

Forsikringsutbetalingen tilfaller den forsikrede. 

12.7.3.2 Dødsfall 

Utbetalingen av forsikringssummen skal skje som 

følgende: 

Forsikringsutbetalingen tilfaller den forsikredes 

ektefelle/registrerte partner/samboer. Har ikke 

avdøde slike, eller er de ikke lenger i live, tilfaller 

utbetalingen forsikredes barn. Dersom forsikrede 

ikke etterlater seg ektefelle, samboer eller barn, 

utbetales det ingen erstatning.  

En person anses ikke som ektefelle/registrert 

partner etter avsnittet ovenfor når det på 

dødsfallstidspunktet er avsagt dom for eller gitt 

bevilling til separasjon eller skilsmisse. 

Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er 

rettskraftig eller endelig 
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Bygningsforsikring - Villa/Fritidsbolig 

WtC-BYG-2.8 gjelder fra januar 2021 

 

I tillegg til disse vilkår gjelder: 

   - Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner  

   - Generelle vilkår 

   - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL). 

   - Lov av 16.juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring 

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene. 

 

Når det er spesifisert i forsikringsbeviset at forsikringen er begrenset til å omfatte brannforsikring, begrenses 

vilkårets del A.1 til å gjelde punktene A.1.1 - A.1.3.2 og kapittel C - Rettshjelpsforsikringen gjelder ikke. 
 

A Bygningsskadeforsikring 
 

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette 

skader på forsikret bygning som er angitt i punkt 

A.1 og D, med unntak og begrensninger som 

følger av disse vilkår, generelle vilkår og 

Forsikringsavtaleloven. Forsikringen gjelder fysisk 

skade på ting inntruffet i forsikringstiden. Utgifter til 

vedlikehold og forbedringer er unntatt. 

Forsikringen gjelder bare for skade som inntreffer i 

den tid Selskapets ansvar løper etter 

forsikringsavtalen og Forsikringsavtaleloven (FAL). 

Når det er spesifisert i forsikringsbeviset at 

forsikringen er begrenset til å omfatte skader ved 

brann, begrenses vilkårets del A tilsvarende til å 

gjelde punktene A.1.1 - A.1.3.2. 

 

Sikkerhetsforskrift: 

Sikrede skal sørge for vedlikehold og jevnlig tilsyn 

med forsikret bygning med tilknyttet utstyr, slik at 

bygningen kan tåle de påkjenninger den er 

beregnet for. 

A.1 Hvilke skader forsikringen gjelder 

for 

A.1.1 Brann 

Forsikringen gjelder for skade ved 

1 brann, dvs. ild som er kommet løs. 

2 plutselig nedsoting. 

3 eksplosjon. 

Unntatt er 

   - svi- og gnistskader som ikke skyldes brann.  

   - sprekker og setninger som skyldes en serie 

sprengninger. 

 

Sikkerhetsforskrift  

Sikring mot brann: 

Pålegg og forskrifter gitt av offentlig myndighet 

om røykvarsler og slukkerutstyr, piper, ildsteder og 

elektrisk anlegg skal overholdes. 

 

Gassanlegg: 

Forsyningsanlegg og fordelingsanlegg med 

tanker, rør, armatur og andre komponenter for 

energigasser, skal prosjekteres, installeres, 

kontrolleres og vedlikeholdes som beskrevet i 

Norsk Gassnorm. Gassforbrukende utstyr som 

hvitevarer, oppvarmingskilder m.v. skal installeres, 

kontrolleres og vedlikeholdes i henhold til 

produsentenes godkjente anvisninger. 

A.1.2 Lynnedslag og elektrisk fenomen 

Forsikringen gjelder for skade ved 

   - lynnedslag og elektrisk fenomen. Med elektrisk 

fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og 

overspenning, også som følge av lyn og 

tordenvær. 

   - brudd på elektrisk ledning. 

Spesiell erstatningsberegning, se punkt A.5.6. 

 

Sikkerhetsforskrift 

Utendørs boblebad må ha installert alarm som 

varsler dersom strømtilførselen til boblebadet går.  

 

A.1.3 Naturulykke m.m. 

Forsikringen gjelder for skade ved 

1 naturulykke, (skred, storm, flom, stormflo, 

jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf. lov om 

naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 70.) 

Naturskadeforsikringen, jf. lov om 

naturskadeforsikring, gjelder kun i Norge. Se pkt 

A.5.3 for spesielle bestemmelser for naturskade. 

2 naturulykke som rammer antenner og markiser 

alene når 

   - antennen er ferdig montert og 

fastskrudd/boltet fast til bygning eller fundament 

på bakken. 

   - markisen er ferdig montert og fastskrudd/boltet 

fast til bygning. 

 Spesiell egenandel, se punkt A.5.7.1 

3 Vind svakere enn storm 

Forsikringen gjelder for skade som inntreffer 

plutselig ved vind svakere enn storm. 

Unntatt er  
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a. skade som består av svinn, svinnsprekker, 

flekker, riper, avskallinger og lignende. 

b skade ved vann, snø, sand og lignende som 

trenger inn utenfra, med mindre dette er en følge 

av en bygningsskade som er erstatningsmessig 

etter pkt. A.1.3.3. 

c ved vind svakere enn storm dekkes ikke skade 

på veksthus, hageanlegg, antenner, skilt, markiser 

og lignende. 

d skade ved sopp, råte eller bakterier. 

e Spesiell egenandel, se pkt. A.5.7.2    

 

4 Snøtyngde og takras 

Forsikringen gjelder for skade ved 

   - snøtyngde og snøpress på bygning. 

   - ras på eller fra tak. 

 

Unntatt er  

a skade på veksthus og beplantning,  

b skade ved sopp, råte eller bakterier 

c skade ved svak eller feilaktig konstruksjon. 

 

Sikkerhetsforskrift 

Sikrede skal sørge for at snø og is jevnlig fjernes fra 

tak, takrenner, vegger, balkong og terrasse på 

forsikret bygning for å unngå skade. Sikrede har 

ansvaret for at arbeidet utføres på en forsvarlig 

måte. 

Spesiell egenandel, se punkt A.5.7.2. 

A.1.4 Rørbrudd, gass, vann og annen væske 

Forsikringen gjelder for  

1 bruddskade på bygnings rørledning for gass, 

vann og annen væske herunder radiator, v.v. 

bereder eller -beholder, septiktank, pumper, 

drenskum, fyrkjele o.l. 

 

Unntatt er: 

a skade på drensledning. 

b skade på takrenne, utvendig nedløp, taksluk for 

innvendig nedløp. 

c utgifter til tining av utvendig ledning. 

d skade på infiltrasjonsledning, spredeledning, 

spredegrøft.  

e skade ved sopp, råte eller bakterier. 

f skade grunnet rust, korrosjon eller elde, 

materialfeil, konstruksjonsfeil, uriktig montasje, 

mekanisk feil, slitasje, setninger, frost / tele og 

manglende vedlikehold. Følgeskade er imidlertid 

omfattet.  

g skade ved kondens uansett årsak. 

 

Spesiell erstatningsberegning, se punkt A.5.6. 

Spesiell egenandel, se punkt A.5.7.4 

2 skade ved utstrømming av gass, vann eller 

annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr 

   - ved brudd eller lekkasje. 

   - ved oversvømmelse fra slikt tilknyttet utstyr. 

 

Unntatt er 

a skade ved oversvømmelse fra gulvsluk gjennom 

utett gulv eller oppforinger rundt sluk. 

b skade i våtrom på gulv eller vegg som skal tåle 

vann. 

c skade ved sopp, råte eller bakterier. 

d som skyldes utilstrekkelig eller sviktende 

fundamentering, setninger i grunnen eller bygget, 

jordtrykk, frost, tele, materialfeil, rust, korrosjon, 

annen tæring, svak eller feilaktig konstruksjon, 

uriktig montering. 

e skade ved vann som trenger inn i bygning 

utenfra, også gjennom avløpssystemet, med 

mindre skaden er dekket etter punkt 3 nedenfor. 

f skade som følge av slitasje, forbruk, tingens alder 

eller ødeleggelse av tingen selv, manglende 

vedlikehold, samt utbedring av feilmontering 

g på arbeid uført av ufaglærte 

h på arbeid utført av sikrede 

 

Spesiell egenandel, se punkt A.5.7.4 

 

3 skade ved vann som plutselig trenger inn i 

bygning fra terreng, gjennom grunnen eller 

gjennom avløpssystemet, når det fører til synlig, 

frittstående vann over laveste gulv. Vann i 

oppforet gulvkonstruksjon regnes ikke som 

frittstående. 

Unntatt er skade ved sopp, råte eller bakterier. 

Spesiell egenandel, se punkt A.5.7.3. 

 

4 Oversvømmelse eller lekkasje fra akvarium eller 

vannseng. 

Unntatt er skade ved sopp, råte eller bakterier. 

 

5 Utstrømning fra brannslokningsapparat. 

 

Sikkerhetsforskrifter 

For å unngå frostskader skal sikrede sørge for at 

bygning er tilstrekkelig oppvarmet eller sørge for 

nedtapping av røranlegg. Utvendig  

vannbasseng/annen badeinnretning som 

boblebad, badestamp o.l. skal tømmes for vann 

eller holdes tilstrekkelig oppvarmet.  

 

Når boligen forlates ved fravær over 3 uker skal 

hovedstoppekran stenges og rørledning 

avlastes ved at tappekraner åpnes. Ved 

nedtapping/avstenging skal det i tillegg 

kontrolleres at stoppekran er tett.  

Dersom boligen er fritidsbolig eller annen  

ubebodd bygning, gjelder dette allerede ved  

fravær over 3 dager. 
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Kjøleskap, kaffe- og isbitmaskiner og lignende 

utstyr som er tilkoblet vann, skal ha automatisk 

avstengning med føler i områder hvor lekkasje 

kan oppstå. Leverandørens vedlikeholdsplan skal 

følges. 

 

Sikrede skal sørge for at snø og is jevnlig fjernet fra 

tak, takrenner, vegger, balkong og terrasse på 

forsikret bygning for å unngå skade. Sikrede har 

ansvaret for at arbeidet utføres på en forsvarlig 

måte. 

A.1.5 Tyveri og skadeverk 

Forsikringen gjelder for skade ved tyveri av, og 

plutselig skadeverk i eller på, bygningsdeler, 

gjerde, flaggstang og utvendig 

vannbasseng/annen badeinnretning som 

boblebad, badestamp og lignende, som er 

tilknyttet bygningens faste rørledningsanlegg.  

Skade forårsaket av husstandsmedlem, leieboer 

eller dennes husstand erstattes ikke. 

Sikkerhetsforskrift 

Sikring mot tyveri og skadeverk gjelder dører, 

vinduer og åpninger inn til bygningen eller de 

deler av bygningen, inkludert boder, som 

husstanden disponerer. 

   - Dører skal være låst, og nøkkel oppbevares 

utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og 

andre åpninger skal være lukket og forsvarlig 

sikret med haspe eller lignende. Vindu i luftestilling 

regnes ikke som forsvarlig sikret. 

 

A.1.6  Andre skader 

Forsikringen gjelder også for 

1 annen skade enn nevnt i punktene A.1.1 til A.1.5 

som inntreffer plutselig. 

 

Unntatt er skade: 

a som består i svinn, svinnsprekker, flekker, riper, 

avskallinger o.l. 

b ved vann, snø, sand som trenger inn utenfra, 

med mindre dette er en følge av en 

bygningsskade som er erstatningsmessig etter 

punkt A.1.4. 

c som skyldes utilstrekkelig eller sviktende 

fundamentering, setninger i grunnen eller bygget, 

jordtrykk, frost, tele, materialfeil, rust, korrosjon, 

annen tæring, svak eller feilaktig konstruksjon, 

uriktig montering, håndverkerfeil. 

d som skyldes kjæledyr og gnagere, insekter, 

sopp, råte, mugg, parasitter (herunder midd) eller 

bakterier. 

e ved kondens uansett årsak. 

f på glass og sanitærporselen som er spesielt 

montert for, eller som har tilknytning til 

ervervsvirksomhet. 

g som alene rammer mekanisk eller elektrisk 

innretning, maskin eller apparat. 

h som består i at innfatningen for isolerglass er 

utett. 

i på veksthus. 

j forårsaket av vann eller annen væske ut over 

det som er omfattet av pkt A.1.4. 

k som skyldes utett våtrom. 

l på utvendige rør og ledninger, tanker, drenskum, 

hageanlegg og utvendig 

vannbasseng/badeinnretning og fast trebrygge.  

m som følge av slitasje, forbruk, tingens alder eller 

ødeleggelse av tingen selv, manglende 

vedlikehold, samt utbedring av feilmontering 

n på arbeid uført av ufaglærte 

o på arbeid utført av sikrede 

p på bygningsisolasjon som ikke medfører påvist 

redusert isolasjonsevne, samt fjerning av rester og 

ekskrementer etter dyr i tilfeller hvor det ikke 

foreligger skade på bygning/bygningsdel. 

q skade på konstruksjon som skyldes vind svakere 

enn storm. 

I tillegg gjelder samtlige unntak og 

ansvarsbegrensninger som er nevnt i punktene 

A.1.1 - A.1.5. også her, med mindre annet er 

uttrykkelig nevnt. 

 

2 Svikt i bærende bygningskonstruksjoner 

Forsikringen gjelder for skade ved ekstraordinær 

svikt i bygningskonstruksjonens bæreevne de 

første 25 år etter at byggets eldste del var ny. Det 

gjøres 10 % fradrag av skaden for hvert år byggets 

eldste del er eldre enn 15 år, minimum 

egenandelen. Unntatt er: 

a skade som oppstår så lenge 

leverandørgarantien løper eller som oppstår 

tidligere enn 12 mnd. etter at overtagelsen har 

funnet sted. 

b utbedring av de svakheter som forårsaket 

skaden. 

c skade alene på bærende konstruksjoner under 

laveste gulv. 

d skade som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter, 

sopp og råte. 

e den del av skaden som har utviklet seg etter at 

forsikringen er opphørt, selv om skaden inntraff i 

forsikringstiden 

Spesiell egenandel, se punkt A.5.6.5 

 

Sikkerhetsforskrift vedrørende bygningsarbeid, 

reparasjoner og nye installasjoner 

Nybygg, ombygging og påbygg skal være meldt 

til og godkjent av offentlig myndighet i henhold til 

plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr 71, eller 

annen relevant instans dersom bygningen er 

utenfor Norge. Arbeidene skal utføres i henhold til 

godkjente tegninger og materialbeskrivelser og 
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med ansvarshavende som tilfredsstiller de krav til 

kompetanse som er stilt i godkjenningen. 

Reparasjon og ny installasjon av elektrisk- og VVS-

anlegg skal alltid utføres av godkjent/sertifisert 

håndverker. 

A.2 Hva forsikringen omfatter 
A.2.1 Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til 

bygning medregnes bygningens fundamenter. 

Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes 

ikke. Uthus inntil 10 kvm er inkludert for brann og 

naturskade selv om de ikke er spesifisert i 

forsikringsavtalen. 

 

A.2.2 I tillegg til bygningen omfattes også: 

1 Utvendige rør og ledninger, tanker, drenskum 

som fører væske, gass eller elektrisitet til eller fra 

bygningen frem til offentlig ledning, brønn eller 

gasstank. 

2 Hageanlegg tilknyttet boligen, inntil 5 dekar. 

Hageanlegg, utvendig vannbasseng/annen 

badeinnretning som boblebad, badestamp o.l., 

som er tilknyttet bygningens faste 

rørledningsanlegg, gjerde, fast trebrygge og 

flaggstang. 

Erstatningen er begrenset med til sammen kr 150 

000, likevel begrenset til kr 100 000 for fast 

trebrygge. Andre typer brygge/kaianlegg og 

lignende dekkes ikke. 

Erstatningsberegning, se punkt A.5.3.5. 

3 Riving, rydding og bortkjøring. 

Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av 

verdiløse rester av forsikrede ting. 

4 Tap av leieinntekt m.m. 

Tap av husleieinntekt og tap ved at egen bolig 

ikke kan brukes som følge av skade, beregnes 

etter punkt A.5.5.2. 

5 Påbud fra offentlig myndighet 

Merutgifter til skadeutbedring av bygning forsikret 

i Selskapet når merutgiftene skyldes endrede 

tekniske krav til bygningen i henhold til lov eller 

offentlig forskrift, jf punkt A.5.3.4. Kravet må gjelde 

den skadde del av bygningen og være en direkte 

følge av skaden. Selskapet kan kreve at man 

søker å utnytte de dispensasjonsmuligheter som 

ligger i Plan og Bygningsloven. 

 

Forsikringen omfatter nødvendige merutgifter  

   - til utbedring av den skadde del av bygningen 

eller gjenoppføring av bygningen. 

   - til grunnundersøkelser og fundamentering ved 

gjenoppføring av bygning. 

   - som ikke direkte vedrører byggearbeidet, men 

som er en betingelse for at bygningen tillates 

gjenoppført på samme byggetomt. 

 

Unntatt er utgifter ved påbud som myndighetene 

hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke hadde 

inntruffet. 

Erstatningen er begrenset til kr. 1.000 000. 

Erstatningsberegning, se punkt A.5.3.4. 

6 Prisstigning. 

Påløpne merutgifter på grunn av prisstigning etter 

skadedag i den tid det normalt tar å reparere 

eller gjenoppføre bygningen beregnes etter pkt. 

A.5.4.1. 

A.3 Hvem forsikringen gjelder for 

(sikrede) 
Forsikringen gjelder for: 

1. Innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett 

eller annen tinglyst sikkerhetsrett i eiendommen. 

 

2. Annen panthaver. 

Ved skadeoppgjør kan Selskapet forhandle med 

hjemmelsinnehaver og utbetale erstatning til ham 

med bindende virkning for medforsikrede, med 

mindre Selskapet har fått skriftlig meddelelse om 

den medforsikredes interesse etter at skaden 

inntraff, men før oppgjøret finner sted. 

Selskapet kan med bindende virkning for 

medforsikrede endre avtalen eller la den 

opphøre. 

Forsikringen opphører ved eierskifte. Likevel 

gjelder forsikringen som var i kraft på 

overtagelsestidspunktet til fordel for ny eier inntil 

den nye eier har tegnet forsikring, men ikke utover 

14 dager etter overtagelse. 

A.4 Hvor forsikringen gjelder 
A.4.1 Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt 

i forsikringsbeviset, forsikringsstedet. 

A.4.2 Naturskadeforsikringen gjelder ikke utenfor 

Norge. 

A.5 Skadeoppgjørsregler 
Forsikringsavtalelovens paragraf 6-1 er fraveket. I 

stedet gjelder bestemmelsene nedenfor. 

 

A.5.1 Forsikringssummer 

1 Fullverdi 

Fullverdiforsikret bygning er forsikret for inntil hva 

det på skadedagen ville ha kostet å gjenoppføre 

tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, 

bygning på skadestedet - gjenoppføringsprisen. 

Merkostnader ved byggemåte og utstyr som er 

urasjonelle etter dagens byggeskikk, tas ikke med. 

Tilbygg eller annen forandring som innvirker på 

bygningens gjenoppføringspris, omfattes av 

forsikringen og skal meldes til Selskapet. Er melding 

ikke gitt, erstattes en så stor del av skaden som 

svarer til forholdet mellom gjenoppføringsprisen 
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slik den ville vært uten, og slik den er med 

forandringen (underforsikring). 

Omfatter forsikringen bygninger uten spesifikasjon 

i forsikringsbeviset, gjelder tilsvarende 

bestemmelse for ikke anmeldt ny bygning. 

2 Førsterisiko 

Den maksimale erstatning, inkludert alle tillegg 

angitt i vilkåret, er begrenset til den forsikringssum 

som er angitt i forsikringsbeviset. 

Reglene om underforsikring gjelder ikke. 

 

A.5.2 Oppgjørsmåter 

Selskapet vil søke å erstatte skaden på den mest 

miljøvennlige måten. Erstatningsgrunnlaget 

fastsettes til hva det vil koste og 

   - reparere/utbedre skaden, eller 

   - gjenanskaffe tilsvarende eller i det vesentlige 

tilsvarende ting, eller 

   - gjenoppføre tilsvarende eller i det vesentlige 

tilsvarende bygning. 

Selskapet har rett til å bestemme hvilket av disse 

alternativer og hvilken reparatør eller leverandør 

som skal benyttes, eller velge å betale kontant. 

Sikrede kan uansett velge kontanterstatning. 

Erstatningen kan ikke overstige det beløp 

Selskapet skulle ha betalt for reparasjon eller 

gjenanskaffelse. 

 

A.5.3 Spesielle bestemmelser for naturskade 

1. Er en brannforsikret bygning skadet i en 

naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å reparere 

eller gjenoppbygge bygningen på skadestedet 

på grunn av fare for ny naturskade, skal 

bygningen erstattes som om den var totalskadet. 

For bolighus og fritidshus gjelder 

naturskadeforsikringsloven § 1 tredje ledd.  

 

2. Naturskadeerstatningen kan settes ned eller 

falle bort når skadens inntreden eller omfang helt 

eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de 

påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, 

dårlig vedlikehold eller tilsyn eller når den 

skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget 

skaden eller hindret dens omfang. Ved 

avgjørelsen skal det legges vekt på den 

skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav 

som må stilles, hans mulighet for utbedring av 

mangelen og forholdene ellers. Avkortning skal 

ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til 

last.  

 

3. Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en 

enkelt naturkatastrofe er begrenset til det beløp 

som er fastsatt av Kongen, jf. 

naturskadeforsikringsloven § 3. Overstiger skaden 

denne grense, må sikrede bære en 

forholdsmessig del av skaden. Er det tvil om det 

foreligger naturskade, det er inntruffet en eller 

flere naturkatastrofer eller betingelsene for 

nedsettelse eller nektelse av erstatning etter § 1 3. 

ledd er til stede, kan sikrede eller selskapet 

forelegge spørsmålet for Klagenemda, Statens 

naturskadeordning. Klagenemdas vedtak kan ikke 

påklages. 

 

A.5.4 Erstatningsberegning 

1 Bygning som blir reparert eller gjenoppført 

1.1 Sikredes fast bebodde bolig ifølge 

Folkeregisteret.  

Garasje, uthus, fritidsbolig o.l. regnes ikke som fast 

bolig. 

Blir bygningen reparert eller gjenoppført  

   - på samme sted, (samme gnr. og bnr.)  

   - til samme formål,  

   - innen 5 år,  

   - av eier, ektefelle/samboer eller livsarving, 

beregnes erstatningen etter følgende regler: 

Erstatningen beregnes på grunnlag av 

kostnadene til reparasjon/gjenoppførelse til 

samme - eller vesentlig samme - stand som 

umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter 

prisene på skadedagen. 

Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn 

gjenoppføringsprisen før skaden, fratrukket 

verdien etter skaden, regnet etter samme regel, jf. 

punkt A.5.1. 

For del/komponent som står foran planlagt eller 

åpenbart nødvendig utskifting, rivning eller 

oppussing, gjøres fradrag for kostnader disse 

arbeidene ville medført. 

Dersom reparasjon/gjenoppførelse på 

forsikringsstedet av sikredes fast, bebodde bolig 

ikke tillates av offentlig myndighet, kan 

gjenoppførelse foretas på annet sted innenfor 

samme kommune når vilkårene i punkt A.5.3.1.1 

ellers er oppfylt. 

1.2 Andre bygninger enn sikredes fast bebodde 

bolig og forøvrig iht. forutsetningene i punkt 

A.5.3.1.1. 

Erstatningen beregnes etter samme regler som i 

punkt A.5.3.1.1, men med følgende 

tilleggsbestemmelser: 

Dersom omsetningsverdien av den nye/reparerte 

bygningen blir større enn bygningens 

omsetningsverdi før skaden, gjøres det fradrag for 

den økning som overstiger 40 % av 

omsetningsverdien før skaden inntraff. 

Ved fastsettelse av bygningens omsetningsverdi 

skal det tas hensyn til mulige endringer i 

avkastning, beliggenhet og andre forhold. 

Nødvendige beregninger baseres på en 

byggepris tilsvarende gjenoppføringsprisen, jf. 

punkt A.5.1. 

1.3 Blir bygningen reparert eller gjenoppført 



 

 

- 55 - 

 

   - utenfor forsikringsstedet, men innen landets 

grenser, og/eller 

   - til annet formål og forøvrig iht. forutsetningene i 

punktene A.5.3.1.1 eller A.5.3.1.2, beregnes 

erstatningen etter samme regler som i punkt 

A.5.3.1.2, men med fradrag for enhver økning i 

omsetningsverdien. 

1.4 Ved kontantoppgjør erstattes arbeidspenger 

fratrukket mva med de timepriser selskapet kan få 

hos sine avtalepartnere. Arbeidspenger for VVS- 

og elektroarbeider, som skal utføres av autorisert 

håndverker, erstattes med de timepriser selskapet 

kan få hos sine avtalepartnere inklusiv mva. Eget 

arbeid i form av skadebegrensning, vask, rydding 

eller lignende erstattes med kr 250 per time. 

 

2 Uten gjenoppførelse eller reparasjon. 

For bygning som ikke repareres eller gjenoppføres 

som angitt i punkt A.5.3.1, fastsettes 

erstatningsgrunnlaget etter punkt A.5.3.1, men 

ikke høyere enn til bygningens omsetningsverdi før 

skaden. 

Dersom bygningen ikke kan omsettes separat, 

legges i stedet bygningens bruksverdi til grunn. 

 

3 Bygning som står foran rivning. Midlertidig 

bygning som ikke repareres eller gjenoppføres. 

Erstatningsgrunnlaget, jf. pkt. A.5.3.1, er begrenset 

til bygningens brukbare materialer, tatt ned og 

lagt ferdig for salg/transport. Det gjøres fradrag for 

utgiftene ved rivning. 

 

4 Merutgifter ved påbud fra offentlig myndighet 

4.1 Merutgifter ved utbedring eller gjenoppførelse 

settes til forskjellen mellom gjenoppføringsprisen 

for en bygning tilsvarende den forsikrede med 

samme størrelse og etasjetall, men utført i samsvar 

med påbudene, og gjenoppføringsprisen for den 

forsikrede bygning. Merutgifter ved byggemåte 

og utstyr som er urasjonelle etter dagens 

byggeskikk, tas ikke med. 

4.2 Merutgifter ved grunnundersøkelser og 

fundamentering beregnes som for en bygning 

tilsvarende den forsikrede, utført i samsvar med 

påbudene. 

Ved fastsettelse av merutgifter tas ikke med  

   - merutgifter til utgraving eller utsprenging av 

større kjeller enn den skadde. 

   - merutgifter som skyldes at bygning 

gjenoppføres større enn den skadde. 

   - tap av nytteareal, som følge av påbud, i 

forhold til den skadde bygning. 

Utbedring/gjenoppførelse må være avsluttet 

innen 5 år etter skadedagen, og erstatningen 

forfaller først til betaling når skaden er utbedret 

 

5 Erstatningsberegning - hageanlegg 

For beplantning i hageanlegget beregnes 

erstatningen lik gjenanskaffelse av tilsvarende 

vekst, som alminnelig handelsvare (ung vekst) i 

gartneri o.l. 

Ersatningsgrunnlaget for hage, hageanlegg, 

gårdsplass og tilførselsvei inklusiv oppfylling av 

utrast tomt, beregnes på grunnlag av kostnadene 

til reparasjon/gjenanskaffelse til samme eller i det 

vesentlige samme stand som før skaden, 

beregnet etter prisene på skadedagen.  

Erstatningen settes til det laveste beløp av 

gjenopprettelseskostnad og nedgangen i tomtens 

omsetningsverdi som følge av skaden på 

hageanlegget. Erstatning skal ikke være mindre 

enn gjenopprettelseskostnaden for 

hageanleggets toppsjikt.  

Kostnader til sikring/forebygging dekkes ikke, selv 

om dette er en forutsetning for å utbedre skaden 

på hage/hageanlegg/tomt. 

 

A.5.5 Beregning av prisstigning, leietap og tap for 

egne ikke utleide rom 

1 Prisstigning. 

Prisstigning regnes fra skadedagen til reparasjon, 

gjenanskaffelse eller gjenoppførelse har skjedd 

eller normalt kunne ha skjedd. Prisstigning 

beregnes i henhold til Statistisk Sentralbyrås 

prisindekser. 

Erstatningen fastsettes og forfaller til betaling når 

skaden er utbedret. 

2 Tap av leieinntekt m.m. 

Tap ved nedgang i leieinntekt regnes fra 

skadedato frem til tidspunkt da reparasjon eller 

gjenoppførelse har skjedd eller normalt kunne ha 

skjedd, og på grunnlag av leieinntekten for 

umøblerte rom. For egne ikke utleide rom, 

benyttes markedspris ved utleie i minst 12 mnd. 

For fritidsbolig dekkes leieinntekter med maks kr. 

50.000,-. 

Fradrag blir gjort for innsparte utgifter. 

Økning av tapet ved forlenget byggetid som 

følge av forbedring, utvidelse eller annen endring, 

tas ikke med. 

I den samlede erstatning for prisstigning og tap av 

leieinntekt blir det gjort fradrag for opptjente 

renter av bygningserstatningen. Dette gjelder selv 

om bygningserstatningen er overført til bank. 

 

 

A.5.6 Beregning av  

1 Varmtvannsbeholder, bereder, fyrkjele m.m.  

Ved skade på varmtvannsbeholder,  

bereder, fyrkjele og pumper gjøres fradrag på 

grunnlag av de totale reparasjonskostnader med 

10 % for hvert påbegynt år fra 

utstyret/innretningen er 5 år, maks 80 %. 

2 Elektrisk utstyr for kjøling eller oppvarming. 
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Ved skade på utstyr for oppvarming eller kjøling 

av bygning eller område rundt huset gjøres 

fradrag på grunnlag av de totale 

reparasjonskostnader med 10 % for hvert 

påbegynt år fra utstyret/innretningen er 5 år, maks 

80 %. 

3 Hvitevarer, husholdningsapparater tilhørende 

bygning. 

Ved skade ved elektrisk fenomen/lynnedslag på 

hvitevarer/husholdningsapparater integrert i 

bygningen, gjøres fradrag på grunnlag av de 

totale reparasjonskostnader med 10 % for hvert 

påbegynt år fra utstyret er 5 år, maks 80 %. 

4 Utvendige ledninger m.m. 

Ved bruddskade på utvendige rør og ledninger, 

tanker og kummer, gjøres fradrag på grunnlag av 

de totale reparasjonskostnader, herunder 

oppgraving og istandsettelsesutgifter, med 5 % for 

hvert påbegynt år fra utstyret er 20 år, maks 80%. 

Ved ulik alder på skadde deler, legges den eldste 

delens alder til grunn. 

For vannbasseng/annen badeinnretning som 

boblebad, badestamp o.l., gjøres fradrag på 

grunnlag av de totale reparasjonskostnader med 

10 % for hvert påbegynt år fra utstyret er 5 år,  

maks 80%. 

5 Bunnledninger  

Ved bruddskade på bunnledninger, det vil si de 

ledninger som ligger i grunnen under huset, 

beregnes fradrag som for utvendige ledninger i 

punkt 4 foran. 

Alder beregnes fra og med året etter det første 

bruksåret. Det første bruksåret tar slutt når 

kalenderåret løper ut, uavhengig av når på året 

gjenstanden ble tatt i bruk. 

 

A.5.7 Egenandeler 

I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på 

kr 5 000, med mindre annen egenandel er avtalt 

eller særskilt bestemt i vilkårene. 

Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner 

med hjemmel i vilkår eller lov før fradrag av 

egenandel. 

Hvis skaden erstattes ved at Selskapet fremskaffer 

tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting, 

plikter sikrede å innbetale egenandelen til 

Selskapet. 

Har sikrede flere forsikrede ting i Selskapet som er 

berørt ved en og samme hendelse, trekkes bare 

en egenandel - den høyeste. 

Spesielle egenandeler: 

1 Ved naturulykke etter Lov om 

naturskadeforsikring, gjelder den egenandel som 

til enhver tid er fastsatt av Justisdepartementet, 

som er kr 8 000 pr.01.04.2005.  

2 Ved skade som skyldes 

   - vind svakere enn storm,  

   - snøtyngde, snøpress eller takras,  

er egenandelen som i punkt A.5.7.1, med mindre 

høyere egenandel fremgår av forsikringsbeviset. 

3 Ved skade som skyldes vanninntrenging fra 

terreng, gjennom grunnen eller gjennom 

avløpssystemet er egenandelen kr 5 000 for første 

skade i en 3 års periode, med mindre høyere 

egenandel fremgår av forsikringsbeviset. Dersom 

bygningen i løpet av de siste 36 måneder har 

vært rammet av skade med samme årsak, økes 

egenandelen med kr 25 000. Dersom skaden 

skyldes manglende/sviktende drenering økes 

egenandelen uansett med kr 25 000. 

4 a Ved skade som skyldes bruddskade på 

bygningens rørledning eller utstrømming av gass, 

vann eller annen væske fra rørledning med 

tilknyttet utstyr, økes egenandelen, jf punkt A.5.6 

første avsnitt, med kr 10 000 når skaden skyldes 

frost. Har skaden annen årsak enn frost gjelder 

samme regel, men bare dersom bygningen har 

vært rammet av tilsvarende skade de siste 36 

måneder. 

b Ved brudd på innvendig vannledning eldre enn 

30 år, er egenandelen kr 5 000 for første skade i en 

3 års periode, med mindre høyere egenandel 

fremgår av forsikringsbeviset. Dersom bygningen i 

løpet av de siste 36 måneder har vært rammet av 

skade med samme årsak, økes egenandelen 

med kr 25 000. Dette gjelder både for rør- og 

følgeskader.  

5 Ved ekstraordinær svikt i bygningskonstruksjonen 

er egenandelen kr 25 000. 

6 Alarm 

Det fratrekkes ingen egenandel ved tyveriskade 

hvis alarm er utløst. Dersom det av 

forsikringsbeviset fremgår at høyere egenandel er 

avtalt, reduseres denne med kr 5 000. Alarmen 

må være montert av installatør godkjent av 

Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd og 

med tilknytning til alarmsentral med utrykning. 

 

A.5.8 Skjønn 

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og 

spørsmål i forbindelse med beregning av 

avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller 

Selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i 

Generelle vilkår pkt. 2 legges til grunn. 

 

A.5.9 Forhold til panthaver, konkursbo, nye eiere 

o.l. 

1 Overfor panthavere, konkursbo, leasingselskap, 

utleiefirma o.l. er Selskapets ansvar begrenset til 

det laveste av følgende beløp: 

   - nedgangen i tingens omsetningsverdi som 

følge av skaden, og 

   - vedkommendes økonomiske interesse i tingen 

på skadetidspunktet. For panthavere betyr 
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"tingen" i denne sammenheng pantobjektet i sin 

helhet. 

Bestemmelsene ovenfor gjelder ikke leaset fast 

eiendom. 

Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten 

hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at 

skaden inntraff. 

Overfor andre nye eiere etter at skaden inntraff 

enn eierens ektefelle, samboer eller livsarving, 

begrenses Selskapets ansvar som om 

gjennoppføring eller gjenanskaffelse ikke finner 

sted. 

2 Selskapets overtakelse av panterett 

Er Selskapet ansvarlig overfor panthaver, men ikke 

overfor eier, inntrer Selskapet i panthavers rett i 

den utstrekning Selskapet betaler erstatning til 

panthaver. 

 

A.5.10 Eiendomsretten til skadde ting, og til ting 

som kommer til rette 

Sikrede er pliktig til å beholde en skadet ting mot 

å få utbetalt erstatning for skaden på tingen, men 

Selskapet har rett til å overta skadde ting. 

Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, 

har den sikrede rett til å beholde tingen mot å 

betale erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede 

det, tilfaller tingen Selskapet. 

 

A.5.11 Merverdiavgift 

Merverdiavgift refunderes bare i den utstrekning 

slik avgift er påløpt innen 5 år og kan 

dokumenteres ved utbedring av skaden. 

A.6 Andre bestemmelser 
A.6.1 Skademelding 

Skade skal meldes til Selskapet uten ugrunnet 

opphold. Selskapet kan kreve at skademelding 

skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer). 

Følgende skader skal meldes til politiet: 

Brann, tyveri, skadeverk. Selskapet kan kreve at 

også andre skader skal meldes til politiet. 

 

A.6.2 Begrensninger og aktsomhetskrav 

1 Andre personers handlinger og unnlatelser 

(identifikasjonsregler) 

Dersom sikredes rett til erstatning bortfaller helt 

eller delvis som følge av sikredes handlinger eller 

unnlatelser, får dette samme virkning også ved 

tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort av 

sikredes ektefelle som bor sammen med sikrede, 

eller fra personer som sikrede lever sammen med i 

et fast etablert forhold (jf. FAL § 4-11). 

2 Endring av risiko 

Sikrede plikter straks å underrette selskapet 

dersom det skjer endringer i risikoen angitt i 

forsikringsbeviset ved at premiebestemmende 

forhold endres jf. FAL §4-1. 

Sikkerhetstiltak  

Hvilke sikkerhetstiltak Selskapet har tatt hensyn til 

fremgår av forsikringsbeviset. Dersom det har 

skjedd en endring som betinger høyere premie, 

kan erstatningen bli forholdsmessig satt ned (jf. 

FAL § 4-7). 

2.1 Utleie 

Spesielle betingelser knyttes til boliger med 

utleievirksomhet. Selskapets erstatningsansvar kan 

nedsettes eller falle bort dersom hele eller deler av 

boligen leies ut uten at det fremgår av 

forsikringsbeviset at dette er avtalt med Selskapet. 

Fritidsbolig kan utleies i inntil en måned pr. år uten 

særskilt avtale med Selskapet. Det regnes ikke 

som utleie dersom boligen disponeres av familie i 

rett oppad eller nedad stigende linje inntil to 

generasjoner. 

2.2 Fraflyttet bygning 

Er bygningen fraflyttet, erstattes bare brann- og 

naturskade, se pkt. A.1.1, A.1.2 og A.1.3. 

Bygningen regnes som fraflyttet når den ikke 

lenger brukes som fast bolig og en vesentlig del 

av innbo og løsøre er fjernet, jf. FAL § 4-6. Uansett 

anses boligen som fraflyttet når den ikke har vært 

i bruk som fast bolig de siste 12 måneder før 

skaden. 

3 Følger av ikke å overholde sikkerhetsforskrifter 

Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler som er 

fastsatt for å forebygge og begrense skade. 

Forsikringen er overtatt på betingelse av at de 

fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid er 

overholdt. Har sikrede forsømt å overholde 

sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir 

overholdt, kan retten til erstatning helt eller delvis 

falle bort (jf. FAL § 4- 8). 

B Ansvarsforsikring 
 

Innhold: 

B.1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 

B.2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

B.3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 

B.4 HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 

B.5 FORSIKRINGSSUM 

B.6 EGENANDEL 

B.7 SIKREDES PLIKTER VED SKADE 

B.8 BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV 

B.1 Hvem forsikringen gjelder for (sikrede) 

Ansvarsforsikringen gjelder for 

   - privatperson som er nevnt i forsikringsbeviset. 

   - dennes ektefelle eller samboer med felles 

adresse i Folkeregisteret. 

   - andre medlemmer av den sikredes faste 

husstand. 
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   - for innehaver av tinglyst eiendomsrett. 

B.2 Hvor forsikringen gjelder  

Ansvarsforsikringen gjelder for skade,  

jf. punkt B.3, 

   - som inntreffer i Norden, og 

   - som sikrede er erstatningsansvarlig for etter 

gjeldende rett i de nordiske land. 

B.3 Hva forsikringen omfatter 

Forsikringen omfatter sikredes rettslige 

erstatningsansvar for skade som sikrede har voldt i 

egenskap av personlig eier av den forsikrede 

eiendommen. 

Med skade forstås personskade eller tingskade: 

1 Personskade anses inntruffet når en person 

skades, påføres sykdom eller dør. 

2 Tingskade anses inntruffet når løsøre (herunder 

dyr) eller fast eiendom skades eller går tapt på 

annen måte, eller når elektronisk lagret 

informasjon forvanskes eller går tapt på annen 

måte. 

Økonomisk tap som følge av en dekningsmessig 

skade regnes som del av denne, også når den 

dekningsmessige skaden ikke overstiger 

egenandelen. 

Skaden må være konstatert av sikrede eller av 

skadelidte i løpet av forsikringstiden. Skaden blir å 

henføre til den forsikring som gjaldt da skaden 

først ble konstatert. Alle skader som skyldes 

samme begivenhet regnes som ett skadetilfelle 

og henføres til det tidspunkt da første skade ble 

konstatert. 

B.4 Hva forsikringen ikke omfatter 

Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen ikke 

ansvar 

1 som sikrede har påtatt seg å bære og som går 

ut over alminnelige rettsregler, det vil si ethvert 

ansvar som alene bygger på garanti, kontrakt, 

løfte, tilsagn eller annen avtale inngått før eller 

etter at skaden er konstatert. 

2 for skade på ting som sikrede har til leie, lån, 

bruk eller oppbevaring. 

3 for ærekrenkelser eller oppreisning, herunder 

etter Lov av 13. juni 1969 nr. 26 om 

skadeserstatning, § 3-5 og 3-6, eller for bøter o.l. 

4 Overfor ektefelle/samboer, 

foreldre/steforeldre/fosterforeldre/svigerforeldre, 

søsken, barn/stebarn/fosterbarn, samt ektefelle 

og samboere av dem som er nevnt. Det er 

familieforholdet på det tidspunkt skaden 

forvoldes, som legges til grunn 

5 overfor virksomhet som drives eller disponeres av 

sikrede, eller hvor sikrede eller sikredes familie har 

vesentlig eierinteresse. 

6 som eier, fører eller bruker av 

   - motorkjøretøy, eller arbeidsmaskin med eget 

fremdriftsmaskineri. Forsikringen omfatter likevel 

rettslig erstatningsansvar som eier, fører, eller 

bruker av arbeidsmaskin med eget 

fremdriftsmaskineri som ikke kan kjøres fortere enn 

10 km/t med totalvekt inntil 750 kg brukt på eller i 

tilknytning til egen eiendom. 

   - seilbåt eller motordrevet fartøy.  

Forsikringen omfatter likevel rettslig 

erstatningsansvar som eier, fører, eller bruker av 

seilbrett, kano, kajakk og båt under 15 fot med 

motor mindre enn 10hk. 

   - luftfartøy (hangglider og paraglider uten motor 

regnes i denne sammenheng ikke som luftfartøy). 

   - registrert trav- eller galopphest. 

7 for tingskade oppstått ved gravings-, 

piggingssprengnings-, pelings- og rivningsarbeid. 

Som sprengning regnes også bruk av 

ekspanderende masse. 

8 for foreldres objektive ansvar for barns 

skadeforvoldelse etter Lov av 13. juni 1969 nr 26 

om skadeserstatning, § 1-2 nr 2. 

9 under utøvelse av yrkes- eller ervervsvirksomhet. 

10 som eier av annen fast eiendom enn den som 

er nevnt i forsikringsbeviset. 

11 for skade som er voldt ved forsettlig handling 

eller unnlatelse, og følger av slik skade. 

12 for forurensning av luft, vann eller grunn, eller 

skade som følge herav, med mindre årsaken til 

forurensningen er plutselig og uforutsett. Som 

forurensning regnes også støv, støy, larm, lukt, lys 

og bestråling. 

Sikkerhetsforskrifter 

Sikrede skal sørge for at myndighetenes regler for 

tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker herunder 

beholdere med brannfarlig væske og andre 

kjemikalier følges. 

For nedgravde tanker gjelder i tillegg: 

Nedgravde tanker skal kontrolleres jevnlig, og 

tank inklusive rørledninger tetthetsprøves. 

   - Første kontroll utføres senest 15 år etter at 

tanken var ny, og deretter senest hvert 5. år 

   - Rekondisjonerte tanker kontrolleres første gang 

senest 10 år etter rekondisjoneringen, og deretter 

senest hvert 5. år 

Tanker der veggtykkelsen er redusert med 50 % 

eller mer kan ikke rekondisjoneres. 

Tilstands- og kvalitetskontrollen inklusive målte 

veggtykkelser skal dokumenteres skriftlig. 

Hvis sikrede har forsømt å overholde 

sikkerhetsforskrifter eller påse at de blir overholdt, 

og det fører til skade eller større erstatningsansvar 

enn sikrede ellers ville hatt, kan utbetalingen 

under forsikringen helt eller delvis falle bort, jf FAL § 

4-8. 

13 for tingskade ved sopp og råte eller på grunn 

av langsom inntrenging av fuktighet. 
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14 for overføring av smittsom sykdom.  

B.5 Forsikringssum  

Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til 

kr 3 000 000 ved hvert skadetilfelle. 

Saksomkostninger dekkes i tillegg. 

B.6 Egenandel  

Sikredes egenandel er kr 5 000 ved hvert 

skadetilfelle. 

B.7 Sikredes plikter ved skade 

Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, 

skal meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. 

Skademeldingen skal inneholde sikredes 

fødselsnummer (11 siffer). 

Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller mot 

Selskapet, plikter sikrede: 

   - omgående å gi Selskapet alle opplysninger av 

betydning for sakens behandling 

   - på egen bekostning å utføre de undersøkelser 

og utredninger som Selskapet finner nødvendig, 

samt å møte ved forhandlinger eller rettergang. 

Hvis sikrede uten Selskapets samtykke innrømmer 

erstatningsplikt eller forhandler om erstatningskrav, 

er dette ikke bindende for Selskapet. 

B.8 Behandling av erstatningskrav 

1 Når et erstatningskrav som omfattes av 

forsikringen overstiger egenandelen, tillegger det 

Selskapet og: 

   - utrede om erstatningsansvar foreligger. 

   - forhandle med kravstilleren. 

   - om nødvendig prosedere saken for 

domstolene. 

2 Selskapet betaler sine egne omkostninger ved 

avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv om 

forsikringssummen derved overskrides. 

Eventuelle omkostninger til ekstern advokat og 

annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av 

Selskapet betales av Selskapet i den utstrekning 

summen av omkostningene og eventuelle 

erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen. 

Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for 

dette dels omfattes av forsikringen og dels faller 

utenfor, fordeles omkostningene etter partenes 

økonomiske interesse i saken. 

Er Selskapet villig til å forlike saken eller stille 

forsikringssummen til disposisjon, erstattes ikke 

omkostninger som senere påløper utover det som 

er fastsatt under pkt. C. 

3 Selskapet betaler den del av erstatningen som 

overstiger egenandelen. Selskapet har rett til å 

betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 

C Rettshjelpsforsikring 
 

BYGNINGSFORSIKRING 

Når det er spesifisert i forsikringsbeviset at 

forsikringen er en brannforsikring, gjelder ikke 

vilkårets punkt C - Rettshjelpsforsikring. 

C.1 Rettshjelpsforsikringen gjelder for (sikrede) 

   - privatperson som er nevnt i forsikringsbeviset  

   - dennes ektefelle, samboer med felles adresse i 

Folkeregisteret.  

   - Andre medlemmer av sikredes fast husstand  

   - For innehaver av tinglyst eiendomsrett 

C.2 Hvor forsikringen gjelder 

Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norden 

C.3 Utgifter som dekkes 

1 Rimelige og nødvendige utgifter til advokat, 

registrert rettshjelper, retten, sakkyndig og vitner 

når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig 

eier av den forsikrede eiendom. 

Rettshjelputgifter for juridiske personer som 

selskaper, dødsbo - herunder privat skifte -, 

borettslag, andelslag, stiftelse og lignende, dekkes 

ikke – herunder tvist hvor nevnte juridiske personer 

representerer sikrede. 

2 Tvist etter at eiendommen er solgt 

Dersom den forsikrede faste eiendom er solgt, og 

forsikringen opphørte i forbindelse med salget, 

dekkes tvist hvor sikrede er part i tvist som tidligere 

eier. 

Forsikringen dekker likevel ikke sikredes 

rettshjelputgifter hvor det foreligger 

eierskifteforsikring /kjøpsforsikring inkl. 

rettshjelp/annen ansvarsforsikring. 

Rettshjelpsforsikringen kommer likevel til 

anvendelse der det foreligger skriftlig avslag om 

at tvisten faller utenfor eierskifte-

/ansvarsforsikringens dekningsområde. Se også 

generelle vilkårs pkt. 16.6.2.  

3 Ved tvist med selger i forbindelse med kjøp av 

ny bolig som sikrede ennå ikke har flyttet inn i og 

tegnet egen forsikring på, dekkes 

rettshjelpsutgifter dersom nåværende bolig var 

forsikret i Selskapet på kjøpstidspunktet. 

Punkt C.4.1 nedenfor gjelder i så fall ikke. 

C.4 Utgifter som ikke dekkes 

Selskapet dekker ikke  

1 utgifter ved tvist som gjelder annen fast 

eiendom enn den forsikrede faste eiendommen. 

2 utgifter ved tvist som eier, fører eller bruker av 

   - motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget 

fremdriftsmaskineri, Likevel dekkes tvist som gjelder 

eier, fører eller bruker av arbeidsmaskin som ikke 

kan kjøre fortere enn 10 km/t med totalvekt inntil 

750 kg brukt på eller i tilknytning til egen eiendom.  



 

 

- 60 - 

 

   - båt, luftfartøy.(Kano, kajakk og seilbrett anses i 

denne sammenheng ikke som båt). Hangglider 

og paraglider uten motor anses i denne 

sammenheng ikke som luftfartøy).  

   - Registrert trav- eller galopphest 

C.5 Øvrige bestemmelser for rettshjelp 

Øvrige bestemmelser for rettshjelp finnes i  

Generelle Vilkårs pkt 16. 

D Elite forsikring - bygning 
 

Når det framgår av forsikringsbeviset at Elite 

forsikring er tegnet på bygning, gjelder 

bygningsvilkåret for villa/fritidsbolig med de 

utvidelser som følger av punktene nedenfor: 

A Hvilke skader som erstattes 

1 Skade når vann over terrengnivå har trengt inn i 

bygning. Skjer vannskaden ved vanninntrenging 

gjennom enten pipe, luftepipe, balkong, flatt tak, 

terrasse, overgang terrasse/vegg er egenandelen 

kr 5 000 for første skade i en 36 måneders periode, 

med mindre høyere egenandel fremgår av 

forsikringsbeviset. Dersom bygningen i løpet av de 

siste 36 måneder har vært rammet av en 

vanninntrenging gjennom enten pipe, luftepipe, 

balkong, flatt tak, terrasse, overgang 

terrasse/vegg, økes egenandelen med kr 25 000. 

 

Unntatt er:  

   - kostnader ved å utbedre utettheten. 

For skade ved vann som trenger inn fra terreng 

eller gjennom grunnen gjelder vilkår BS-BYG-1 

punkt A.1.4.3. 

 

2 Skade forårsaket av insekter og dyr på bygning. 

Skade som bare virker skjemmende på 

bygningens utseende dekkes ikke. Utbedring av 

skadeårsak samt tiltak for å forhindre tilsvarende 

angrep/skader forårsaket av insekter og dyr på 

bygningen, dekkes heller ikke.  

Unntatt er: 

   -kostnader ved å utbedre ikke erstatningsmessig 

vannskade som har utviklet seg i forkant av et 

insektsangrep. 

For dekning av sopp og råteskader samt enkelte 

innsekter se vilkår F (Norsk Hussoppforsikring).  

Skadeoppgjør foretas av Norsk Hussopp Forsikring. 

 

3 Unntaket i bygningsvilkåret, WB-BYG-1 punkt 

A.1.6.j, vedrørende skade forårsaket av vann eller 

annen væske gjelder ikke. 

Forsikringen er utvidet til å omfatte følgeskade på 

andre rom etter vann fra utett våtrom. 

 

4 Annen skade som oppstår plutselig som er en 

direkte følge av håndverks-/entreprenørfeil: 

Selskapet erstatter allikevel skader unntatt i  

BYG pkt A.1.6.1 c  som er en følge av feil i  

forbindelse med arbeid som kan dokumenteres  

utført siste 10 år.  

Kostnader til utbedring av selve feilen/ 

mangelen erstattes ikke. 

Øvrige begrensninger og unntak i  

Bygningsvilkåret gjelder. 

B Beløpsbegrensningene i bygningsvilkåret er 

endret slik: 

1 Hageanlegg, utvendig basseng m.m. Erstattes til 

sammen med inntil kr 500 000, inkl. erstatning for 

fast trebrygge inntil kr 100 000. 

2 Påbud fra offentlig myndighet. Erstatning ingen 

sum begrensing.  

 

C Elite forsikringen dekker i tillegg: 

1 Totalskadegaranti. 

Er skaden, beregnet etter bygningsvilkårets pkt. 

A.5.3.1, større enn 75 % av bygningens 

gjenoppføringspris, kan sikrede kreve erstatning 

som om bygningen var totalskadet - uten fradrag 

for gjenverdier. Det er en betingelse at 

gjenverdiene er revet. 

 

2 Bygningsmessig tilpasning av bolig inntil kr 250 

000 er dekket for å bedre bevegelsesmulighetene 

i egen bolig dersom noen i sikredes faste husstand 

i løpet av forsikringsperioden 

   - blir rammet av en ulykkesskade som medfører 

varig medisinsk invaliditet på 50 % eller mer. 

   - nedkommer med barn med medfødt skade 

eller sykdom som medfører varig medisinsk 

invaliditet på 50 % eller mer. 

Med ulykkeskade forstås skade på legemet 

forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - 

et ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden. 

For barn med medfødt skade eller sykdom som 

medfører varig medisinsk invaliditet, må 

invaliditetsgraden være fastslått innen 2 år etter 

nedkomsten. Forsikringstilfellet anses inntrådt ved 

nedkomsten. Nedkomsten må ha skjedd i 

forsikringstiden. 

Utgiftene må være påløpt innen 5 år etter ulykken 

eller nedkomsten. 

WaterCircles dekker dokumenterte utgifter i tillegg 

til tilskudd og støtte man er berettiget til fra det 

offentlige trygdevesen. Graden av medisinsk 

invaliditet blir fastsatt etter Sosialdepartementets 

Invaliditetstabell. 

Selskapet forbeholder seg retten til å søke regress 

mot ansvarlig skadevolder etter 

skadeserstatningslovens § 3-7, 3.ledd. 
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3 Verdiforringelse av eiendom.  

3.1 Forsikringen omfatter verdiforringelse av 

eiendom med inntil kr 1.000 000, når offentlig 

myndighet med hjemmel i lov eller offentlig 

forskrift nekter gjenoppførelse/reparasjon av 

bygning etter skade på det sted som er beskrevet 

i forsikringsbeviset. 

Selskapet kan kreve at beslutningen, om å nekte 

gjenoppførelse/reparasjon, ankes eller selskapet 

kan selv anke den. 

3.2 Erstatningen settes til differansen mellom den 

forsikrede eiendoms omsetningsverdi umiddelbart 

før og umiddelbart etter at skaden inntraff. Det 

beløp som utgjør bygningserstatningen trekkes fra. 

De to omsetningsverdier fastsettes ved skjønn. 

Bygningserstatningen beregnes etter 

bestemmelsene i bygningsvilkåret. 

3.3 Får sikrede tilbud om erstatningseiendom, 

benyttes omsetningsverdien av denne i 

beregningen under pkt. 3.2 istedenfor den 

forsikrede eiendoms omsetningsverdi etter 

skaden. Erstatningen kan dog ikke settes høyere 

enn etter pkt. 3.2 ovenfor. 

3.4 Erstatningen forfaller først til betaling når den 

endelige avgjørelse om nekting av 

gjenoppførelse/reparasjon er tatt. 

3.5 Selskapet har rett til å tinglyse utbetalt 

erstatning som heftelse på den forsikrede 

eiendom. 

3.6 Blir gjenoppføring/reparasjon senere tillatt på 

den forsikrede eiendom kan Selskapet kreve at 

heftelsen innfris med det til enhver tid gjeldene 

restbeløp. 

3.7 Hvis den forsikrede eiendom blir solgt eller 

ekspropriert etter at erstatningen er betalt, kan 

Selskapet kreve at heftelsen avdras med 

differanse mellom salgspris 

(ekspropriasjonserstatning) og eiendommens 

omsetningsverdi umiddelbart etter skaden ifølge 

skjønnet. 

E Bygg under oppføring                                                       
Innhold: 

1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR  

2 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER  

3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

4 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 

5 SIKKERHETSFORSKRIFTER 

6 HVA KAN VÆRE FORSIKRET 

7 ERSTATNINGSBEREGNING 

8 BYGGHERREANSVAR 

 

I tillegg til disse vilkår gjelder: 

   - Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner. 

   - Generelle vilkår. 

   - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i 

den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene. 

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner 

gjelder foran vilkårene. 

 

Forsikringen gjelder fysisk skade på ting inntruffet i 

forsikringstiden. Utgifter til vedlikehold og 

forbedringer er unntatt. Forsikringen gjelder bare 

for skade som inntreffer i den tid Selskapets ansvar 

løper etter forsikringsavtalen og 

Forsikringsavtaleloven (FAL).  

Forsikringen omfatter ikke tap i forbindelse med 

leieavtaler inngått før forsikringen trådde i kraft. 

1 Hvem forsikringen gjelder for                                                         
 

Forsikringen gjelder for: 

 

1.1  forsikringstaker som nevnt i 

forsikringsbeviset.  

 

1.2 innehaver av tinglyst eiendomsrett, 

panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett ved 

forsikring av fast eiendom. 

 

1.3 innehaver av panterett i løsøre eller 

varer, men bare dersom panthaveren har mottatt 

forsikringsattest fra selskapet, jf FAL § 7-1, 3. ledd, 

som er fraveket. 

 

1.4 annen panthaver eller eier av ting enn 

dem som er omtalt ovenfor (pkt 1.1 - pkt 1.3.), 

men bare dersom forsikringstakeren har 

forsikringsplikt eller bærer risikoen for tingen. 

 

Ting leiet eller lånt fra andre er bare dekket når 

dette fremgår av forsikringsbeviset eller når 

forsikringstakeren ved lov eller skriftlig avtale har 

forsikringsplikt eller har overtatt risikoen. 

 

Selskapet kan med bindende virkning for 

medforsikrede endre avtalen eller la den 

opphøre. 

 

Ved skadeoppgjør kan selskapet forhandle med 

forsikringstakeren og utbetale erstatning til ham 

med bindende virkning for medforsikrede med 

mindre selskapet har fått skriftlig meddelelse om 

den medforsikredes interesse etter at skaden 

inntraff, men før oppgjør finner sted. 

 

1.5 ny eier ved eierskifte, men bare inntil 

den nye eier har tegnet forsikring og ikke lenger 

enn 14 dager etter eierskiftet. 
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2 Når forsikringen gjelder  
Forsikringen gjelder for den periode som er angitt 

på forsikringsbeviset. Byggherreansvarsforsikringen 

gjelder kun dersom forsikringen er satt i kraft før 

byggeprosjektet er påbegynt. 

3 Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i 

forsikringsbeviset, forsikringsstedet. 

 

Forsikringen gjelder også under transport innen 

Norden når transporten er et nødvendig ledd i 

utbedring av skade,  jf pkt 4 

  

 

4 Hva forsikringen omfatter 
 

4.1Forsikringen omfatter 

- plutselig og uforutsett skade som rammer ting. 

      

Ved naturskade i henhold til lov om 

naturskadeforsikring: se bygningsvilkårene. 

 

4.2 Unntatt er:  

 

4.2.1 Skade på forsikret ting eller del av ting 

som skyldes at den for sitt formål er feilaktig 

konstruert, dimensjonert eller beheftet med 

materialfeil. Unntaket gjelder bare slike kostnader 

som ville ha påløpt dersom feilen hadde blitt  

rettet umiddelbart før skadens inntreden. 

 

4.2.2 Skade som skyldes setning i grunn eller 

svikt i fundament eller underlag for fundament. 

 

4.2.3 Skade som alene rammer 

forbruksmateriell. 

 

4.2.4 Underslag og svinn. 

 

4.2.5 Skade ved tyveri utenfor bygning. 

 

Utstyr nevnt i pkt 6.1.6 er likevel dekket mot skade 

ved tyveri når det er oppbevart i container eller 

brakke. Se sikkerhetsforskrift i pkt 5.5. 

 

4.2.6 Utgifter til utskifting av låser hvis nøkler 

har kommet på avveie. 

 

4.2.7 Skade som leverandør, reparatør eller 

andre er pliktig til å erstatte i henhold til gjeldende 

rett, kontrakt, garanti eller annen avtale. 

 

4.2.8 Skade som skyldes bruk, slitasje, 

korrosjon, kavitasjon eller avleiring. 

 

4.2.9 Skade som ikke påvirker tingens/delens 

anvendbarhet, eller som kan avhjelpes ved 

normal service eller justering. 

 

4.2.10 Skade som skyldes sopp, råte eller 

annen biologisk innvirkning, dersom skaden ikke er 

en direkte følge av en annen erstatningsmessig 

skade. 

 

5 Sikkerhetsforskrifter 
Forsikringen er overtatt på betingelse av at de 

fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid 

overholdes. Har sikrede forsømt å overholde 

sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir 

overholdt, kan retten til erstatning helt eller delvis 

falle bort. 

 

5.1 Drift og vedlikehold 

 

Forsikringstaker skal holde de forsikrede ting i god 

driftsmessig stand og påse at offentlige og andre 

forskrifter til forebygging eller begrensning av 

skade blir overholdt. 

 

5.2 Sikring mot brann 

 

1 Offentlige lover og forskrifter 

Bestemmelser gitt i lover, og forskrifter gitt i 

medhold av lov, skal til enhver tid overholdes. 

 

 

Eksempelvis: 

- lov om brannvern med forskrifter, samt pålegg 

gitt av offentlig brannmyndighet, 

- lov om tilsyn med elektriske anlegg med 

tilhørende forskrifter samt pålegg gitt av det 

stedlige el-tilsyn. 

 

2 Ansvarshavende for brannforebyggende arbeid 

Forsikringstaker/sikrede skal oppnevne en person 

til å forestå det brannforebyggende arbeid. 

           

3 Slokningsredskaper og sprinkleranlegg 

Påbudte slokningsredskaper skal være tilstede på 

avmerket lett synlig og tilgjengelig plass og holdes 

i god stand. 

Slokningsapparater plassert i bolig skal kontrolleres 

minst en gang hvert femte år. 

Slokningsredskaper plassert andre steder skal 

kontrolleres hvert år. Hvert apparat skal være 

forsynt med merkelapp som viser datoen for siste 

kontroll.  
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Sprinkleranlegg godkjent av selskapet skal være 

funksjonsdyktig til enhver tid. Forsikringstaker skal 

årlig dokumentere sprinkleranleggets 

slokkekapasitet med rapport fra FG-godkjent 

kontrollorgan. 

 

4 Varme arbeider 

Med varme arbeider forstås: 

 

Bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings, 

reparasjons-, vedlikeholds- og lignende arbeider 

hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, 

skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr. 

 

Følgende forhold skal ivaretas ved varme 

arbeider: 

 

- Arbeidsstedet og de nærmeste omgivelser skal 

være ryddet for brennbart avfall 

- Alt brennbart materiale på og i nærheten av 

arbeidsplassen skal være fjernet eller beskyttet. 

- Brennbare bygningsdeler skal være kontrollert 

og beskyttet. 

- Åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet. 

- Godkjent slokningsutstyr, min 2 stk 6 kg ABC- 

slokkeapparat eller 1 " brannslange påsatt vann 

frem til strålerøret skal være plassert lett 

tilgjengelig på arbeidsplassen. 

- Brannvakt skal være tilstede under arbeidet, 

under pauser og minst en time etter at arbeidet er 

avsluttet.  

- Ved reparasjon/tekking av tidligere tekkede tak, 

er det forbud mot bruk av åpen flamme. 

 

Forbudet mot åpen flamme gjelder likevel ikke:  

 

- ved legging av lag to ved tolags tekking på 

områder som er mer enn 1 meter fra sluk, 

gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag og 

lignende. 

 

- ved tekking på takkonstruksjoner som består kun 

av ubrennbare materialer på områder som er mer 

enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, 

bordkantbeslag m.v. 

 

Ved tining av is før omtekking på tidligere tekkede 

tak, tillates bruk av åpen flamme på områder som 

er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, 

gjennomføringer, bordkantbeslag m.v. For 

fordampning av restvann etter tining av is er det 

forbud mot bruk av åpen flamme. 

 

Sertifikat: 

 

Varme arbeider hvor det benyttes åpen ild, 

sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr utenom faste, 

spesielt tilrettlagte arbeidsplasser, skal bare utføres 

av personer som har gyldig sertifikat for varme 

arbeider, utstedt av Norsk Brannvern Forening eller 

samarbeidende organisasjon i øvrige, nordiske 

land. 

            

5 Orden, renhold og avfallshåndtering 

Brennbart avfall og brennbare materialer som 

ligger fritt eller i container, søppelkasse, papirkurv 

eller lignende uten permanenttilsyn, skal plasseres 

slik at brann i disse ikke kan smitte til bygning, og 

uansett minst 5 meter fra brennbar yttervegg, og 

ikke under brennbart tak eller vindusåpning. 

Brennbart avfall og brennbare materialer kan 

likevel plasseres nærmere bygning hvis det er 

oppbevart i lukket og låst 

container/oppbevaringsenhet konstruert slik at 

brann ikke kan spre seg fra 

containeren/oppbevaringsenheten. 

 

6 Låsing av dører mm 

Dører skal være låst, vinduer og andre åpninger 

lukket og sikret slik at uvedkommende ikke 

uhindret kan ta seg inn. 

 

7 Elektriske anlegg 

Reparasjoner og installasjoner av elektriske anlegg 

skal utføres av godkjent installatør. 

 

8 Byggtørke o.l. 

Byggtørke, sandvarmer og annet olje- eller 

gassfyrt apparat skal være typegodkjent og 

oppsatt i henhold til offentlige forskrifter. 

 

9 Brenning av avfall 

Brenning av avfall må skje på betryggende måte 

og bare på sted anvist av ansvarshavende for 

brannforebyggende arbeid. 

 

5.3 Sikring mot naturskader 

 

Det skal treffes alle nødvendige tiltak for å 

beskytte de forsikrede ting mot skader ved vær- 

og temperaturforhold som man etter årstiden og 

de stedlige forhold må regne med. Dette gjelder 

såvel selve bygget/anlegget som materialer/utstyr 

som er losset på forsikringsstedet. 

 

5.4 Sikring mot tyveri og hærverk 

       

Sikkerhetsforskriftene omfatter bygningens 

samtlige adkomstdører, vinduer og andre 

åpninger. Oppgaver over FG-godkjent 

materiell/utstyr kan fås fra selskapet. 

 

FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. 

 



 

 

- 64 - 

 

1 Dører, porter, luker og lignende åpninger skal 

være låst med minst en FG-godkjent låseenhet. 

Nøkler må aldri bli i låsen, jf pkt 4 nedenfor. Hvis 

hengelås benyttes, jf pkt 3 nedenfor. 

 

2 Vinduer (også vinduer i dør) 

Vinduer skal være lukket, haspet eller låst. 

Vindusrute skal være solid festet. Utvendige 

glasslister skal ikke kunne fjernes med lett 

håndtverktøy. Kravene til sikring av vinduer gjelder 

inntil 4 m over terreng eller når utbygg eller 

gjenstander tydelig gir innklatringsmulighet. 

 

3 Bommer og hengelåsbeslag skal være av stål 

og tilfredsstille 

- utvendig: Tverrsnitt 60 x 10 mm eller tilsvarende 

styrke. 

- innvendig: Tverrsnitt 50 x 8 mm eller tilsvarende 

styrke. Låsens og beslagets bøyle skal fylle 

hverandre. Beslagets bøyle skal være av stå og 

ha samme styrke og dimensjon som 

hengelåsbøylen. Beslag skal være festet slik at det 

tilsvarer bommens og låsens styrke. 

 

4 Oppbevaring av nøkler/koder 

Nøkler/koder skal oppbevares utenfor 

forsikringsstedet eller i FG-godkjent sikkerhetsskap 

forsynt med FGs merke eller ved at betrodd 

person (jf pkt 7.8.1) bærer den på seg. Skapet skal 

være boltet fast til gulv eller vegg i henhold til 

produsentens monteringsanvisning. Når skap med 

kodelås tas i bruk, skal koden byttes.  

 

Hvis nøkler eller koder kommer på avveie skal det 

omgående treffes relevante tiltak for å sikre at 

uvedkommende ikke får adgang. 

 

Fra og med den dag entreprenøren avslutter sitt 

arbeide, skal forsikringstaker sikre at utleverte 

nøkler/koder ikke fortsetter å gi vedkommende 

adgang til byggeplass, eiendom eller andre ting 

som eies/leies av forsikringstaker. 

 

5 Før lokalene forlates skal det kontrolleres at 

uvedkommende ikke befinner seg i bygningen. 

 

5.5 Sikkerhetsforskrift for tyveri fra/av 

container og brakke 

 

1 Sikkerhetsforskrift for container 

 

Containeren skal være tett og på minst 7,5 m3 

(halvcontainer).  

 

Sikring. 

Dørhengsler skal være sikret slik at dørene ikke kan 

løftes av i låst stilling. Dørene skal være sikret med 

minst 2 stk FG- godkjente bakkantbeslag eller 

tilsvarende sikring. Dørene skal beskyttes med 

minst to stk bommer og med to stk FG-godkjente 

hengelåser og hengelåsbeslag minimum klasse 3. 

Følgende krav gjelder: 

 

- Bommene som benyttes til sikring av dørene skal 

være av stål og ha et tverrsnittsmål på minst 60 x 

10mm eller annet med tilsvarende styrke. 

- Bommenes forankring skal minst tilsvare 

bommenes styrke.  

- Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden. 

- Bommenes hengelåsbeslag skal være av stål og 

ha samme styrke og dimensjon som 

hengelåsbøylene. Beslagets og hengelåsenes 

bøyler skal fylle hverandre. 

- Hengelåsbeslagene skal være slik konstruert at 

det beskytter lås og bøyle mot angrep. 

- Bommene skal låses med en FG-godkjent 

hengelås på hver bom, minimum klasse 3. 

- Hengelåsbeslagene skal være FG-godkjent og 

ha samme klasse som hengelåsene. 

 

 

2 Sikkerhetsforskrift for brakke 

 

Når forsikret utstyr oppbevares i stasjonær brakke 

skal dører, luker m.v. være låst med to FG-

godkjente låser. Vinduer skal ha gitter eller lem. 

Det skal være bomanordning på døra. Denne 

skal være sikret med hengelås. Mobile brakker 

skal være sikret mot borttransport ved at hjulene 

fjernes. 

 

 

5.6 Sikring av elektronisk utstyr 

 

Utstyret skal på signal-, tele-, sløyfe- og på 230V-

400V-siden være beskyttet mot overspenning, 

nettstøy samt mot variasjon/brudd i 

nettspenningen. 

        

Utførelse: 

 

På 230V-400V-siden skal det være installert 

grovvern i nærliggende sikringstavle for utstyret og 

eksternt finvern (pluggbart vern) ved den enkelte 

utstyrsenhet. 

 

På signal- og telesiden skal det være installert 

vern på tele- og signalkabler ved den enkelte 

utstyrsenhet. 

Stormaskiner, sentraler og servere inklusive enhet 

for sikkerhetskopiering skal i tillegg sikres med 

avbruddsfri strømforsyning (UPS) med tilstrekkelig 

batterikapasitet til kontrollert nedkopling. 

Nedkopling av slikt utstyr skal foregå automatisk. 
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UPS påbegynt installert etter 01.06.2006 skal være 

av online type. 

 

Jording skal utføres etter leverandørens anvisning 

og i samsvar med retningslinjer gitt av Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

 

5.7 Sikring mot tyveri fra motorvogn og 

varehenger 

 

5.7.1 Sikring mot tyveri fra motorvogn  

 

- Når motorvognen forlates skal den være låst. 

- Om natten skal motorvognen i tillegg være 

utstyrt med FG-godkjent, aktivisert alarm eller 

være i låst ene garasje. 

 

 

5.7.2 Sikring mot tyveri fra varehenger 

 

- Varehengeren skal være utstyrt med låsbar 

hardtop. 

- Når varehengeren forlates skal den være låst. 

- Om natten skal varehengeren i tillegg 

oppbevares i låst enegarasje eller være sikret 

med kulelås. Hvis forsikringssummen overstiger kr 

100 000, skal varehengeren oppbevares i låst 

enegarasje eller være utstyrt med FG-godkjent, 

aktivisert alarm og sikret med kulelås. 

 

Natten betegnes som tiden fra man setter fra seg 

bilen om kvelden til man tar den i bruk neste dag, 

i alle tilfelle mellom kl. 00.00 og kl. 06.00. 

 

Tyveri, ran og overfall skal meldes politiet.  

 

6 Hva kan være forsikret 
 

- utførte bygge-, anleggs-, monterings- og 

installasjonsarbeider. 

- materialer og utstyr som er losset på 

forsikringsstedet og som skal inngå i arbeidet. 

 

Forsikringssum er angitt i forsikringsbeviset. 

 

6.1 Inkluderte tilleggsytelser 

 

Etter erstatningsmessig skade omfatter forsikringen 

i tillegg til det som er nevnt i forsikringsbeviset 

        

6.1.1 Utgifter til riving, rydding og bortkjøring 

av verdiløse rester av skadde ting med inntil 20% 

av forsikringssum angitt i forsikringsbeviset, høyst kr 

3 000 000. 

 

6.1.2 Påløpne merutgifter på grunn av 

prisstigning etter skadedag, begrenset til 20% av 

erstatningen for hver skadet ting, jf pkt 7.3.1. 

 

6.1.3 Lagring og destruksjon av miljøfiendtlige 

rester 

 

Merutgifter, innenfor et tidsrom av 12 måneder, til 

midlertidig lagring og destruksjon av 

miljøfiendtlige rester av skadde ting etter påbud 

gitt med hjemmel i lov eller offentlig forskrift, med 

inntil 20% av forsikringssummen for ting på 

forsikringsstedet, høyst kr 3 000 000. Unntatt er 

utgifter ved påbud som myndighetene hadde 

hjemmel til å gi selv om skaden ikke hadde 

inntruffet. 

 

6.1.4 Merkostnader som følge av reparasjon 

av skadde ting på overtid og ved 

helligdagsarbeid, ved forsendelse av skadde ting 

som il-, ekspress- eller flyfrakt, samt annen 

lignende forsering, med 20% av forsikringssummen 

for de skadde ting, høyst kr 200 000. 

 

 

6.1.5 Egne materialer, boder, brakker, 

kontorutstyr, verktøy og transport 

 

6.1.5.1 Egne materialer, boder, brakker, 

kontorutstyr, verktøy og hjelpeutstyr som 

anvendes for arbeidets utførelse, men som ikke 

skal inngå i det ferdige bygg/anlegg er dekket 

med inntil kr 100 000 med mindre annet beløp er 

angitt i forsikringsbeviset. 

        

Sikkerhetsforskrifter se pkt. 5.4 og 5.5. 

         

6.1.5.2 Under transport dekker selskapet inntil kr 

250 000 for ting beskrevet under punkt 6.1.6.1. 

 

Sikkerhetsforskrifter se pkt. 5.8. 

 

6.1.6 Påbud fra offentlig myndighet 

 

Merutgifter til skadeutbedring av bygning forsikret 

her, med inntil 20% av  forsikringssummenhøyst  kr 

3 000 000, når merutgifter skyldes endrede 

tekniske krav til bygning i henhold til lov eller 

offentlig forskrift, og gjenoppføring skjer på 

forsikringsstedet, jf pkt 7.1.1. Kravene må gjelde 

den skadde del av bygningen og være en direkte 

følge av skaden. Selskapet kan kreve at man 

søker å utnytte de dispensasjonsmuligheter som 

ligger i Plan- og Bygningsloven. 

 

Forsikringen omfatter nødvendige merutgifter  
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- til utbedring av den skadde del av bygningen 

eller gjenoppføring av bygningen. 

- til grunnundersøkelse og fundamentering ved 

gjenoppføring av bygning. 

- som ikke direkte vedrører byggearbeidet, men 

som er en betingelse for at bygningen tillates 

gjenoppført på samme byggetomt.  

 

6.1.6.1 Unntatt er: 

 

Utgifter ved påbud som myndighetene hadde 

hjemmel til å gi selv om skaden ikke hadde 

inntruffet. 

 

 

6.2 Uten særskilt avtale omfatter forsikringen 

ikke: 

 

6.2.1 Kraner.  

 

6.2.2 Eksisterende bygning, 

bygningskonstruksjoner eller anlegg. 

 

Bygninger, bygningskonstruksjoner eller anlegg 

som skal omfattes av forsikringen må angis i 

forsikringsbeviset. 

         

 

6.3 Forsikringen omfatter ikke: 

 

6.3.1 Sjø- og luftfartøyer og maskiner med 

egen fremdriftsmotor. 

 

6.3.2 Penger og verdipapirer. 

 

7 Erstatningsberegning 
 

7.1 Erstatningsberegning bygning 

 

7.1.1 Ved gjenoppføring eller reparasjon 

 

Dersom bygningen blir reparert/gjenoppført 

- på forsikringsstedet, 

- til samme formål, 

- innen 5 år, 

- av forsikringstaker, eier, ektefelle/samboer eller 

livsarving, beregnes erstatningen etter følgende 

regler: 

 

Erstatningen beregnes på grunnlag av 

kostnadene til reparasjon/gjenoppføring til 

samme - eller vesentlig samme - stand som 

umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter 

prisene på skadedagen. 

Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn 

gjenoppføringsprisen før skaden fratrukket verdien 

etter skaden regnet etter samme regel. 

 

Del/komponent som står foran utskifting eller riving 

erstattes etter sin omsetningsverdi, etter fradrag 

for kostnadene ved riving/demontering. 

 

Dersom omsetningsverdien av den nye/reparerte 

bygning blir større enn bygningens/anleggets 

omsetningsverdi før skaden, gjøres det fradrag for 

den økning som overstiger 40% av 

omsetningsverdien før skaden inntraff. 

 

Ved fastsettelse av bygningens omsetningsverdi 

skal det tas hensyn til mulige endringer i 

avkastning, beliggenhet og andre forhold. 

Nødvendige beregninger baseres på en 

byggepris tilsvarende gjenoppføringsprisen, jf pkt 

7.6. 

 

7.1.2 Uten gjenoppføring eller reparasjon som 

nevnt i pkt 7.1.1 

 

For bygning som ikke repareres/gjenoppføres som 

angitt i pkt 7.1.1, fastsettes erstatningsgrunnlaget 

etter pkt 7.1.1, men ikke høyere enn til 

reduksjonen i bygningens omsetningsverdi som 

følge av skaden. 

 

Dersom bygningen ikke kan omsettes separat, 

legges i stedet bygningens bruksverdi til grunn. 

 

7.1.3 Bygning som står foran riving 

 

Midlertidig bygning som ikke 

repareres/gjenoppføres. 

 

Erstatningsgrunnlaget, jf pkt 7.1.1, er begrenset til 

verdien av bygningens brukbare materialer, tatt 

ned og lagt ferdig for salg/transport. Det gjøres 

fradrag for utgiftene ved riving. 

 

7.1.4 Merutgifter ved skadeutbedring p.g.a 

påbud 

 

7.1.4.1 Merutgifter ved utbedring eller 

gjenoppføring settes til forskjellen mellom 

gjenoppføringsprisen for en bygning  tilsvarende 

den forsikrede med samme størrelse og etasjetall, 

men utført i samsvar med  påbudene, og 

gjenoppføringsprisen for den forsikrede bygning. 

Merutgifter ved byggemåte og utstyr som er 

urasjonelle etter dagens byggeskikk, tas ikke med.  

 

7.1.4.2 Merutgifter ved grunnundersøkelser og 

fundamentering, som skyldes påbud gitt som  
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følge av den erstatningsmessige skaden, 

beregnes som for en bygning av tilsvarende den 

forsikrede, utført i samsvar med påbudene.  

 

Ved fastsettelse av merutgifter tas ikke med: 

- merutgifter til utgraving eller utsprengning av 

kjeller 

- merutgifter som skyldes at bygningen 

gjenoppføres større enn den skadde.  

- tap av nytteareal, som følge av påbud, i forhold 

til den skadde bygningen.  

 

Utbedringen/gjenoppføringen må være avsluttet 

innen 5 år etter skadedagen, og erstatningen 

forfaller først til betaling når skaden er utbedret. 

 

 

7.2 Erstatningsberegning – maskiner og 

løsøre 

 

7.2.1 Ved gjenanskaffelse eller reparasjon 

 

Erstatningen beregnes på grunnlag av 

kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til 

samme - eller vesentlig samme - stand som 

umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter 

prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget 

kan ikke settes høyere enn gjenanskaffelsesprisen 

før skaden, jf pkt 7.7, fratrukket verdien etter 

skaden, regnet etter samme regel. 

 

Det skal gjøres fradrag for verdiøkning ved at 

brukte ting blir erstattet med nye. Ved 

vurderingen tas hensyn til forringelse ved elde, 

bruk, nedsatt bruksverdi, den tid tingen har vært i 

bruk og gjenstående brukstid. 

 

Fradrag gjøres for den del av verdiøkningen som 

overstiger 40% av maskinens eller 

delens/komponentens verdi før skaden. 

 

7.2.2 Uten gjenanskaffelse eller reparasjon 

 

For ting som uansett årsak ikke er reparert eller 

gjenanskaffet innen tre år etter at skaden inntraff, 

beregnes erstatningsgrunnlaget som i pkt 7.1.1, 

men begrenset til reduksjonen i 

omsetningsverdien som følge av skaden. 

 

7.3 Erstatningsberegning tilleggsytelser 

 

7.3.1 Prisstigning 

 

Prisstigning regnes fra skadedagen til reparasjon, 

gjenanskaffelse eller gjenoppføring har skjedd 

eller normalt kunne ha skjedd. 

 

Prisstigning erstattes i samme forhold som skaden 

for øvrig og er begrenset til 20% av erstatningen 

for hver skadet ting etter skadedagens prisnivå. 

 

I beregningen gjøres fradrag for opptjente renter 

av erstatninger. 

 

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. 

 

7.3.2 For ting som ikke utbedres, gjenanskaffes 

eller gjenoppbygges, gjøres det fradrag på 10% 

av skadebeløpet for hvert påbegynt år utover 2 

år etter at tingen var tatt i bruk som ny. Verdien av 

den enkelte ting kan ikke settes høyere enn til det 

det på skadedagen ville koste å gjenanskaffe 

tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ny ting 

ferdig montert. Alle kostnader i forbindelse med 

gjenanskaffelsen, så som frakt, montasje, adkomst 

osv, samt toll, avgifter o.l., skal således være 

inkludert i gjenanskaffelsesprisen. 

 

7.4 Skjønn 

 

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier 

avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet 

krever det. Skjønnet kan ikke med bindende 

virkning for partene ta stilling til skadeårsak og 

andre faktiske forhold som er avgjørende for 

selskapets ansvar. Bestemmelsene om skjønn i 

Generelle vilkår pkt 2 legges til grunn. 

 

7.5 Egenandel 

 

Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner 

med hjemmel i vilkår eller lov, før fradrag av 

egenandel. 

 

I erstatningsoppgjøret for hver sikret trekkes 

følgende egenandel når annet ikke er bestemt 

eller særskilt avtalt: 

 

- Kr 25 000 

- Ved naturskade etter lov om 

naturskadeforsikring, den egenandel som til 

enhver tid er fastsatt av departementet. 

 

Har sikrede flere forsikrede ting i selskapet som er 

berørt ved en og samme hendelse, trekkes bare 

en egenandel - den høyeste. 

 

7.6 Forsikringssummer 
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For poster med oppgitt sum i vilkåret og for poster 

i forsikringsbeviset betegnet som førsterisiko, 

erstattes skade, etter fradrag av egenandel, inntil 

de oppgitte summer.  

 

7.7 Diverse bestemmelser ved skade 

 

7.7.1 Skademelding 

 

Skade skal meldes til selskapet uten ugrunnet 

opphold. Selskapet kan kreve at skademeldingen 

skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) 

eller foretaksnummer. Følgende skader skal 

meldes til politiet: Brann, innbrudd, tyveri, hærverk 

og ran. Selskapet kan kreve at også andre skader 

meldes til politiet. 

 

7.7.2 Merverdiavgift 

 

Merverdiavgift refunderes bare i den utstrekning 

slik avgift er påløpt innen 5 år og kan 

dokumenteres ved utbedring av skaden. 

        

7.7.3 Forhold til panthaver, konkursbo, nye 

eiere o.l. 

 

Overfor panthavere, konkursbo, utleiefirma o.l er 

selskapets ansvar begrenset til det laveste av 

følgende beløp: 

 

- nedgangen i tingens omsetningsverdi som følge 

av skaden, og 

- vedkommendes økonomiske interesse i tingen 

på skadetidspunktet. 

 

For panthavere betyr "tingen" i denne 

sammenheng pantobjektet i sin helhet. Disse 

bestemmelser gjelder ikke leaset fast eiendom. 

Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten 

hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at 

skaden inntraff. 

 

Overfor andre nye eiere, etter at skaden inntraff, 

enn eierens ektefelle, samboer eller livsarving, 

begrenses Selskapets ansvar som om 

gjenoppføring eller gjenanskaffelse ikke finner 

sted. 

 

7.7.4 Oppgjørsmåter 

 

Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes 

ved 

- kontantoppgjør, 

- reparasjon, 

- gjenoppføring/gjenanskaffelse, eller 

- at selskapet fremskaffer tilsvarende - eller  i det 

vesentlige tilsvarende - ting. 

 

Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke 

overstige det selskapet hadde måttet betale for 

reparasjon eller gjenanskaffelse. Ved reparasjon 

eller gjenoppføring/gjenanskaffelse, har selskapet 

rett til å bestemme hvilken reparatør eller 

leverandør som skal benyttes. 

 

7.7.5 Eiendomsretten til skadde ting og til ting 

som kommer til rette. 

 

Sikrede er pliktig til å beholde en skadet ting mot 

å få utbetalt erstatning for skaden på tingen, men 

selskapet har rett til å overta skadde ting. Kommer 

ting til rette etter at erstatning er betalt, har den 

sikrede rett til å beholde tingen mot å betale 

erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede det, 

tilfaller tingen selskapet. 

 

7.7.6 Selskapets overtakelse av panterett 

 

Er selskapet ansvarlig overfor panthaver, men ikke 

overfor eieren, inntrer selskapet i panthavers rett i 

den utstrekning selskapet betaler erstatning til 

panthaver. 

 

7.8 Ansvarsbegrensninger - identifikasjon, 

endring av risiko og sikkerhetsforskrifter 

 

7.8.1 Ansvarsbegrensninger som følge av 

handlinger og unnlatelser fra personer som sikrede 

har delegert ansvar til eller fra personer som 

ansvaret er videredelegert til(identifikasjonsregler) 

 

1 Dersom sikredes rett til erstatning bortfaller som 

følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, 

gjelder dette også ved tilsvarende handlinger 

eller unnlatelser gjort av ansatt som har det 

overordnete ansvar for den del av virksomheten 

hvor forsømmelsen er gjort. 

 

2 Den som ved handling eller unnlatelse 

forsømmer å overholde eller påse at 

sikkerhetsforskriftene blir overholdt, kan helt eller 

delvis miste retten til erstatning. Retten bortfaller 

også om forsømmelsen er gjort av andre personer 

som utfører arbeid av ledende art og av andre 

som har en særlig selvstendig stilling innen 

virksomheten, samt arbeidsledere, herunder 

formenn o.l. 

 

Ved forsømmelse av å overholde 

sikkerhetsforskriften som gjelder tyveri og hærverk, 

kan rett til erstatning også bortfalle ved 

forsømmelse gjort av enhver som er betrodd 

nøkler eller har ansvaret for låsing der tingen  
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befinner seg. Dette gjelder også dersom den som 

den sikrede har betrodd nøkler eller ansvar for 

låsing til, delegerer dette videre til andre personer. 

 

For medforsikret tredjeperson får reglene om 

bortfall av erstatningen ved forsømmelse av å 

overholde sikkerhetsforskrift tilsvarende 

anvendelse. Dette gjelder dog ikke tredjepersoner 

medforsikret etter FAL § 7-1, 2. ledd. 

 

7.8.2 Ansvarsbegrensninger ved endring av 

risiko 

 

Sikringstiltak nevnt i forsikringsbeviset skal være 

gjennomført og holdt vedlike. Dersom det har 

skjedd en endring i sikringstiltakene som betinger 

høyere premie, kan erstatningen bli 

forholdsmessig satt ned.  

 

7.8.3 Ansvarsbegrensninger ved brudd på 

sikkerhetsforskrifter 

 

Forsikringen er overtatt på betingelse av at de 

fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid 

overholdes. Har sikrede forsømt å overholde 

sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir 

overholdt, kan retten til erstatning helt eller delvis 

falle bort. 

 
 

8 Byggherreansvar 
 

8.1 Hva forsikringen omfatter 

 

Ansvarsforsikringen i pkt. B utvides til å omfatte 

sikredes rettslige erstatningsansvar som byggherre 

for det prosjekt som fremgår av forsikringsbeviset, 

inkl. byggherreansvar for gravings-, piggings-, 

sprengnings- (herunder bruk av ekspanderende 

masse), spuntings-, pelings- og rivningsarbeid. 

Utvidelsen omfatter dog ikke ansvar som eier, 

fører eller bruker av motorkjøretøy, herunder truck 

og arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri. 

 

8.2 Hva forsikringen ikke omfatter 

 

Forsikringen omfatter ikke ansvar  

 

a) for skade på deltagende entreprenørers 

entreprise, anleggsredskap, tilkjørte materialer 

m.v. og andre leveranser til byggeplassen.  

 

b) for skade på omkringliggende bebyggelse i 

form av mindre sprekker og riss, innvendig og 

utvendig, når ikke selve bygningens konstruksjon 

er skadet.  

 

c) for skade på fortau og gatelegeme, samt 

ledninger i gaten som følge av setninger. Dog 

dekkes ledningsbrudd og følgene av dette.  

 

8.3 Sikkerhetsforskrifter 

 

Sikrede plikter å overholde sikkerhetsforskriftene 

nevnt under pkt. 8.3.2 til og med pkt. 8.3.6 

nedenfor.  

 

8.3.1 Følger av overtredelse av sikkerhetsforskrift  

Hvis brudd på sikkerhetsforskrifter fører til skade 

eller større erstatningsansvar enn sikrede ellers ville 

hatt, og sikrede har utvist forsømmelighet med å 

overholde dem eller med å påse at de ble 

overholdt, kan utbetalingen under forsikringen bli 

redusert eller falle bort, jf. FAL paragraf 4-8. Det 

samme gjelder hvis forsømmelsen er gjort av 

personer som utfører arbeid av ledende art eller 

av andre som har særlig selvstendig stilling innen 

virksomheten, eller av arbeidsledere som i 

arbeidstiden følger dem de er satt til å lede.  

 

8.3.2 Kvalifikasjonskrav ved sprengning – 

Sikkerhetsforskrift    

Den som forestår sprengningen skal ha relevant, 

gyldig sprengningssertifikat.  

 

8.3.3 Rør, ledninger og kabler i bakken - 

Sikkerhetsforskrift  

Før gravings-, piggings-, sprengnings-, spuntings- 

og pelingsarbeidene tar til, skal sikrede  

 

a) ved undersøkelse hos offentlige og private 

instanser og grunneiere skaffe seg kunnskap om 

rør, ledninger eller kabler i bakken som kan ta 

skade av arbeidet, for deretter å 

 

 b) ta slike forholdsregler som er nødvendig for å 

hindre at slik skade oppstår.    

       

8.3.4 Fremgangsmåte ved graving - 

Sikkerhetsforskrift  

Graving skal skje i henhold til Forskrift av 19. 

november 1985 nr. 2105 om graving og avstiving 

av grøfter (Arbeidstilsynet).  

 

8.3.5 Bruk av rådgivende ingeniør - 

Sikkerhetsforskrift  

Ved gravings-, piggings-, sprengnings-, spuntings-, 

pelings- og rivingsarbeider skal  

 

a) rådgivende ingeniør benyttes ved 

planleggingen og gjennomføringen av 

arbeidene, og hans beskrivelser følges ved 

utførelsen av arbeidene, og  
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b) forhåndsbesiktigelse med registrering av 

tilstanden til den omkringliggende bebyggelse 

foretas før arbeidene igangsettes.  

 

8.3.6 Underentreprenørers forsikringer - 

Sikkerhetsforskrift  

Sikrede skal påse at hans underentreprenører har 

egen ansvarsforsikring for den type arbeider 

underentreprenørene skal utføre.  

F Norsk Hussopp Forsikring  
 

RÅTE- OG SKADEDYRFORSIKRING 

Forsikringsvilkår av januar 2020 

 

I tillegg til disse vilkårene gjelder også 

Bestemmelsene i forsikringsbeviset med angitte 

spesifikasjoner og særbestemmelser gitt av 

selskapet. 

Generelle Vilkår 

Lov av 16. juni 1989, nr. 69 om forsikringsavtaler 

(FAL). 

Forskrift om skadedyrbekjempelse 

1 Hvem forsikringen gjelder for 
Forsikringen gjelder for den som er angitt i 

forsikringsbeviset, forsikringstaker. 

2 Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder for det sted som er nevnt i 

forsikringsbeviset, forsikringsstedet 

3 Hva forsikringen omfatter 
Forsikringen omfatter bygninger som er 

fullverdiforsikret og er nevnt i forsikringsbeviset, 

men ikke bygninger eller deler av bygninger som 

er bygget for eller benyttes til landbruks- eller 

næringsformål, selv om de er nevnt i 

forsikringsbeviset.  

4 Forsikringen dekker 
4.1 Skade på bygning (nedbrytning av materialer) 

som skyldes råtesopper og treødeleggende 

insekter.  

 

4.2 Bekjempelse av skadeinsekter og innvendig 

bekjempelse av mus og rotter etter påvist 

aktivitet. 

 

Med bekjempelse menes reduksjon eller 

utryddelse. Selskapet avgjør hvilken metode som 

skal benyttes for å oppnå en reduksjon eller 

utryddelse. 

 

4.2.1 Selskapet avgjør om avdekning eller 

tilkomstarbeider er nødvendig for bekjempelsen. 

 

5 Forsikringen dekker ikke 
5.1 Råteskade på dører, vinduer og lekter på 

yttervegg/tak og alt annet utvendig treverk. 

 

5.2 Utvikling av blåved, svertesopp, muggsopp 

eller annet som er skjemmende for utseendet.  

 

5.3 Bekjempelse av aktivitet som startet før 

avtalen begynte å løpe og heller ikke 

bekjempelse av aktivitet etter at forsikringen har 

opphørt, selv om aktiviteten startet i 

forsikringstiden. 

 

Den del av skade på bygning som utviklet seg før 

avtalen begynte å løpe, og heller ikke for 

skadeutvikling etter at forsikringen har opphørt. 

 

5.4 Kostnader til generell kontroll, vedlikehold og 

forbedringer samt behandling av forebyggende 

karakter.  

 

5.5 Skade på innbo/løsøre. 

 

5.6 Fjerning av døde skadeinsekter eller deres 

etterlatenskaper inne i konstruksjonen etter 

bekjempelse. 

 

5.7 Følgeskader eller indirekte tap, som fraflytting, 

tapte leieinntekter, skade på person eller løsøre, 

svekket evne til å oppfylle forpliktelser, 

markedsmessige reaksjoner og lignende. 

 

5.8 Gjelder fritidshus i forbindelse med skadedyr: 

Når selskapet ikke kan komme fram til 

forsikringsstedet med bil må forsikringstaker 

bekoste ekstra transport og reisetid ved inspeksjon 

og bekjempelse. 

6 Skadeoppgjør 
FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder: 

 

6.1 Skademelding 

Skade skal meldes til Norsk Hussopp Forsikring uten 

ugrunnet opphold. Sikrede mister retten til 

erstatning dersom kravet ikke er meldt Norsk 

Hussopp Forsikring innen ett år etter at sikrede fikk 

kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf. 

FAL § 8-5. 

 

6.2 Alternative oppgjørsformer 

Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes 

ved 
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- Kontantoppgjør 

- Reparasjon  

- Gjenoppføring 

- Bekjempelsestiltak 

 

Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke 

overstige det selskapet måtte betale for 

reparasjon eller gjenoppføring. 

 

Se også bestemmelsen om skjønn i punkt 6.8. 

 

6.3 Skade- og verdiansettelse 

 

Skaden settes til kostnadene ved reparasjon av 

skadet bygning til samme – eller i det vesentlige 

samme – stand som før skaden inntraff, beregnet 

etter kostnadene på skadedagen. 

 

Skaden kan ikke settes høyere enn 

gjenoppføringskostnaden på tilsvarende ny 

bygning, fratrukket gjenverdier etter at skaden 

inntraff, regnet etter samme regel.  

 

6.4 Kostnader som er unntatt er: 

 

6.4.1 Merkostnader ved byggemåte og utstyr som 

er urasjonelle etter dagens byggeskikk. 

 

6.4.2 Kostnader sikrede pådrar seg for å påvise 

skade, og deltakelse ved befaringer. 

 

6.4.3 Bekjempelse eller reparasjon uten på 

forhånd å ha innhentet samtykke fra Norsk 

Hussopp Forsikring. 

 

6.5 Prisstigning 

Prisstigning erstattes for den tid det normalt vil ta å 

reparere skaden eller gjenoppføre bygningen, 

begrenset til 24 måneder. Prisstigningen beregnes 

i forhold til prisnivået på skadedagen og den 

gjennomsnittlige endring i Statistisk Sentralbyrås 

byggekostnadsindeks. 

 

6.6 Erstatningsoppgjør 

Erstatningen beregnes etter reglene i punkt 6.3. 

  

MVA erstattes bare dersom kostnaden er pådratt 

og sikrede fremlegger dokumentasjon på det.  

 

6.7 Selskapets renteplikt 

Sikrede har i tillegg krav på renter av erstatningen 

i samsvar med reglene i FAL § 8-4. 

 

6.8 Skjønn 

Fastsettelse av skadebeløp og 

gjenoppføringskostnad avgjøres ved skjønn 

dersom sikrede eller selskapet krever det. 

Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår, punkt 

2, får i så fall anvendelse. 

7 Egenandel  
I erstatningsoppgjøret fratrekkes for hver 

bygningsskade en egenandel på kr 5 000 hvis ikke 

annen egenandel fremgår av forsikringsbeviset.  

8 Identifikasjon 
Handlinger og unnlatelser fra sikredes ektefelle 

som bor sammen med sikrede, personer som 

sikrede lever sammen med i et fast etablert 

forhold, eller sikredes representant (styre, beboer, 

leietaker) får samme virkning for sikredes 

rettigheter etter forsikringen som om handlingen 

eller unnlatelsene var foretatt av sikrede selv, jf. 

Forsikringsavtaleloven § 4-11. 

9 Sikkerhetsforskrifter  
Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler fastsatt for 

å forebygge eller begrense skade. Forsikringen er 

overtatt på betingelse av at de fastsatte 

sikkerhetsforskrifter til enhver tid er overholdt. Har 

sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, 

eller unnlatt å påse at de overholdes, kan retten til 

erstatning bortfalle helt eller delvis, jf. FAL § 4-8. 

 

9.1 Sikrede har en generell plikt til å etterse og 

vedlikeholde forsikret eiendom. Sikrede plikter 

også å følge de pålegg selskapet gir om 

vedlikehold og utbedring av mangler. Mangler 

skal utbedres uten ugrunnet opphold i henhold til 

offentlige forskrifter, og ved hjelp av kvalifiserte 

fagfolk. 

 

9.2 Sikrede plikter å legge forholdene til rette eller 

etterkomme instrukser slik at takstmann eller 

skadedyrbekjemper får utført inspeksjon eller 

bekjempelse i forsikret bygning på en effektiv 

måte innenfor ordinær arbeidstid. 

 

10 Andre bestemmelser om 

forsikringsavtalen 
Forhold i forsikringstiden. 

 

10.1 Selskapet har til enhver tid rett til å besiktige 

forsikret bygning. Besiktigelsen skjer uten kostnad 

for sikrede. Besiktigelsesrapporten er til selskapets 

eget bruk. Den er ikke å anse som noen garanti 

for at det ikke finnes mangler eller skader.  

 

10.2 Selskapet kan etter utført besiktigelse la være 

å fornye forsikringen ved første forfall. Dette med 

bakgrunn i at bygningen risikomessig ikke egner 

seg for forsikring. 
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GENERELLE VILKÅR 

 

For forsikringen gjelder også Forsikringsvilkår av juli 

2018 og forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 

69 (FAL), hvis de ikke er fraveket i 

forsikringsvilkårene eller den enkelte 

forsikringsavtale. 

  

1. Særlige begrensninger i selskapets 

erstatningsplikt  

 

Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning 

i tap eller skade, som direkte eller indirekte er 

forårsaket av eller står i sammenheng med 

jordskjelv og vulkanske utbrudd, 

atomkjernereaksjoner, krig eller krigslignende 

handlinger enten krig er erklært eller ikke, opprør 

eller lignende alvorlige forstyrrelser av den 

offentlige orden. 

 

2. Skjønn 

Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til 

forsikringsvilkårenes punkt 6.8 gjelder følgende 

bestemmelser om fremgangsmåten: 

 

Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. 

Hver av partene velger en skjønnsmann. Har den 

ene av partene skriftlig underrettet den annen om 

sitt valg, plikter denne innen én uke etter at han 

eller hun har mottatt underretningen å gi 

meddelelse om hvem han eller hun velger. Før 

skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. 

Hvis noen av partene forlanger det, skal denne 

være bosatt utenfor partenes hjemsted og 

utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er 

inntruffet. Unnlater en av partene å velge 

skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller 

hennes vegne av by- eller herredsretten i den 

rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir 

skjønnsmennene ikke enige om oppmann, 

oppnevnes denne på samme måte. 

Skjønnsmennene plikter å innhente de 

opplysninger og foreta de undersøkelser som de 

anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på 

grunnlag av forsikringsvilkårene. De to 

skjønnsmenn foretar verdsettelsen uten at 

oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles 

oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt 

skjønn over de punkter som skjønnsmennene er 

uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes 

erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. 

Erstatningen skal dog ikke ligge utenfor de grenser 

som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. 

Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorarer til 

oppmannen og mulige andre omkostninger ved 

skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. 

Skjønnets verdsettelser er bindende for begge 

parter. 

 

3. Følgene av svik 

Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, 

mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter 

denne og andre forsikringsavtaler i anledning 

samme hendelse. Selskapet kan si opp enhver 

forsikringsavtale med sikrede, jf. FAL § 4-2, 4-3 og 

8-1. 

 

4. Foreldelse 

Selskapet er fri for ansvar hvis: 

 

A, Sikrede ikke har meddelt kravet til selskapet 

innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de 

forhold som begrunner det, jf. FAL § 8-5 første 

ledd. 

B, Sikrede ikke har anlagt sak eller krevd 

nemndbehandling innen seks måneder regnet fra 

den dag selskapet skriftlig har meddelt 

vedkommende at det ikke anser seg ansvarlig og 

samtidig har minnet sikrede om fristen, dens 

lengde og følgen av at denne oversittes, jf. FAL§§ 

8-5 og 20-1 

 

Sikredes krav foreldes også etter bestemmelsene i 

FAL § 8-6. 

 

5. Oppsigelse i forsikringstiden 

Selskapet kan si opp forsikringen: 

 

A, Med 14 dagers varsel, jf. FAL § 4-3, hvis det er 

gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om 

risikoen. 

B, Med øyeblikkelig virkning, jf. FAL §§ 4-2 og 4-3, 

hvis det foreligger svik i forbindelse med 

opplysninger om risikoen.  

C, Hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, 

med en ukes varsel, jf. FAL § 8-1. 

D, Etter inntruffet skade hvis sikrede gjentatt eller 

grovt har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift, 

eller hvis det i løpet av de siste 12 måneder har 

vært minst 3 skader tilsammen under denne og 

andre avtaler med selskapet. Oppsigelsesfristen er 

2 måneder, jf. FAL § 3-3. 

E, Med 2 måneders frist der bruken av 

forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet 

endres i forsikringstiden på en måte som 

innebærer at Norsk Hussopp Forsikring ikke ville ha 

overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde 

foreligget ved forsikringstidens begynnelse, jf. FAL 

§ 3-3. 

F, Sikrede kan si opp forsikringen dersom 

forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger 

andre særskilte grunner, jf. FAL § 3-2, 2. ledd. 
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6. Fornyelse av forsikringen 

 

Forsikringsavtalen er bindende i avtalt 

forsikringstid, normalt ett år. Likevel kan 

forsikringstakeren si opp avtalen dersom 

forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger 

andre særlige grunner. Forsikringstakeren kan 

også flytte forsikringsavtalen til annet 

forsikringsselskap, jf. FAL § 3-6. 

Forsikringstakeren kan si opp forsikringsavtalen fra 

utløp av forsikringstiden dersom selskapet varsles 

om dette innen forsikringstidens utløp, jf. FAL § 3-4. 

Forsikringen fornyes for ett år av gangen dersom 

forsikringstakeren ikke nytter sin rett til oppsigelse, 

jf. FAL § 3-2. 

Vilkår og premie kan endres ved hvert 

hovedforfall. 

 

7. Eierskifte 

Ved eierskifte opphører forsikringen. Dersom den 

nye eieren ikke har tegnet forsikring, svarer 

selskapet likevel for forsikringstilfeller som inntrer 

innen fjorten dager etter eierskiftet, jf. FAL § 7-2. 

Salg av eiendommen skal meldes til selskapet. 

 

8. Ulovlige interesser 

Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som 

kan verdsettes i penger. 

 

9. Vinningsforbud 

Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare 

erstatte det tap som virkelig er lidt innenfor 

rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen 

er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 

 

10. Lovvalg 

Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den 

utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 

27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det 

er gjort annen avtale. 

 

11. Verneting 

Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk 

domstol, med mindre det er i strid med 

ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det 

er gjort annen avtale. 

 

12. Valuta 

Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp 

mv. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i 

norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår 

av vilkår eller forsikringsbevis. 

 

13. Personopplysninger 

Norsk Hussopp Forsikring behandler 

personopplysninger. De personopplysningene 

selskapet behandler er nødvendig for at selskapet 

skal kunne administrere forsikringen og oppfylle 

selskapets avtaleforpliktelser. For mer informasjon 

om dette se www.hussoppen.no. 

 

14. Bistand i klagesaker 

Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan 

du kontakte 

Norsk Hussopp Forsikring  

eller 

Finansklagenemnda (FinKN) 

Postboks 53 Skøyen 

0212 Oslo 

 

 

G Utleieforsikring 
Innhold: 

1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR  

2 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER  

3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

4 HVILKE SKADER FORSIKRINGEN GJELDER FOR 

5 SKADEOPPGJØRSREGLER  

6 ANDRE BESTEMMELSER 

 

I tillegg til disse vilkår gjelder: 

   - Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner. 

   - Generelle vilkår. 

   - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i 

den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene. 

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner 

gjelder foran vilkårene. 

 

Forsikringen gjelder fysisk skade på ting inntruffet i 

forsikringstiden. Utgifter til vedlikehold og 

forbedringer er unntatt. Forsikringen gjelder bare 

for skade som inntreffer i den tid Selskapets ansvar 

løper etter forsikringsavtalen og 

Forsikringsavtaleloven (FAL).  

Forsikringen omfatter ikke tap i forbindelse med 

leieavtaler inngått før forsikringen trådde i kraft. 

1 Hvem forsikringen gjelder for 
Forsikringen gjelder for forsikringstaker som nevnt i 

forsikringsbeviset.  

2 Når forsikringen gjelder  
Forsikringen forutsetter at det er opprettet en 

skriftlig husleieavtale og at et depositum 

tilsvarende minimum 3 måneders leie, er avtalt 

innbetalt før innflytting.  Alternativt, kan det 

etableres bankgaranti for minimum tilsvarende 

beløp.  
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Husleieavtalen skal inneholde punkter som 

regulerer følgende:  

- Hva leieavtalen gjelder,  

- Hvem som er parter (kontaktdetaljer og 

identifikasjon (fødselsnummer/org.nr.)  

- Husleie, herunder husleieregulering og krav til 

forskuddsbetaling  

- Depositum eller bankgaranti  

- Ordensregler  

- Tilbakelevering og fraflytting  

- Beskrivelse av leieforholdets form og varighet  

- Avsnitt om utkastelse og særlig tvangsgrunnlag, 

herunder at leieren godtar at tvangsfravikelse kan 

kreves hvis leien ikke blir betalt 14 dager etter 

skriftlig varsel i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven.  

3 Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i 

forsikringsbeviset, forsikringsstedet.  

4 Hva forsikringen omfatter 
4.1Ubetalt husleie  

Erstatning for tapt leieinntekt hvis leieboeren ikke 

betaler avtalt leie i henhold til leieavtalen. 

Erstatningen er begrenset til maksimalt et beløp 

tilsvarende husleie for 6 måneder.  

Erstatningen er begrenset til å gjelde, i inntil 2 

måneder etter at boligen er tilbake i sikredes 

besittelse og frem til nytt leieforhold trer i kraft, 

forutsatt at boligen ikke tas i bruk av sikrede eller 

dens nærmeste familie. Erstatning for tapt 

leieinntekt erstattes kun en gang pr. leietaker.  

 

4.2 Utkastelse  

Rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med 

iverksettelse av utkastelse erstattes dersom 

leieboeren ikke flytter ut av boligen når 

leieforholdet er avsluttet eller ved brudd på 

leieavtalen. Erstatningen under dette punktet er 

begrenset til maksimum 20 000 kroner.  

 

4.3 Skadeverk  

Erstatning for skadeverk, (jf. straffeloven § 351), på 

den utleide boligen med tilhørende innbo og 

utearealer, forårsaket forsettlig av leietakeren eller 

dennes gjester. Skade som skyldes slitasje, hakk, 

riper eller avskallinger erstattes ikke. For beregning 

av erstatning gjelder pkt. A.5. 

Skadeoppgjørsregler for bygning og innbo. 

Erstatningen under dette punktet er begrenset til 

maksimum 500 000 kroner. 

 

4.4 Tyveri og underslag  

Erstatning ved tyveri eller underslag begått av 

leietaker eller dennes husstandsmedlemmer. 

Erstatningen under dette punktet er begrenset til 

maksimum 200 000 kroner. 

5 Skadeoppgjørsregler 
5.1 Erstatningsberegning - Ubetalt husleie  

Ved beregning av erstatning for ubetalt leie 

legges til grunn husleiebeløpet som fastsatt i 

leieavtalen med tillegg av eventuell regulering, 

eventuelle forsinkelsesrenter, gebyrer og andre 

avtalte tilleggsytelser.  

 

 

 

5.2 Erstatningsberegning - Utkastelse  

Erstatning i forbindelse med fravikelse eller annen 

rettslig prosess beregnes på grunnlag av rimelige 

og nødvendige utgifter forbundet med 

iverksettelse og gjennomføring av fravikelse.  

 

5.3 Erstatningsberegning - Skadeverk, Tyveri og 

underslag  

Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn 

verdien før skaden, fratrukket gjenverdi etter 

skaden. Når gjenstanden erstattes gjøres det 

fradrag for verdiøkning, fordi brukt gjenstand 

erstattes med en ny. Det gjøres fradrag for alder, 

bruk og nedsatt anvendelighet ut fra  

gjenstandens sannsynlige brukstid. 

 

5.3.1 Oppgjørsmåter og erstatningsberegning- 

innbo og løsøre 

Selskapet vil søke å erstatte skaden på den mest 

miljøvennlige måten. Erstatningsgrunnlaget 

fastsettes til hva det vil koste og  

- reparere/utbedre skaden eller  

- gjenanskaffe tilsvarende eller i det vesentlige 

tilsvarende ting.  

Selskapet har rett til å bestemme hvilket av disse 

alternativer, og hvilken reparatør eller leverandør, 

som skal benyttes eller velge å betale kontant. 

Sikrede kan uansett velge kontanterstatning. 

Erstatningen kan da ikke overstige det beløp 

Selskapet skulle ha betalt for reparasjon eller 

gjenanskaffelse. 

 

 1 Gjenstand anskaffet nytt.  

Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn 

verdien før skaden, fratrukket gjenverdi etter 

skaden. Ved gjenanskaffelse gjøres det fradrag 

for verdiøkning/aldersfradrag ved at brukte ting 

blir erstattet med nye. Aldersfradraget beregnes 

etter tabell (verdiforringelsestabell) vedlagt på 

siste side i vilkåret.  

Gjenstandens alder beregnes fra og med det 

første bruksåret med mindre annet fremgår. Ved 
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ulik alder på skadde deler legges den eldste 

delens alder til grunn 

 

2 Gjenstand anskaffet brukt.  

Gjenstand anskaffet brukt ved arv, gave eller 

kjøp, erstattes med gjenanskaffelsesprisen for 

tilsvarende eller i det alt vesentlig tilsvarende, 

brukt gjenstand.  

Dersom det er boet, eller arvinger, til person nevnt 

under punkt A.3 som skal ha erstatningen, skal 

erstatningen alltid beregnes som gjenstand 

anskaffet brukt. Antikviteter, kunstgjenstander, og 

gjenstander som er mottatt brukt, som arv, gave 

eller kjøpt brukt, erstattes etter gjenanskaffelsespris 

for tilsvarende brukt gjenstand eller etter 

omsetningsverdien. Det samme gjelder for 

utrangert innbo og innbo sikrede ikke lenger har i 

bruk. Dersom det er boet eller arvinger av sikrede 

som skal ha erstatningen, skal erstatningen alltid 

beregnes som gjenstand anskaffet brukt.  

 

5.3.2 Erstatningsberegning for bygning og 

hageanlegg  

Bygning som blir reparert  

- Erstatningen beregnes på grunnlag av 

kostnadene til reparasjon til samme - eller 

vesentlig samme - stand som umiddelbart før 

skaden/ mangelen inntraff, beregnet etter prisene 

på skadedagen, begrenset oppad til 

forsikringssummen.   

 

For del/komponent som står foran planlagt eller 

åpenbart nødvendig utskiftning, riving ellr 

oppussing, gjøres fradrag for kostander disse 

arbeidende ville medført. Dersom 

omsetningsverdien av den nye/reparerte 

bygningen blir større enn bygningens 

omsetningsverdi før skaden, gjøres fradrag for 

enhver økning i omsetningsverdien. Ved 

fastsettelse av bygningens omsetningsverdi skal 

de tas hensyn til mulig endringer i avkastning, 

beliggenhet og andre forhold. For bygning som 

ikke repareres fastsettes erstatningsgrunnlaget 

etter punktet over.  

 

5.3.3 Prisstigning, merutgifter  

Prisstigning regnes fra skadedagen til reparasjon, 

gjenanskaffelse har skjedd eller normalt kunne ha 

skjedd. I den samlede erstatning for prisstigning 

blir det gjort fradrag for opptjente renter.  

 

5.3.4 Skjønn  

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, 

avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller Selskapet 

krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle 

vilkår punkt 2 legges til grunn. 

 

5.3.5 Forhold til konkursbo, nye eiere o.l.  

Overfor konkursbo, leasingselskap, utleiefirma, o.l. 

er Selskapets ansvar begrenset til det laveste av 

følgende beløp:  

- nedgangen i tingens omsetningsverdi som følge 

av skaden, og  

- vedkommendes økonomiske interesse i tingen 

på skadetidspunktet.  

Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten 

hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at 

skaden inntraff.  

 

5.3.6 Eiendomsretten til skadde ting, og til ting som 

kommer til rette  

 Sikrede er pliktig til å beholde en skadet ting mot 

å få utbetalt erstatning for skaden på tingen, men 

Selskapet har rett til å overta skadde ting. 

Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, 

har den sikrede rett til å beholde tingen mot å 

betale erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede 

det, tilfaller tingen Selskapet.   

6 Andre bestemmelser 
6.1 Skademelding  

Skade skal meldes til Selskapet uten ugrunnet 

opphold. Selskapet kan kreve at skademelding 

skal inneholde sikredes fødselsnummer. Følgende 

skader skal meldes til politiet: Brann, tyveri, 

skadeverk. Selskapet kan kreve at også andre 

skader skal meldes til politiet.  

 

6.2 Egenandeler 

1 Ved erstatning for ubetalt husleie og/eller 

utgifter i forbindelse med utkastelse gjøres fradrag 

av depositum/ bankgaranti før avtalt egenandel 

for bygningsskade. 

2 Ved erstatning for hærverksskade gjøres det 

fradrag av depositum/bankgaranti før fradrag av 

avtalt egenandel for bygningsskade, minimum kr 

10.000. 

 

6.3 rettigheter etter erstatningsutbetaling  

Ved utbetaling trer Selskapet inn i sikredes 

rettigheter overfor tredjepart eller andre 

skadevoldere for det utbetalte beløp. 

 

6.4 Sikkerhetsforskrifter  

Sikkerhetsforskrifter (jf. FAL § 4-8) er 

aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge 

og begrense skade. Dersom sikrede har forsømt å 

overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de 

blir overholdt, kan retten til erstatning helt eller 

delvis faller bort. Sikkerhetsforskriftene gjelder også 

for ektefelle/samboer (identifikasjonsregler).  

 

Plikter ved utkastelse av leietaker  
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Dersom husleie ikke er betalt skal utleier sende et 

varsel om at utkastelse vil bli begjært senest 14 

dager etter første betalingsmislighold. Leietager 

skal ha 14 dagers frist for å rette seg etter varselet. 

Dersom kravet ikke etterkommes skal utleier levere 

begjæring om utkastelse til namsmannen innen 

en måned etter sendt varsel, det vil si innen 6 uker 

etter opprinnelig betalingsfrist. Ved uteblitt 

betaling skal også Selskapet varsles innen 6 uker 

etter opprinnelig betalingsfrist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNBO- OG LØSØREFORSIKRING 

WtC-IBO-2.8 gjelder fra januar 2021 

 

I tillegg til disse vilkår gjelder: 

   - Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner. 

   - Generelle vilkår. 

   - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler(FAL). 

   - Lov av 16.juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring. 

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene. 

 

Når det er spesifisert i forsikringsbeviset at forsikringen er begrenset til å omfatte skader ved brann, 

begrenses vilkårets del A tilsvarende til å gjelde punktene A.1.1 - A.1.3 og kapittel C - 

Rettshjelpsforsikringen gjelder ikke. 

A Innboforsikring 
 

Forsikringen gjelder fysisk skade på ting inntruffet i 

forsikringstiden. Utgifter til vedlikehold og 

forbedringer er unntatt. Forsikringen gjelder bare 

for skade som inntreffer i den tid Selskapets ansvar 

løper etter forsikringsavtalen og 

Forsikringsavtaleloven (FAL). 

Når det er spesifisert i forsikringsbeviset at 

forsikringen er begrenset til å omfatte skader ved 
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brann, begrenses vilkårets del A tilsvarende til å 

gjelde punktene A.1.1 - A.1.3. 

A.1 Hvilke skader forsikringen gjelder 

for 
A.1.1 Brann 

Forsikringen gjelder for skade ved 

1 brann, dvs. ild som er kommet løs. 

2 plutselig nedsoting. 

3 eksplosjon. 

Unntatt er 

   - svi - og gnistskader som ikke skyldes brann. 

Sikkerhetsforskrift 

Sikring mot brann: 

Pålegg og forskrifter gitt av offentlig myndighet 

om røykvarsler og slukkerutstyr, piper, ildsteder og 

elektrisk anlegg skal overholdes. 

A.1.2 Lynnedslag og elektrisk fenomen 

Forsikringen gjelder for skade ved lynnedslag og 

elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes 

kortslutning, lysbue, overslag og overspenning - 

også som følge av lyn og tordenvær.    

     

A.1.3 Forsikringen gjelder for skade ved 

1 naturulykke, (skred, storm, flom, stormflo, 

jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf. lov om 

naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 70.) 

Naturskadeforsikringen, jf. lov om 

naturskadeforsikring, gjelder kun i Norge. 

Spesiell egenandel, se punkt A.5.5.1. Se pkt A.5.2 

for spesielle bestemmelser for naturskade. 

 

Unntatt er:  

Skade på tilhenger til bil, småbåter og ting i disse. 

 

A.1.4 Vann og annen væske   

Forsikringen gjelder for skade ved 

1 utstrømming av gass, vann eller annen væske 

fra rørledning med tilknyttet utstyr  

   - ved brudd eller lekkasje.  

   - ved oversvømmelse fra slikt tilknyttet utstyr. 

Unntatt er  

   - vann som trenger inn i bygning utenfra, med 

mindre skaden er dekket etter punkt 2 nedenfor. 

   - som skyldes sopp, råte, mugg, parasitter 

(herunder midd) eller bakterier.  

   - Tap av gass, vann, annen væske erstattes med 

maks kr 10 000. 

2 vann som plutselig trenger inn i bygning fra 

terreng eller grunnen når det fører til synlig, 

frittstående vann over laveste gulv. Vann i 

oppforet gulvkonstruksjon regnes ikke som 

frittstående. 

Unntatt er skade som skyldes kjæledyr og 

gnagere, insekter, sopp, råte, mugg, parasitter 

(herunder midd) eller bakterier.  

Spesiell egenandel, se punkt A.5.5.2 

3 oversvømmelse eller lekkasje fra akvarium eller 

vannseng. 

Unntatt er skade ved sopp, råte eller bakterier. 

4 utstrømming fra brannslokningsapparat. 

Sikkerhetsforskrifter 

For å unngå frostskader skal sikrede sørge for at 

bygningen er tilstrekkelig oppvarmet eller sørge 

for nedtapping av røranlegg. Ved nedtapping 

må sikrede først kontrollere at stoppekran er tett. 

 

A.1.5 Tyveri og skadeverk 

Forsikringen gjelder for skade ved 

1 tyveri av innbo og løsøre i bygning. 

Forsikringen omfatter også plutselig skadeverk i 

forbindelse med innbrudd. 

I tillegg erstattes bygningsskade ved innbrudd i 

leid eller sameiet bolig inntil kr 20 000. 

Skade forårsaket av husstandsmedlem, leieboer 

eller dennes husstand erstattes ikke. 

Begrensning: 

   - Tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, 

garasje og annet fellesareal erstattes med inntil kr 

50 000. 

   - Sykkel: Se punkt A.1.5.4. 

Unntatt er 

a tyveri i fellesrom og fellesgarasje selv om tingen 

oppbevares i låst skap o.l. 

b tyveri og skadeverk fra andre rom på bygge- og 

anleggsplass enn rom for beboelse. 

c tyveri og skadeverk i bygning som er åpen for 

alle eller rom det ikke kreves spesiell tillatelse for å 

ha adgang til, for eksempel forretning, ventehall, 

offentlige lokaler o.l. 

2 tyveri i bygning som er sikredes arbeidsplass, 

men ikke fra bygge- eller anleggsplass. 

Erstatningen er begrenset til kr 5 000. 

3 tyveri fra privat boligs uteareal unntatt 

fellesareal. 

Erstatningen er begrenset til kr 20 000. 

Sykkel: Se punkt A.1.5.4. 

4 tyveri av sykkel og barnevogn uten hensyn til 

hvor tyveriet fant sted 

   - tyveri av sykkel (skade omfattes ikke) 

Sykkeltilhenger som er låst fast eller montert fast til 

sykkelen, erstattes også. Erstatningen for hver 

sykkel/sykkeltilhenger er begrenset til kr 15 000.  

Sykkel erstattes etter 30 dager, da den er å anse 

som totalforsvunnet. Politi /Falck må bekrefte 

overfor kunden at denne ikke er kommet til rette. 

Spesiell egenandel - se punkt A.5.5.4. 

   - tyveri av barnevogn. 

For punkt 1, 2 og 4 gjelder: 

Sikkerhetsforskrift 

Sikring mot tyveri og skadeverk 
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Sikkerhetsforskriften gjelder dører, vinduer og 

åpninger inn til bygningen eller de deler av 

bygningen, inkludert boder, som husstanden 

disponerer. 

   - Dører skal være låst, og nøkkel oppbevares 

utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og 

andre åpninger skal være lukket og forsvarlig 

sikret med haspe eller lignende. Vindu i luftestilling 

regnes ikke som forsvarlig sikret. 

   - I andre bygninger enn bolighus skal i tillegg 

penger, smykker, kamera, pels og andre 

verdigjenstander oppbevares under lås eller være 

tilsvarende sikret. 

   - Sykkel skal være låst, og nøkkel skal 

oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. 

5 ran, overfall og napping av veske 

a ran og overfall. 

b napping av veske som sikrede bærer. 

Erstatning for veskenapping er begrenset til kr 16 

000. 

 

Unntak: skade / tap som følge av underslag , jf 

straffeloven § 324. 

 

A.1.6 Andre skader 

Forsikringen gjelder for skade som er en direkte 

følge av en erstatningsmessig bygningsskade 

under huseiers bygningsforsikring, som huseiers 

selskap plikter å erstatte i henhold til sine 

forsikringsvilkår. Dokumentasjon for 

ansvarserkjennelse fra annet selskap må foreligge 

før erstatning kan utbetales, jf. FAL § 8-2. 

 

A.1.7 Matvarer i fryser 

Forsikringen gjelder for skade på matvarer ved 

utilsiktet temperaturstigning i fryser. Erstatningen er 

begrenset til kr 10 000. Erstatningsberegning ved 

følgeskade på fryser, se punkt A.5.3. 

 

A.1.8 Brudd på glass og sanitærporselen  

Forsikringen gjelder for bruddskade på glassruter 

og sanitærporselen i leid eller i sameiet bolig. 

Unntatt er 

1 skade ved riper, avskallinger o.l. uansett årsak. 

2 skade som består i at innfatningen for isolerglass 

er utett. 

3 skade på glass og sanitærporselen som er 

spesielt montert for, eller har tilknytning til 

ervervsvirksomhet. 

4 skade på veksthus. 

A.2 Hva forsikringen omfatter  
A.2.1 Innenfor den forsikringssum som er angitt i 

forsikringsbeviset, dekkes innbo og løsøre, samt: 

   - inntil kr 15 000 for løse deler og løst tilbehør til 

privat motorkjøretøy. 

   - gressklipper, snø- og jordfreser e.l. som ikke kan 

kjøres fortere enn 10km/t med totalvekt inntil 750 

kg. 

   - inntil kr 10 000 for hver fritidsbåt inntil 15 fot og 

hver påhengsmotor inntil 10 hk. 

   - inntil kr 10 000 for hver tilhenger til person- eller 

varebil. 

   - hangglider og paraglider. 

   - kano, kajakk og seilbrett. 

   - til sammen inntil kr 25 000 for yrkesløsøre og 

varer i bygning på forsikringsstedet. 

   - inntil kr 16 000 for hobbyveksthus. 

Forsikringen omfatter ikke 

   - motorkjøretøy, fastmontert tilbehør, dekk og 

felger til motorkjøretøy.  

 

A.2.2 Utover forsikringssummen for innbo og løsøre 

omfattes også: 

1 penger og verdipapirer  

Erstatningen er begrenset med til sammen kr 10 

000. 

Innbo og løsøreforsikring tilknyttet fritidsbolig 

omfatter ikke penger og verdipapirer. 

2 rydding og bortkjøring 

Utgifter til rydding og bortkjøring av verdiløse 

rester etter skade på forsikrede ting. 

3 merutgifter ved opphold utenfor bolig 

Nødvendige merutgifter til opphold utenfor den 

faste bopel ifølge Folkeregisteret, når denne er 

ubeboelig som følge av skade. Dekningen gjelder 

også for student som har tegnet forsikring på 

studiestedet. 

Ekstrautgifter utover en uke skal avtales med 

Selskapet på forhånd. 

Erstatningen er begrenset til kr 100.000,- og 

beregnes etter punkt A.5.4.2. 

4 flyttings- og lagringsutgifter 

Flyttings- og lagringsutgifter ved nødvendig flytting 

etter skade. 

5 prisstigning 

Påløpte merutgifter på grunn av prisstigning etter 

skadedagen. 

Erstatningsberegning, se punkt A.5.4.1 

6 rekonstruksjon av arkiver, datafiler m.m. 

Utgifter til nødvendig rekonstruksjon av 

manuskripter, yrkestegninger og - beregninger, 

arkiver, fotografier, film, videogrammer, samt data 

og dataprogrammer. 

Erstatningen er begrenset med til sammen kr 10 

000. 

Forsikringen omfatter ikke utgifter til reise og 

opphold i forbindelse med rekonstruksjonen. 

7 bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av 

sikrede i leid- eller sameiet bolig. 

Tap som sikrede lider ved skade på bygningen 

dersom tilleggsinnredningen ikke lenger kan 

brukes fordi 
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1 leiekontrakten opphører som følge av skade på 

bygningen med hjemmel i lov eller av samme 

grunn er lovlig oppsagt av utleier 

eller 

2 innredningen ikke blir utbedret som ledd i 

bygningsskadens utbedring. 

Erstatningen er begrenset til kr 50 000. 

A.3 Hvem forsikringen gjelder for 

(sikrede) 
A.3.1 Forsikringen gjelder for den som er nevnt i 

forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles 

adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av 

den sikredes faste husstand. 

Medlemmer av et bokollektiv, leietakere eller 

samboere som ikke har felles adresse i 

Folkeregisteret, regnes ikke som medlemmer av 

fast husstand.   

Forsikringen gjelder ikke for tinglyste, registrerte 

rettigheter i det forsikrede innbo og løsøre. FAL § 

7-1,3 ledd er fraveket. 

A.3.2 Forsikringen gjelder for annen eier av ting 

enn de som er nevnt ovenfor, men bare dersom 

de som er nevnt i første avsnitt skriftlig har påtatt 

seg forsikringsplikt eller skriftlig har påtatt seg å 

bære risikoen for tingen. 

For punkt A.3.1 og A.3.2 gjelder: 

Selskapet kan med bindende virkning for 

medforsikrede endre avtalen eller la den 

opphøre. 

Ved skadeoppgjør kan Selskapet forhandle med 

forsikringstakeren og utbetale erstatning til han 

med bindende virkning for medforsikrede, med 

mindre Selskapet har fått skriftlig meddelelse om 

den medforsikredes interesse etter at skaden 

inntraff, men før oppgjør finner sted. Forsikringen 

opphører ved eierskifte. Likevel gjelder forsikringen 

som var i kraft på overtagelsestidspunktet i 14 

dager til fordel for ny eier, men ikke hvis den nye 

eier har tegnet forsikring. 

A.4 Hvor forsikringen gjelder 
A.4.1 Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt 

i forsikringsbeviset (forsikringsstedet). 

A.4.2 Forsikringen gjelder innenfor Norden 

   - for ting, penger og verdipapirer som 

midlertidig, men ikke lenger enn 2 år, er utenfor 

forsikringsstedet. 

   - for ting som skal selges.  

   - på nytt bosted etter flytting, se punkt A.6.2.2 

A.4.3 Naturskadeforsikringen gjelder ikke utenfor 

Norge. 

A.4.4 Yrkesløsøre og varer gjelder i bygning på 

forsikringsstedet. 

A.5 Skadeoppgjørsregler 
Forsikringsavtalelovens paragraf 6-1 er fraveket. I 

stedet gjelder bestemmelsene nedenfor. 

A.5.1 Forsikringssummer 

Innbo og løsøre erstattes inntil den forsikringssum 

som fremgår av forsikringsbeviset. For poster i 

vilkåret med angitt sum, erstattes skaden inntil de 

angitte summer. Reglene om underforsikring 

gjelder ikke. 

 

A.5.2 Spesielle bestemmelser om naturskade  

1. Ved tinglyst erklæring etter naturskadeloven § 

22 om at eiendommen er særlig utsatt for 

naturskade og utgiftene til utbedring av byggverk 

er 60 % eller mer av gjenoppføringsprisen, 

omfatter forsikringen økningen av skadeomfanget 

som erklæringen medfører.  

2. Naturskadeerstatningen kan settes ned eller 

falle bort når skadens inntreden eller omfang helt 

eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de 

påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, 

dårlig vedlikehold eller tilsyn eller når den 

skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget 

skaden eller hindret dens omfang.  

3. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den 

skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav 

som må stilles, hans mulighet for utbedring av 

mangelen og forholdene ellers. Avkortning skal 

ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til 

last.  

4. Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en 

enkelt naturkatastrofe er begrenset til det beløp 

som er fastsatt av Kongen, jfr. 

naturskadeforsikringsloven § 3. Overstiger skaden 

denne grense, må sikrede bære en 

forholdsmessig del av skaden.  

5. Er det tvil om det foreligger naturskade, det er 

inntruffet en eller flere naturkatastrofer eller 

betingelsene for nedsettelse eller nektelse av 

erstatning etter § 1 3. ledd er til stede, kan sikrede 

eller If forelegge spørsmålet for Klagenemda, 

Statens naturskadeordning. Klagenemdas vedtak 

kan ikke påklages. 

A.5.3 Oppgjørsmåter 

Selskapet vil søke å erstatte skaden på den mest 

miljøvennlige måten. Erstatningsgrunnlaget 

fastsettes til hva det vil koste og 

   - reparere/utbedre skaden eller 

   - gjenanskaffe tilsvarende eller i det vesentlige 

tilsvarende ting. 

Selskapet har rett til å bestemme hvilket av disse 

alternativer, og hvilken reparatør eller leverandør, 

som skal benyttes eller velge å betale kontant. 

Sikrede kan uansett velge kontanterstatning. 

Erstatningen kan da ikke overstige det beløp 
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Selskapet skulle ha betalt for reparasjon eller 

gjenanskaffelse. 

A.5.4 Erstatningsberegning - innbo og løsøre 

1 Ved gjenanskaffelse eller reparasjon 

Erstatningen beregnes på grunnlag av utgiftene til 

   - reparasjon til samme, eller i det vesentlige 

samme stand som umiddelbart før skaden inntraff, 

beregnet etter prisene på skadedagen, eller 

   - gjenanskaffelse av tilsvarende, eller i det 

vesentlige tilsvarende ting, beregnet etter prisene 

på skadedagen - gjenanskaffelsesprisen. 

Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn 

verdien før skaden fratrukket gjenverdi etter 

skaden, beregnet etter reglene i punkt A.5.3.2 

eller A.5.3.3. Utrangert innbo og løsøre som ikke 

lenger er i bruk erstattes etter sin omsetningsverdi 

som brukt. 

For matvarer i fryser er erstatningsbeløpet maks kr 

10 000. 

2 Gjenstand anskaffet nytt. 

Ved gjenanskaffelse gjøres det fradrag for 

verdiøkning/aldersfradrag ved at brukte ting blir 

erstattet med nye. Aldersfradraget beregnes etter 

tabell (verdiforringelsestabell) vedlagt på siste side 

i vilkåret,  

Gjenstandens alder beregnes fra og med det 

første bruksåret med mindre annet fremgår. Ved 

ulik alder på skadde deler legges den eldste 

delens alder til grunn. 

3 Gjenstand anskaffet brukt. 

Gjenstand anskaffet brukt ved arv, gave eller 

kjøp, erstattes med gjenanskaffelsesprisen for 

tilsvarende eller i det alt vesentlig tilsvarende, 

brukt gjenstand. 

Dersom det er boet, eller arvinger, til person nevnt 

under punkt A.3 som skal ha erstatningen, skal 

erstatningen alltid beregnes som gjenstand 

anskaffet brukt.  

4 Eget arbeid i form av skadebegrensning, vask, 

rydding eller lignende erstattes med 200 kroner 

per time. 

A.5.5 Prisstigning, merutgifter 

1 Prisstigning regnes fra skadedagen til reparasjon, 

gjenanskaffelse har skjedd eller normalt kunne ha 

skjedd. I den samlede erstatning for prisstigning 

blir det gjort fradrag for opptjente renter. 

2 Ved beregning av merutgifter ved opphold 

utenfor den faste bolig skal det tas hensyn til 

omkostninger som sikrede ville ha hatt uten skade 

og som han har etter skade. 

Til fradrag kommer 

   - en hver form for erstatning for husleietap, også 

fra andre forsikringsselskaper, samt innsparte 

utgifter. 

A.5.6 Egenandel 

I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på 

kr 5 000, med mindre annen egenandel er avtalt 

eller særskilt bestemt i vilkårene. 

Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner 

med hjemmel i vilkår eller lov før fradrag av 

egenandel. 

Hvis skaden erstattes ved at Selskapet fremskaffer 

tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting, 

plikter sikrede å innbetale egenandelen til 

Selskapet. 

Har sikrede flere forsikrede ting i Selskapet som er 

berørt ved en og samme hendelse, trekkes bare 

en egenandel - den høyeste. 

Spesielle egenandeler 

1 Ved naturulykke etter Lov om 

naturskadeforsikring, gjelder den egenandel som 

til enhver tid er fastsatt av Justisdepartementet. Pr. 

01.04.2005 er den kr 8 000. 

2 Ved vanninntrenging direkte fra terreng eller 

grunnen, er egenandelen kr 5 000 med mindre 

høyere egenandel fremgår av forsikringsbeviset. 

3 Alarm 

Det fratrekkes ingen egenandel ved tyveriskade 

hvis alarm er utløst. Dersom det fremgår av 

forsikringsbeviset at høyere egenandel er avtalt, 

reduseres denne med kr 5 000. Alarmen må være 

montert av installatør godkjent av 

Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd. 

4 Sykkel 

Ved tyveri av sykkel halveres avtalt egenandel 

når sykkelen er registrert i et sykkelregister 

godkjent av Finansnæringens Hovedorganisasjon. 

Abonnementet skal være betalt og løpende. 

A.5.7 Skjønn 

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, 

avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller Selskapet 

krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle 

vilkår punkt 2 legges til grunn. 

A.5.8 Forhold til konkursbo, nye eiere o.l. 

Overfor konkursbo, leasingselskap, utleiefirma o.l. 

er Selskapets ansvar begrenset til det laveste av 

følgende beløp: 

   - nedgangen i tingens omsetningsverdi som 

følge av skaden, og 

   - vedkommendes økonomiske interesse i tingen 

på skadetidspunktet. 

Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten 

hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at 

skaden inntraff. 

A.5.9 Eiendomsretten til skadde ting og til ting som 

kommer til rette 

Sikrede er pliktig til å beholde en skadet ting mot 

å få utbetalt erstatning for skaden på tingen, men 

Selskapet har rett til å overta skadde ting. 

Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, 

har den sikrede rett til å beholde tingen mot å 



 

 

- 81 - 

 

betale erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede 

det, tilfaller tingen Selskapet. 

A.5.10 Tollpliktige gjenstander som er anskaffet i 

utlandet og ført inn til Norge uten tolldeklarasjon i 

henhold til gjeldende regelverk, er i sin helhet 

unntatt fra selskapets erstatningsplikt. Tilsvarende 

gjelder for gjenstander hvor det er utført tjenester 

eller reparasjoner i tilknytning til gjenstanden. 

Grensene for tollfri innførsel følger av det som til 

enhver tid er fastsatt i tolloven med tilhørende 

forskrifter. 

A.6 Andre bestemmelser 
A.6.1 Skademelding 

Skade skal meldes til Selskapet uten ugrunnet 

opphold. Selskapet kan kreve at skademelding 

skal inneholde sikredes fødselsnummer(11 siffer). 

Følgende skader skal meldes til politiet: 

Brann, tyveri, skadeverk, overfall, ran og 

veskenapping. Ved tyveri av sykkel skal 

rammenummer oppgis. Selskapet kan kreve at 

også andre skader skal meldes til politiet. 

A.6.2 Begrensninger og aktsomhetskrav 

1 Andre personers handlinger og unnlatelser 

(identifikasjonsregler) 

Dersom sikredes rett til erstatning bortfaller helt 

eller delvis som følge av sikredes handlinger eller 

unnlatelser, får dette samme virkning også ved 

tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort av 

sikredes ektefelle som bor sammen med sikrede, 

eller fra personer som sikrede lever sammen med i 

et fast etablert forhold (jf. FAL § 4-11). 

2 Endring av risikoen 

Sikkerhetstiltak nevnt i forsikringsbeviset skal være 

gjennomført og holdt ved like. Dersom det har 

skjedd en endring som betinger høyere premie, 

kan erstatningen bli forholdsmessig satt ned (jf. 

FAL § 4-7). 

Flytting til annet forsikringssted må meldes til 

Selskapet innen utløpet av forsikringens 

avtaleperiode. Dersom slik melding ikke er gitt kan 

erstatningen bli forholdsmessig satt ned. 

3 Følger av ikke å overholde sikkerhetsforskrifter 

Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler som er 

fastsatt for å forebygge og begrense skade. 

Forsikringen er overtatt på betingelse av at de 

fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid blir 

overholdt. Har sikrede forsømt å overholde 

sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir 

overholdt, kan utbetalingen under forsikringen 

helt eller delvis falle bort (jf. FAL par 4-8). 

B Ansvarsforsikring 
 

Innhold: 

B.1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 

B.2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER  

B.3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 

B.4 HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 

B.5 FORSIKRINGSSUM 

B.6 EGENANDEL 

B.7 SIKREDES PLIKTER VED SKADE 

B.8 BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV 

B.1 Hvem forsikringen gjelder for 

(sikrede) 
Ansvarsforsikringen gjelder for 

   - privatperson som er nevnt i forsikringsbeviset. 

   - dennes ektefelle eller samboer med felles 

adresse i Folkeregisteret. 

   - andre medlemmer av den sikredes faste 

husstand. 

B.2 Hvor forsikringen gjelder 
Ansvarsforsikringen gjelder for skade, jf. punkt B.3, 

   - som inntreffer i Norden, og 

   - som sikrede er erstatningsansvarlig for etter 

gjeldende rett i de nordiske land. 

B.3 Hva forsikringen omfatter 
B.3.1 Rettslig erstatningsansvar 

Forsikringen omfatter sikredes rettslige 

erstatningsansvar for skade som sikrede har voldt i 

egenskap av privatperson. 

Med skade forstås personskade eller tingskade: 

1 Personskade anses inntruffet når en person 

skades, påføres sykdom eller dør 

2 Tingskade anses inntruffet når løsøre (herunder 

dyr) eller fast eiendom skades eller går tapt på 

annen måte, eller når elektronisk lagret 

informasjon forvanskes eller går tapt på annen 

måte. 

Økonomisk tap som følge av en dekningsmessig 

skade regnes som del av denne, også når den 

dekningsmessige skaden ikke overstiger 

egenandelen. 

Skaden må være konstatert av sikrede eller av 

skadelidte i løpet av forsikringstiden. Skaden blir å 

henføre til den forsikring som gjaldt da skaden 

først ble konstatert. Alle skader som skyldes 

samme begivenhet regnes som ett skadetilfelle 

og henføres til det tidspunkt da første skade ble 

konstatert. 

B.4 Hva forsikringen ikke omfatter 
Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen ikke 

ansvar 

1 som sikrede har påtatt seg å bære og som går 

ut over alminnelige rettsregler, det vil si ethvert 

ansvar som alene bygger på garanti, kontrakt, 

løfte, tilsagn eller annen avtale inngått før eller 

etter at skaden er konstatert. 
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2 for skade på ting som sikrede har til leie, lån, 

bruk eller oppbevaring. 

3 for ærekrenkelser eller oppreisning, herunder 

etter Lov av 13. juni 1969 nr 26 om 

skadeserstatning, paragrafene 3-5 og 3-6, eller for 

bøter o.l. 

4 overfor medlemmer av sikredes familie. 

Til familie regnes sikredes foreldre, barn, søsken og 

deres ektefeller, samt sikredes ektefelle eller 

samboer med felles adresse i Folkeregisteret. 

5 overfor virksomhet som drives eller disponeres av 

sikrede, eller hvor sikrede eller sikredes familie har 

vesentlig eierinteresse. 

6 som eier, fører eller bruker av 

   - motorkjøretøy 

   - drone 

* Rullestol med motor og annet tilsvarende 

motorisert forflytningshjelpemiddel for 

bevegelseshemmede, regnes ikke som 

motorkjøretøy når det ikke kan kjøres fortere enn 

10 km/t. 

* Motorisert innretning beregnet for barn anses 

ikke som motorkjøretøy når den er sperret for en 

maksimal hastighet på inntil 6 km/t og ikke veier 

over 50 kg. 

   - arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri  

Forsikringen omfatter likevel rettslig 

erstatningsansvar som eier, fører, eller bruker av 

arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri som 

ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t, har totalvekt 

inntil 750 kg og brukes på eller i tilknytning til egen 

eiendom. 

   - seilbåt eller motordrevet fartøy (seilbrett regnes 

i denne sammenheng ikke som seilbåt). 

   - luftfartøy (hangglider og paraglider uten motor 

regnes i denne sammenheng ikke som luftfartøy). 

   - registrert trav- eller galopphest. 

7 for tingskade oppstått ved gravings-, piggings-, 

sprengnings-, pelings- og rivningsarbeid. Som 

sprengning regnes også bruk av ekspanderende 

masse. 

8 for foreldres objektive ansvar for barns 

skadeforvoldelse etter Lov av 13. juni 1969 nr 26 

om skadeserstatning, paragraf 1-2 nr 2. 

9 under utøvelse av yrkes- eller ervervsvirksomhet 

10 som eier av fast eiendom. 

11 for skade som er voldt ved forsettlig handling 

eller unnlatelse, og følger av slik skade. 

12 for forurensning av luft, vann eller grunn, eller 

skade som følge herav, med mindre årsaken til 

forurensningen er plutselig og uforutsett. Som 

forurensning regnes også støv, støy, larm, lukt, lys 

og bestråling. 

Sikkerhetsforskrifter: 

Sikrede skal sørge for at myndighetenes regler for 

tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker herunder 

beholdere med brannfarlig væske og andre 

kjemikalier følges. 

Følger av ikke å overholde sikkerhetsforskrifter: Hvis 

sikrede har forsømt å overholde sikkerhetsforskrifter 

eller påse at de blir overholdt, og det fører til 

skade eller større erstatningsansvar enn sikrede 

ellers ville hatt, kan utbetalingen under 

forsikringen helt eller delvis falle bort, jf. FAL § 4-8. 

13 ved overføring av smittsom sykdom mellom 

mennesker, uavhengig av på hvilken måte 

smitten finner sted. 

14 for tingskade ved sopp og råte eller på grunn 

av langsom inntrenging av fuktighet. 

B.5 Forsikringssum  
Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til 

kr 3 000 000 ved hvert skadetilfelle. 

Saksomkostninger dekkes i tillegg. 

B.6 Egenandel  
Sikredes egenandel er kr 5 000 ved hvert 

skadetilfelle. 

B.7 Sikredes plikter ved skade 
Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, 

skal meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. 

Skademeldingen skal inneholde sikredes 

fødselsnummer (11 siffer). 

Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller mot 

Selskapet, plikter sikrede: 

   - omgående å gi Selskapet alle opplysninger av 

betydning for sakens behandling 

   - på egen bekostning å utføre de undersøkelser 

og utredninger som Selskapet finner nødvendig, 

samt å møte ved forhandlinger eller rettergang. 

Hvis sikrede uten Selskapets samtykke innrømmer 

erstatningsplikt eller forhandler om erstatningskrav, 

er dette ikke bindende for Selskapet. 

B.8 Behandling av erstatningskrav 
1 Når et erstatningskrav som omfattes av 

forsikringen overstiger egenandelen, tilligger det 

Selskapet og: 

   - utrede om erstatningsansvar foreligger 

   - forhandle med kravstilleren 

   - om nødvendig prosedere saken for 

domstolene. 

2 Selskapet betaler sine egne omkostninger ved 

avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv om 

forsikringssummen derved overskrides. 

Eventuelle omkostninger til ekstern advokat og 

annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av 

Selskapet betales av Selskapet i den utstrekning 

summen av omkostningene og eventuelle 

erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen. 
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Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for 

dette dels omfattes av forsikringen og dels faller 

utenfor, fordeles omkostningene etter partenes 

økonomiske interesse i saken. 

Er Selskapet villig til å forlike saken eller stille 

forsikringssummen til disposisjon, erstattes ikke 

omkostninger som senere påløper utover det som 

er fastsatt under punkt C. 

3 Selskapet betaler den del av erstatningen som 

overstiger egenandelen. Selskapet har rett til å 

betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 

C Rettshjelpsforsikring 
 

Når det er spesifisert i forsikringsbeviset at 

forsikringen er en brannforsikring, gjelder ikke 

vilkårets punkt C - Rettshjelpforsikring. 

 

Innhold: 

C.1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 

C.2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

C.3 UTGIFTER SOM DEKKES  

C.4 UTGIFTER SOM IKKE DEKKES 

C.5 FORSIKRINGSSUM 

C.6 EGENANDEL 

C.7 SKADEOPPGJØR 

C.1 Hvem forsikringen gjelder for 

(sikrede) 
Rettshjelpsforsikringen gjelder for 

   - privatperson som er nevnt i forsikringsbeviset. 

   - dennes ektefelle, samboer med felles adresse i 

Folkeregisteret. 

   - andre medlemmer av sikredes faste husstand. 

C.2 Hvor forsikringen gjelder 
Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norden. 

C.3 Utgifter som dekkes 
1 Rimelige og nødvendige utgifter til advokat, 

retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i 

tvist i egenskap av privatperson når forsikringen 

omfatter innbo og løsøre i bolig. 

Rettshjelpsutgifter for juridiske personer som 

selskaper, dødsbo, herunder privat skifte, 

borettslag, andelslag, stiftelse o.l., dekkes ikke - 

herunder tvist hvor nevnte juridiske personer 

representerer sikrede. 

2 Utgifter til rettsbehandling 

Utgifter til rettsmekling, inkludert forberedelser til 

slik megling, dekkes med inntil kr 7 500. 

Utgifter til voldgiftsdommere dekkes ikke. 

Rimelige og nødvendige utgifter til sakkyndige 

som ikke er oppnevnt av retten, dekkes bare når 

utgiftene på forhånd er godkjent av Selskapet. 

Utgifter til vitner dekkes bare ved 

hovedforhandling og bevisopptak.  Idømte 

saksomkostninger dekkes ikke. 

Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller ikke. 

Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av 

andre rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger går til 

fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når 

sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er 

søkegod og inndriving er forsøkt. 

3 Saksomkostninger ved forlik 

Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er 

tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt 

tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd 

ha godkjennelse fra Selskapet dersom det skal 

avtales i forliket at hver av partene skal bære sine 

egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra 

Selskapet erstattes kun 50% av egne omkostninger 

oppad begrenset til 50% av forsikringssum, eller 

tilkjente saksomkostninger går til fratrekk i 

erstatningen. 

4 Hvilke domstoler tvisten må høre inn under 

Tvisten må høre inn under de alminnelige 

domstoler (jf domstolsloven § 1), eller 

jordskifteretten, og må ha oppstått mens 

forsikringen var i kraft. 

5 Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft 

Rettshjelpsutgiftene dekkes ikke dersom sikrede 

ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det 

som senere ble tvistegrunnlag, og forsto eller 

måtte forstå at tvisten kunne oppstå. 

C.4 Utgifter som ikke dekkes 
Selskapet dekker ikke  

1 utgifter ved tvist som har sammenheng med 

sikredes yrke eller erverv, herunder tvist som har sitt 

utspring i yrkesskade eller yrkessykdom. 

2 utgifter ved tvist som gjelder annen fast 

eiendom enn den forsikrede eiendom, herunder 

tvist om fysiske feil og mangler og avtaletvister 

vedrørende eiendom utenfor Norden, som 

timeshareleiligheter, ferieklubber og lignende. 

3 utgifter ved tvist som har sammenheng med 

eller sitt utspring i separasjon, skilsmisse, 

barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav 

om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, 

bodeling, oppløsning av det økonomiske 

fellesskap etablert av samboende og oppløsning 

av husstandsfelleskap, samt skiftesaker. 

4 utgifter ved tvist som alene hører inn under 

namsmyndighetene, bortsett fra tvist i 

husleieforhold som knytter seg til den forsikrede 

faste eiendom. 

5 utgifter ved tvist som gjelder vekselsak, 

inkassosak hvor fordringen er ubestridt, 

gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs- 

eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs- 

eller akkordskyldner. 
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6 utgifter ved tvist som gjelder 

   - motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget 

fremdriftsmaskineri. Likevel dekkes tvist som gjelder 

eier, fører eller bruker av arbeidsmaskiner som ikke 

kan kjøres fortere enn 10 km/t med totalvekt inntil 

750 kg brukt på eller i tilknytning til egen eiendom. 

   - båt, luftfartøy. (Kano, kajakk og seilbrett anses i 

denne sammenheng ikke som båt. Hangglider og 

paraglider uten motor anses i denne 

sammenheng ikke som luftfartøy). 

   - registrert trav- eller galopphest, eller når sikrede 

er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slik. 

7 utgifter ved tvist som gjelder, eller som har sitt 

utspring i, straffesak, ærekrenkelsessak eller sak 

om erstatningsplikt etter skadeerstatningsloven § 

3-3 (visse personlige krenkelser m.m.), straffeloven 

§ 273 (legemsbeskadigelse), 

skadeerstatningsloven § 3-5 (oppreisning) og § 3-6 

(ærekrenkelse og krenking av privatlivets fred). 

8 utgifter ved tvist som gjelder ekspropriasjonssak 

eller skjønnssak hvor sikrede søker å erverve 

rettighet over annen eiendom. 

9 utgifter ved tvist som gjelder offentlig 

forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved 

søksmål når den administrative klagemulighet er 

fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift 

pådratt under forvaltningsbehandlingen unntatt 

fra dekning. 

10 utgifter ved tvist om advokatsalær eller utgifter 

til sakkyndige. 

11 utgifter ved tvist i saker om personskader før 

det fra motpart eller motparts forsikringsselskap 

foreligger skriftlig avslag om å dekke sikredes 

nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand 

og sak er anlagt for de alminnelige domstoler. 

12 utgifter pådratt før tvist er oppstått. 

C.5 Forsikringssum 
Den samlede erstatning for hver tvist er begrenset 

til kr 100 000. I de tilfeller der det er tre eller flere 

parter på samme side i en sak og de faktiske og 

juridiske problemstillingene i det alt vesentlige er 

de samme er den samlede forsikringssummen 

begrenset til kr 250 000. Dette gjelder også om 

partene har rettshjelpsforsikring i forskjellige 

selskap, eller om den/de sikrede har 

rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller 

flere selskap. Selskapets ansvar er under enhver 

omstendighet begrenset til den antatte 

økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, 

dersom utgiftene ikke er godkjent av Selskapet på 

forhånd. 

C.6 Egenandel 
Sikredes egenandel under rettshjelpsforsikringen er 

kr 5 000 med tillegg av 20 % av det resterende 

erstatningsbeløp. Det trekkes bare en egenandel 

for hver tvist selv om det er flere parter på samme 

side. 

C.7 Skadeoppgjør 
1 Vil sikrede søke erstatning under 

rettshjelpsforsikringen, må Selskapet underrettes 

snarest mulig og senest ett år etter at advokat er 

engasjert. Underretningen skal skje skriftlig. Dersom 

advokat benyttes under den offentlige 

forvaltningsbehandlingen, regnes fristen for 

melding til Selskapet fra det tidspunkt hvor den 

offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet 

eller saken bringes inn for de alminnelige 

domstoler. 

2 Sikrede velger selv en advokat som etter sakens 

art og sikredes bosted passer for oppdraget. Se 

for øvrig generelle vilkårs pkt. 16.6.2. 

3 Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp 

mest mulig, og bærer selv omkostninger 

forårsaket uten rimelig grunn. 

Er det flere parter på samme side med likeartet 

interesser, kan Selskapet kreve at disse benytter 

samme juridiske og tekniske bistand. 

4 Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om 

omfanget av de utgifter som kreves dekket under 

forsikringen. Sikrede skal informere Selskapet om 

hvilke utgifter som er påløpt under eventuell 

forvaltningsbehandling av klage på offentlig 

forvaltningsvedtak. 

Ved krav om oppgjør har Selskapet den samme 

rett som sikrede til å få dokumentert hvordan 

advokaten har beregnet sitt salær. Medgått tid 

skal spesifiseres. Før endelig oppgjør foretas, skal 

Selskapet ha dokumentasjon for at egenandel er 

betalt. 

Salær avregnes maksimalt 2 ganger i året overfor 

advokaten. 

Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges 

Den Norske Advokatforening. 

Selskapet kan forøvrig kreve at sikrede begjærer 

salæret fastsatt av retten i henhold til 

tvistemålslovens § 52. 

C.8 Øvrige bestemmelser for rettshjelp 
Øvrige bestemmelser for rettshjelp finnes i  

Generelle Vilkårs pkt 16. 

D Yrkesskadeforsikring 
Dersom sikrede i egenskap av privatperson er å 

betrakte som arbeidsgiver i henhold til Lov om 

yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 § 2 a, 

hefter Selskapet i overensstemmelse med 

vilkårene i loven overfor skadelidte som etter 

lovens paragraf er å betrakte som arbeidstaker. 



 

 

- 85 - 

 

For yrkesskadeforsikring er det ingen 

sumbegrensning eller egenandel. 

E Elite forsikring - innbo og løsøre  
Når det fremgår av forsikringsbeviset at Elite 

forsikring er tegnet på innbo, gjelder vilkåret for 

innbo og løsøre med de utvidelser som følger av 

punktene nedenfor: 

1 Hvilke skader forsikringen gjelder for  
1 Tyveri av ting innen Norden i motorvogn, 

campingvogn, båt, container, skiboks og annen 

oppbevaringsboks. 

 

Mobiltelefon, kamera- og datautstyr, og smykker 

dekkes med inntil 10 000 kroner per skadetilfelle. 

 

Sikkerhetsforskrift   

Alle dører, vinduer, lemmer, luker o.l. skal holdes 

lukket og låst. Nøkkel skal ikke etterlates på stedet. 

Følgende gjenstander skal, når 

motorvognen/båten/campingvognen forlates, 

befinne seg i separat, lukket bagasjerom uten 

vinduer: 

   - Mobiltelefon, kamera, - og datautstyr, 

kontanter, ting av edelt metall, perler, edle stener 

og pels. 

   - Alle ting, i tiden fra 

motorvogn/campingvogn/båt forlates for ikke å 

tas i bruk igjen før tidligst neste dag, og i alle 

tilfeller i tiden mellom kl. 00.00 og kl. 06.00. 

 

2 Tyveri fra sted som ikke er nevnt eller som er 

unntatt i innbovilkårets pkt. A.1.5.  

Tyveri utenfor Norden dekkes ikke. Tyveri av, eller 

skade på, bagasje som er ekspedert til eller fra 

land utenfor Norden dekkes ikke. 

Penger og verdipapirer er unntatt. 

Erstatningen er begrenset til kr 20 000. 

Sikkerhetsforskrift: 

Sikrede plikter enten selv eller ved hjelp av andre, 

hele tiden å holde tilsyn med de forsikrede ting, 

eller plassere dem under lås. 

For ting som oppbevares utenpå kjøretøyet 

gjelder i tillegg: 

Når kjøretøyet forlates for ikke å tas i bruk igjen før 

tidligst neste dag, og i alle tilfeller i tiden mellom kl. 

00.00 og kl. 06.00, skal ting ikke befinne seg 

utenpå kjøretøyet. 

 

3 Annen skade på innbo og løsøre enn de som er 

nevnt ovenfor eller i innbovilkårets del A, og som 

skyldes en plutselig ytre årsak. Samtlige 

ansvarsbegrensninger, sikkerhetsforskrifter og 

unntaksbestemmelser som er nevnt ovenfor eller i 

innbovilkårets del A gjelder også her. 

Skjer skaden utenfor bolig eller gjenstander skades 

ved at de mistes ned, faller ned eller velter, er 

erstatningen begrenset til kr 100 000 ved hvert 

skadetilfelle. I de tilfeller skaden skjer under privat 

transport i forbindelse med flytting til ny bolig med 

bil/tilhenger, samt ut- og innbæring mellom bolig 

og bil, erstattes skade inntil forsikringssummen som 

fremgår av forsikringsbeviset for innbo- og 

løsøredekningen, men ikke med mer enn kr 50 000 

per enkeltgjenstand. 

Unntatt er:                                           

   - Tap av eller skade på gjenstander som er 

mistet eller gjenglemt. 

   - Skade på sykkel, se dog pkt 4 nedenfor 

   - Fukt/vannskade på elektronikk 

   - Skade på yrkesløsøre og varer. 

   - Skade på leiet eller utleiet løsøre.  

   - Skade på ting som befinner seg i vann.  

   - Skade på båt, tilhenger, hobbyveksthus og dyr. 

   - Skade på luftsportutstyr og droner i bruk 

   - Skade på flyttegods ved transport med 

transportbyrå. 

 

4 Tyveri av  sykkel som oppbevares på 

forsikringsstedet er dekket med inntil kr 50 000,- pr. 

stk.  

Forsikringen dekker ikke tyveri fra fellesgarasje, 

fellesrom eller rom på bygge-/anleggsplass som 

ikke er beboelsesrom. Under oppbevaring av 

sykkel i bod eller garasje skal boden / garasjen 

være uten innsynsmulighet og låst. 

Erstatningen er begrenset til hva det vil koste 

selskapet å gjenskaffe tilsvarende, eller i det 

vesentlige tilsvarende sykkel på skadetidspunktet. 

Ved gjenanskaffelse gjøres det fradrag for 

verdiøkning ved at brukt ting blir erstattet med ny. 

For sykkel gjøres det fradrag på 10 % for hvert 

påbegynt år fra sykkelen er 1 år, maks 80 %. 

Sykkelens alder beregnes fra og med året etter 

det første bruksåret. Det første bruksåret tar slutt 

når kalenderåret løper ut, uavhengig av når på 

året gjenstanden ble tatt i bruk. 

Sikkerhetsforskrift  

Sikring mot tyveri og skadeverk:  

Sikkerhetsforskriften gjelder dører, vinduer og 

åpninger inn til bygningen eller de deler av 

bygningen, inkludert boder og garasje, som 

husstanden disponerer.  

   - Dører skal være låst, og nøkkel oppbevares 

utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og 

andre åpninger skal være lukket og forsvarlig 

sikret med haspe eller lignende. Vindu i luftestilling 

regnes ikke som forsvarlig sikret.  

   - Sykkel, småbåt, kano, kajakk, surfebrett og 

liknende skal være låst, og nøkkel skal 

oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. 
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2 Beløpsbegrensningene i 

innbovilkåret er endret som følger: 
1 Penger og verdipapirer inntil kr 20 000. 

2 Inntil kr 30 000 for hver sykkel. 

3 Inntil kr 30 000 for løse deler og løst tilbehør til 

motorkjøretøy. 

4 Inntil kr 20 000 for hver fritidsbåt og hver 

påhengsmotor.    

5 Inntil kr 20 000 for hver tilhenger til person- eller 

varebil.     

6 Til sammen inntil kr 100 000 for yrkesløsøre og 

varer i bygning på forsikringsstedet. 

7 Ingen sumbegrensning for hobbyveksthus.  

8 Merutgifter til opphold utenfor den faste bopel 

etter skade Ingen sumbegrensning.                    

9 Rekonstruksjon av arkiver, datafiler m. v Inntil kr 

50 000.             

10 Tyveri fra privat boligs uteareal.  Inntil kr 50 000.             

11 Napping av veske som sikrede bærer. Inntil kr 

32 000. 

12 Bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av 

sikrede i leid eller i sameiet bolig inntil kr 500 000. 

13 Tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, 

garasje og annet fellesareal. Inntil kr 100 000.  

 

Sikkerhetsforskrift punkt 13:: 

Spesielt tyveriutsatte gjenstander som smykker, 

sølvtøy, lyd- og bildeanlegg, eller andre 

enkeltgjenstander med verdi over 50.000 kr skal 

ikke oppbevares på slike steder. 

14 Bygningsskade ved innbrudd i leid eller i 

sameiet bolig erstattes med inntil kr 50 000. 

15 Matvarer i fryser Ingen sumbegrensning 

16 Tap av gass, vann og annen væske. Inntil kr 20 

000. 

3 Erstatningsberegning for skade på 

nyere forbrukerelektronikk, elektriske 

hvitevarer og husholdningsapparater. 
Erstatning under dette punkt er maks kr 20.000 for 

tyveri utenfor bolig, og maks kr 100.000 for andre 

skader. Samtlige ansvarsbegrensninger, 

sikkerhetsforskrifter og unntaksbestemmelser som 

er nevnt i punkt A eller i innbovilkårets del A 

gjelder også her. Dette gjelder også 

verdiforringelsestabellen på vilkårets siste side.  

1 Erstatningsberegningen gjelder ved skade, som 

skyldes en plutselig ytre årsak, på musikk- og 

bildeavspiller/-opptaker, telefoner, 

foto/video/data-utstyr samt elektriske 

hvitevarer/husholdningsapparater til privat bruk. 

Unntatt er:   

   - Tap av gjenstand på annen måte enn 

beskrevet i punkt A eller i vilkåret for innbo og 

løsøre.  

   - Skade på motorisert hageredskap, elektriske 

gjenstander som er beregnet til utendørs bruk, 

elektrisk verktøy.  

   - Forbruksmateriell som batterier, blekkpatroner 

osv.  

   - Tilbehør som batteriladere, håndfriutstyr og 

monteringsutstyr osv.  

   - Eget arbeide lagret på datamedia, film o. l  

   - Skade som kommer av slitasje, bruk  

   - Skade som ikke påvirker gjenstandens funksjon 

2 Erstatningsberegningen gjelder kun for 

gjenstander kjøpt nye og inntil følgende alder: 

   - 1 år for mobiltelefoner og smartklokke 

   - 2 år for nettbrett, kamera, GPS, PC og 

datautstyr, musikk-/bildeavspiller, TV, hvitevarer, 

elektriske husholdningsapparater og annen 

forbrukerelektronikk. 

Gjenstandens alder beregnes som angitt i punkt 

A.5.3.2 i vilkår for innboforsikring.  

3 Egenandel ved erstatningsberegning under 

dette punkt er kr.2 500,-. 

4 Ved skade skal kjøpskvittering kunne 

fremlegges. Når det ikke gjelder tap av produkt, 

skal det skadede produkt kunne fremlegges for 

reparasjon. Gjenstanden blir reparert eller 

erstattet som angitt i punkt A.5.2 i innbovilkåret. 

Ved en erstatningsmessig skade under dette 

punkt blir det ikke beregnet fradrag for alder og 

bruk. 

 
 

 

4 ID-Tyveri & Web Clean up 
 

WtC-id & web-2.8 gjelder fra januar 2021 

 

Innhold: 

1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 

2. DEFINISJONER 

3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 

5. SIKKERHETSFORSKRIFTER  

6 WEB CLEAN UP 

 

I tillegg til disse vilkår gjelder: 

   - Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner. 

   - Generelle vilkår. 

   - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i 

den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene. 

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner 

gjelder foran vilkårene. 

4.1 Hvem forsikringen gjelder for 
a)Forsikringstaker.  

b)Ektefelle eller samboer med samme adresse i 

Folkeregisteret som forsikringstaker.  
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c)Barn under 21 år som tilhører forsikringstakers 

husstand, eller barn under 21 år som på grunn av 

utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor 

hjemmet, såfremt de ikke har meldt 

adresseendring til Folkeregisteret.  

4.2 Definisjoner 
 Med id-tyveri menes situasjoner der en 

tredjemann, uten ditt samtykke, benytter seg av 

dine personopplysninger og/eller 

identifikasjonsbevis med den hensikt å begå 

økonomisk svindel eller annen kriminell handling, jf 

Straffelovens § 202.  

Enhver handling, eller flere gjentatte 

sammenhengende handlinger, som oppstår som 

følge av ett id-tyveri er å betrakte som én id-

tyverihendelse.  

 

Med identifikasjonsbevis forstås enhver 

legitimasjon som er egnet til å identifisere sikrede, 

for eksempel pass, bankkort, sertifikat, 

fødselsnumre, kontonumre, login-koder, digital 

signatur, pin-koder etc. 

4.3 Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder for sikret bosatt i Norge, 

dersom ikke annet fremkommer av 

forsikringsbeviset. 

4.4 Hva forsikringen omfatter 
• Telefonassistanse 24 timer i døgnet hvor du kan 

få rådgivning og hjelp med å forebygge, 

oppdage og begrense konsekvensene av id-

tyveri.  

• Juridisk bistand inntil kr 500 000,- pr id-

tyverihendelse, dersom ikke annet er angitt i 

forsikringsbeviset.  

 

Utgiftene skal dekke:  

- Rimelig og nødvendig juridisk bistand til 

forebygging og tiltak for å forhindre 

ytterligere misbruk 

- Fjerning av uberettigede 

betalingsanmerkninger som en direkte følge 

av identitetstyveri  

- Juridisk bistand skal godkjennes av selskapet 

på forhånd.  

 

Hendelsen må være oppstått og konstatert i 

forsikringsperioden. 

 

Unntatt er:  

• Id-tyveri knyttet til sikredes yrke eller 

næringsvirksomhet.  

• Id-tyveri som har oppstått som følge av brudd 

på vilkår til banker, kortutstedere og andre 

institusjoner.  

• Id-tyveri som har oppstått som følge av 

straffbare og/eller grovt uaktsomme handlinger 

begått av deg, din husholdning eller nærmeste 

familie.  

• Økonomiske tap, annet enn kostnader 

forbundet med juridisk bistand.  

• Skader oppstått utenfor avtaleperioden. 

• Ulempe av ikke økonomisk art, slik det fremgår 

av Straffeloven §202 punkt b.  

• Situasjoner der bevisets stilling er slik at det ikke 

er mulig å få kreditor til å slette et betalingskrav 

som følge av id-tyveri. 

4.5 Sikkerhetsforskrifter 

Sikredes plikter ved identitetstyverihendelse 

- umiddelbart å underrette banker, 

betalingskortutstedere og andre relevante 

parter. 

- anmelde forholdet til politiet og gi selskapet 

bekreftelse på anmeldt forhold. 

- melde fra til selskapet så snart identitetstyveri 

er oppdaget. 

- fremskaffe alle tilgjengelige opplysninger og 

dokumenter som kan ha betydning for saken 

- følge de råd og veiledninger som blir gitt, for 

å unngå ytterligere skadeomfang. 

 

Forsømmer sikrede sine forpliktelser etter denne 

bestemmelse, kan sikrede miste retten til dekning 

under ID-Tyveri forsikring. 

 

Tjenesten håndteres av:  

cxLoyalty International AS,  

Kjørbokollen 30,  

1337 Sandvika.  

Telefonnummer 02341. 

Ved behov for hjelp ring tlf 67 57 58 02 

 

 cxLoyalty International AS innhenter og iverksetter 

tiltak på dine vegne forutsatt at du signerer og 

sender inn en fullmakt.  

4.6 Web Clean Up 
Forsikringen Web Clean up gir deg rådgivning og 

hjelp med å forsøke å rydde opp i uønsket og 

krenkende innhold på nettet som er publisert uten 

ditt samtykke.  

4.6.1 Hva forsikringen omfatter 

• Hjelp til å fjerne uønsket og krenkende innhold 

fra nettet.  

• Hjelp til å lukke falske profiler opprettet i sikredes 

navn.  
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Eksempler på hva Selskapet kan bistå med:  

• Uønskede og/eller krenkende bilder og videoer.  

• Krenkende kommentarer og trusler.  

• Mobbing og annet sjikanerende materiale.  

• Personlig informasjon og kontaktopplysninger.  

• Falske profiler på sosiale nettverk.  

• Ta tilbake kontroll over hackede kontoer på 

sosiale medier og epostkontoer.  

 

Det er en forutsetning at innholdet er i strid med 

gjeldende retningslinjer for de aktuelle 

nettstedene, og/eller at det er av en karakter som 

er i strid med gjeldende norsk lov.  

4.6.2 Hva omfattes ikke 

• Kostnader til utbedring av virusrammet pc.  

• Endringer i innstillinger på kundens brukerkonti i 

forlengelse av forebyggende rådgivning.  

• Sletting av materiale som er utilgjengelig, for 

eksempel materiale på lukkede grupper på 

sosiale medier. 

 

Det er også en forutsetning at størstedelen av 

materiale er på enten norsk, dansk, svensk eller 

engelsk.  

 

Tjenesten håndteres av  

cxLoyalty International AS,  

Kjørbokollen 30,  

1337 Sandvika.  

Telefonnummer 02341.  

Ved behov for hjelp ring tlf 67 57 58 02 
 

Ønsker du at cxLoyalty International AS skal 

overta saken og kontakte aktuelle eiere av 

nettsteder med forespørsel om å fjerne uønsket 

og/eller krenkende informasjon/bilder og 

personlig informasjon som omhandler deg, 

forutsettes det at du sender URL-adresser til det 

aktuelle materiale samt sender inn en fullmakt.  

Generelt 
Affinion kan ikke garantere at innholdet som 

ønskes fjernet ikke er publisert andre steder på 

nettet enn det/de sted(er) du har informert om. 

Dette kan eksempelvis være på PCer eller andre 

nettsteder.  

 

Videre kan cxLoyalty International AS ikke 

garantere at cxLoyalty International AS vil være i 

stand til å fjerne det innhold som du ønsker fjernet. 

I noen tilfeller kan det være vanskelig å få fjernet 

innhold fra nettsteder som ikke svarer på 

henvendelser om å fjerne materiale fra deres 

sider. Det kan også være tilfeller hvor 

henvendelsen gjelder utenlandske nettsteder som 

ikke omfattes av norsk lovgivning, og hvor det vil 

være vanskeligere å få gjennomslag for at 

materiale skal fjernes. Hvis cxLoyalty International 

AS ikke er i stand til å få fjernet det aktuelle 

materiale, vil dette fremgå av et avsluttende 

notat som sendes deg. 

 

F Norsk Hussopp Forsikring 
 

INNBO – VEGGEDYR-, KAKERLAKK- OG 

SKJEGGKREFORSIKRING   

 

Forsikringsvilkår av januar 2020 

 

I tillegg til disse vilkårene gjelder også 

− Bestemmelsene i forsikringsbeviset med 

angitte spesifikasjoner og 

særbestemmelser gitt av selskapet. 

− Generelle Vilkår 

− Lov av 16. juni 1989, nr. 69 om 

forsikringsavtaler (FAL). 

− Forskrift om skadedyrbekjempelse 

1 Hvem forsikringen gjelder for 
Forsikringen gjelder for den som er angitt i 

forsikringsbeviset, forsikringstaker. 

2 Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder for det sted som er nevnt i 

forsikringsbeviset, forsikringsstedet. 

3 Hva forsikringen omfatter 
Forsikringen omfatter bekjempelse av veggedyr, 

kakerlakker og skjeggkre. 

4 Forsikringen dekker 
4.1 Bekjempelse av veggedyr, kakerlakker og 

skjeggkre begrenset til kr 100 000 pr. skade.  

 

Med bekjempelse menes reduksjon eller 

utryddelse. Selskapet avgjør hvilken metode som 

skal benyttes for å oppnå en reduksjon eller 

utryddelse.  

 

4.1.1 Ved bekjempelse av skjeggkre dekkes én 

utleggelse av åte i boenheten. 

 

4.1.2 Selskapet avgjør om avdekning eller 

tilkomstarbeider er nødvendig for bekjempelsen. 

5 Forsikringen dekker ikke 
5.1 Skade eller skjemmende utseende på innbo 

og løsøre. 
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5.2 Bekjempelse av aktivitet som startet før 

avtalen begynte å løpe og heller ikke 

bekjempelse av aktivitet etter at forsikringen har 

opphørt, selv om aktiviteten startet i 

forsikringstiden. 

 

5.3 Kostnader med bekjempelse uten på forhånd 

ha innhentet samtykke fra Norsk Hussopp 

Forsikring. 

 

5.4 Kostnader til kontroll, vedlikehold og 

forbedringer samt behandling av forebyggende 

karakter.  

 

5.5 Fjerning av døde skadeinsekter og preparater 

etter bekjempelse. 

 

5.6 Følgeskader eller indirekte tap som fraflytting, 

tapte leieinntekter, skade på person eller løsøre, 

svekket evne til å oppfylle forpliktelser, 

markedsmessige reaksjoner og lignende. 

6 Skadeoppgjør 
FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder: 

 

6.1 Skademelding 

Skade skal meldes til Norsk Hussopp Forsikring uten 

ugrunnet opphold. Sikrede mister retten til 

erstatning dersom kravet ikke er meldt Norsk 

Hussopp Forsikring innen ett år etter at sikrede fikk 

kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf. 

FAL § 8-5. 

7 Egenandel 
I erstatningsoppgjøret forfaller for hver skade en 

egenandel på kr 2 000 hvis ikke annen egenandel 

fremgår av forsikringsbeviset.  

8 Identifikasjon  
Handlinger og unnlatelser fra sikredes ektefelle 

som bor sammen med sikrede, personer som 

sikrede lever sammen med i et fast etablert 

forhold, eller sikredes representant (styre, beboer, 

leietaker) får samme virkning for sikredes 

rettigheter etter forsikringen som om handlingen 

eller unnlatelsene var foretatt av sikrede selv, jf. 

Forsikringsavtaleloven § 4-11. 

9 Sikkerhetsforskrifter  
Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler fastsatt for 

å forebygge eller begrense skade. Forsikringen er 

overtatt på betingelse av at de fastsatte 

sikkerhetsforskrifter til enhver tid er overholdt. Har 

sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, 

eller unnlatt å påse at de overholdes, kan retten til 

erstatning bortfalle helt eller delvis, jf. FAL § 4-8. 

 

Sikrede har en generell plikt til å etterse og 

vedlikeholde forsikret eiendom. Sikrede plikter 

også å følge de pålegg selskapet gir om 

vedlikehold og utbedring av mangler. Mangler 

skal utbedres uten ugrunnet opphold i henhold til 

offentlige forskrifter, og ved hjelp av kvalifiserte 

fagfolk. 

 

Sikrede plikter å legge forholdene til rette eller 

etterkomme instrukser slik at skadedyrbekjemper 

får utført inspeksjon eller bekjempelse i forsikret 

bygning på en effektiv måte innenfor ordinær 

arbeidstid. 

10 Andre bestemmelser om 

forsikringsavtalen 
Forhold i forsikringstiden. 

 

Selskapet har til enhver tid rett til å besiktige 

forsikret bygning. Besiktigelsen skjer uten kostnad 

for sikrede. Besiktigelsesrapporten er til selskapets 

eget bruk. Den er ikke å anse som noen garanti 

for at det ikke finnes mangler eller skader.  

 

Selskapet kan etter utført besiktigelse la være å 

fornye forsikringen ved første forfall. Dette med 

bakgrunn i at bygningen risikomessig ikke egner 

seg for forsikring. 
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Innhold: 

A HVILKE SKADER SOM DEKKES 

B HVA SOM ER FORSIKRET 

C ERSTATNINGSBEREGNINGER 

D ANDRE BESTEMMELSER 

 

Forsikringsavtalen består av: 

   - forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner. 

   - dette vilkåret (VSK 2). 

   - Generelle vilkår. 

   - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikrings avtaler(FAL). 

   - Lov av 16.juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring. 

 

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 

I tilfelle motstrid mellom bestemmelser om samme forhold, gis de prioritet i den rekkefølge de står oppført 

ovenfor, dog slik at spesielle regler alltid går foran generelle. 

 

A Hvilke skader som erstattes 

A.1 Selskapet svarer for skade ved 

1 plutselig ytre årsak som rammer den forsikrede 

gjenstand. 

2 at forsikret gjenstand er gått tapt. 

A.2 Unntatt er 

1 skade som skyldes slitasje, gradvis forringelse, feil 

eller mangler ved gjenstanden. 

2 skade som skyldes insekter og mark. 

3 skade som oppstår under utleie. 

A.3 Fellesbegrensninger 

1 Selskapet svarer bare for skade som inntreffer i 

den tid Selskapets ansvar løper etter 

Forsikringsavtalen og FAL. 

2 Utgifter til vedlikehold og forbedringer er i alle 

tilfeller unntatt. 

Sikkerhetsforskrift 

Sikring mot tyveri og skadeverk 

Sikkerhetsforskriften gjelder dører, vinduer og 

åpninger inn til bygningen eller de deler av 

bygningen, inkludert boder, som husstanden 

disponerer. 

   - Dører skal være låst, og nøkkel oppbevares 

utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og 

andre åpninger skal være lukket og forsvarlig 

sikret med haspe eller lignende. Vindu i luftestilling 

regnes ikke som forsvarlig sikret. 

   - I andre bygninger enn bolighus skal i tillegg 

penger, smykker, kamera, pels og andre 

verdigjenstander oppbevares under lås eller være 

tilsvarende sikret. 

   - Sykkel skal være låst, og nøkkel skal 

oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. 

B Hva som er forsikret 

B.1 Gjenstander nevnt i forsikringsbeviset  

Forsikringen omfatter gjenstander når disse er 

nevnt i forsikringsbeviset. Gjenstander er forsikret 

inntil den forsikringssum som er angitt i 

forsikringsbeviset. 

Forsikringen gjelder ikke for gjenstander som er 

kjøpt eller mottatt som gave utenfor Norge og 

som ikke er deklarert ved innførsel i henhold til 

gjeldende regelverk. Se 

Tolloven/Merverdiavgiftsloven med forskrifter. 

C Erstatningsberegninger 
 

FAL paragraf 6-1 er fraveket. I stedet gjelde 

bestemmelsene nedenfor. 

C.1 Gjenstander 

C.1.1 Ved gjenanskaffelse eller reparasjon 

Erstatningen beregnes på grunnlag av utgifter til 

   - reparasjon til samme, eller i det vesentlige 

samme stand som umiddelbart før skaden inntraff, 

beregnet etter prisene på skadedagen, eller 

   - gjenanskaffelse av tilsvarende, eller i det 

vesentlige tilsvarende gjenstand, beregnet etter 

prisene på skadedagen 

   - gjenanskaffelsesprisen. Ved gjenanskaffelse 

gjøres det fradrag for verdiøkning/aldersfradrag 

ved at brukte ting blir erstattet med nye. 

Aldersfradraget beregnes etter tabell vedlagt på 

siste side i vilkåret.  

Gjenstandens alder beregnes fra og med det 

første bruksåret med mindre annet fremgår. Ved 

ulik alder på skadde deler legges den eldste 

delens alder til grunn.  

Fradrag som nevnt ovenfor gjøres ikke for 
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1 ting med samlerinteresse, som antikviteter, 

kunstverk, ekte tepper, våpen, mynt-, seddel, - og 

frimerkesamlinger o.l. Disse erstattes etter 

omsetningsverdi uten fradrag. 

2 perler, edelstener, smykker og andre 

gjenstander av edelt metall.  Disse erstattes etter 

gjenanskaffelsespris uten fradrag. 

C.2 Skjønn 

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier blir 

avgjort ved skjønn hvis sikrede eller Selskapet 

krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle 

vilkår legges til grunn. 

C.3 Egenandeler 

Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjon med 

hjemmel i vilkår eller lov, før fradrag av 

egenandel. Hvis skaden erstattes ved at Selskapet 

fremskaffer tilsvarende eller i det vesentlige 

tilsvarende - ting, plikter sikrede å innbetale 

egenandelen til Selskapet. I erstatningsoppgjøret 

fratrekkes en egenandel på 10% av skaden, 

minimum kr1000, med mindre høyere egenandel 

er særskilt avtalt eller fremkommer av teksten 

nedenfor. 

For kunst på utstilling i Norge er egenandelen 10 % 

av skaden minimum kr 1000.  Har sikrede flere 

forsikrede ting i Selskapet som er berørt ved en og 

samme hendelse, trekkes bare en egenandel - 

den høyeste. 

D Andre bestemmelser 
 

D.1 Hvem forsikringen gjelder for.  

Forsikringen gjelder for: 

D.1.1 den som er nevnt i forsikringsbeviset. 

D.1.2 ektefelle, samboer med felles adresse i 

Folkeregisteret og andre medlemmer av den 

faste husstand. Som andre medlemmer av den 

faste husstand regnes ikke medlemmer i 

bokollektiv, leietakere eller samboer som ikke har 

felles adresse i Folkeregisteret.  

D.1.3 ikke til fordel for tredjemanns rettigheter i 

løsøre. FAL 7-1,3 ledd er fraveket. 

D.1.4 annen eier av ting enn de som er nevnt 

ovenfor, men bare dersom de som er nevnt i pkt. 

D.1.1 og 

D.1.2 skriftlig har påtatt seg forsikringsplikt eller 

skriftlig har påtatt seg å bære risikoen for tingen. 

Selskapet kan med bindende virkning for 

medforsikrede endre avtalen eller la den 

opphøre. Ved skadeoppgjør kan Selskapet 

forhandle med forsikringstakeren og utbetale 

erstatning til ham med bindende virkning for 

medforsikrede, med mindre Selskapet har fått 

skriftlig meddelelse om den medforsikredes 

interesser etter at skaden inntraff, men før oppgjør 

finner sted. 

D.1.5 ny eier ved eierskifte, men bare inntil den 

nye eier har tegnet forsikring, og ikke lenger enn14 

dager etter eierskiftet. 

D.2 Hvor forsikringen gjelder.   

Forsikringen gjelder i hele verden. Dersom ikke 

annet er avtalt og notert på forsikringsbeviset. 

D.3 Forsikringssummer 

For poster i forsikringsbeviset betegnet som 

”førsterisiko", erstattes skaden inntil oppgitte 

forsikringssummer, men ikke høyere enn 

gjenanskaffelsesprisen. 

D.4 Diverse bestemmelser ved skade 

D.4.1 Skade skal meldes til Selskapet uten 

ugrunnet opphold. Selskapet kan kreve at 

skademelding skal inneholde sikredes 

fødselsnummer(11 siffer) eller foretaksnummer. Tap 

av ting skal meldes til politiet på det sted hvor 

tapet oppsto. Gjenpart av meldingen sendes 

Selskapet sammen med erstatningskravet. 

D.4.2 Merverdi-/investeringsavgift refunderes bare 

i den utstrekning slik avgift er påløpt og kan 

dokumenteres ved utbedring av skaden. 

D.4.3 Ny eier 

Selskapet plikter ikke å betale større erstatning til 

ny eier enn nedgangen i omsetningsverdi som 

følge av skade. 

D.4.4 Oppgjørsmåter 

Selskapet vil søke å erstatte skaden på den mest 

miljøvennlige måten. Selskapet kan avgjøre om 

skaden skal erstattes 

   - kontantoppgjør. 

   - reparasjon. 

   - gjenanskaffelse, eller 

   - at Selskapet fremskaffer tilsvarende - eller i det 

vesentlige tilsvarende - ting. 

Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke 

overstige det Selskapet hadde måttet betale for 

reparasjon eller gjenanskaffelse. 

Ved reparasjon eller gjenanskaffelse, har 

Selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør 

eller leverandør som skal benyttes. 

Erstatningsoppgjøret baseres på sikredes utlegg til 

reparasjon, gjenoppførelse, gjenanskaffelse av 

skadet ting etter fremlagt kvittering, eller på et 

beløp fastsatt ved avtale eller basert på skjønn. 

Forhåndstakst er veiledende, men ikke bindende 

for erstatningsoppgjøret. 

D.4.5 Eiendomsretten til skadde ting og til ting som 

kommer til rette 

Sikrede er pliktig til å beholde en skadet ting mot 

å få utbetalt erstatning for skaden på tingen, men 

Selskapet har rett til å overta skadde ting. 
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Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, 

har den sikrede rett til å beholde tingen mot å 

betale erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede 

det, tilfaller tingen Selskapet. 

D.5 Ansvarsbegrensning som følge av andre 

personers handlinger eller unnlatelser og endring 

av risiko. 

D.5.1 Andre personers handlinger og unnlatelser 

(identifikasjonsregler)Dersom sikredes rett til 

erstatning bortfaller helt eller delvis som følge av 

sikredes handlinger eller unnlatelser, får dette 

samme virkning også ved tilsvarende handlinger 

eller unnlatelser gjort av sikredes ektefelle som bor 

sammen med sikrede, eller fra personer som 

sikrede lever sammen med i et fast etablert 

forhold (jf FAL 4-11). Ved næringsvirksomhet 

gjelder dette også ved tilsvarende handlinger 

eller unnlatelser gjort av ansatt som har det 

overordnete ansvar for den del av virksomheten 

hvor forsømmelsen er gjort. 

D.5.2 Ansvarsbegrensning ved endring av risiko 

Forbehold om å redusere erstatningen eller 

Selskapets ansvar ved endring av risiko 

Bor sikrede 3 måneder sammenhengende utenfor 

Norden plikter sikrede å underrette Selskapet om 

dette før flyttingen skjer.  Dette gjelder også om 

boforholdet er midlertidig. Flytting til ett nytt sted 

utenfor Norden er en endring i risikoen som 

betinger høyere premie enn den som er betalt. 

Dersom slik melding ikke er gitt kan erstatningen 

bli forholdsmessig satt ned. 
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HUSDYRFORSIKRING 
WtC-HUS-2.8 Gjelder fra januar 2021 

 

Innhold: 

1 DEFINISJONER 

2 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 

3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

4 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER OG HVOR LENGE DEN KAN BEHOLDES 

5 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 

6 HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER. BEGRENSNINGER 

7 SKADEOPPGJØR 

I tillegg til disse vilkårene gjelder: 

   - Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner 

   - Generelle vilkår 

   - Lov av 16. juni 1989 nr.69 om forsikringsavtaler(FAL) 

Forsikringsbeviset gjelder foran vilkåret. 

1 Definisjoner 
 

1.1 Veterinærutgifter  

Med veterinærutgifter menes utgifter til veterinær- 

behandling som følge av en ulykkesskade eller 

sykdom. 

1.2 Forsikringssum 

Forsikringssum er det maksimale beløpet avtalt for 

forsikringen som kan utbetales i løpet av et 

forsikringsår. Forsikringssummen fremkommer i 

forsikringsbeviset. 

Det er forsikringssummen på skadetidspunktet som 

ligger til grunn for erstatningen. 

1.3 Forsikringstid 

Forsikringstiden er den tiden den avtalte  

forsikringen er i kraft. Forsikringen fornyes for  

ett år av gangen. 

1.4 Skadetidspunkt 

Skadetidspunktet er når ulykkestilfellet eller 

sykdommen inntreffer. 

1.5 Sykdom 

Med sykdom forstås en syklig endring av helse- 

tilstanden som ikke er å betrakte som 

ulykkesskade.  

En sykdom anses som inntruffet på det tidspunktet  

hunden først viser symptomer, senest når 

diagnosen er stilt av veterinær første gang. 

1.6 Ulykkesskade 

Med ulykkesskade forstås fysisk skade på hunden  

forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre 

hendelse, «et ulykkestilfelle, svelging av 

gjenstander og akutt forgiftning er å  

anse som ulykkestilfeller.  

1.7 Bruksverdi 

Bruksverdi er verdien til et husdyr som er trent til 

å utføre spesielle oppgaver, og beviselig brukes  

jevnlig i praktisk arbeid, slik som gjeting,  

jakting, trekking, søking eller føring. Avls- og  

utstillingsevner regnes ikke som bruksverdi. 

2 Hvem forsikringen gjelder for 
Forsikringen gjelder for forsikringstaker med det 

husdyr som er angitt i forsikringsbeviset. 

3 Hvor forsikringen gjelder  
Veterinærforsikringen dekker sykdom og ulykke 

som oppstår i Norden. 

Livsforsikringen gjelder i hele verden. 

4 Når forsikringen gjelder og hvor 

lenge den kan beholdes 
Forsikringen gjelder for forsikringstilfeller som 

inntreffer i forsikringstiden. 

Det er en forutsetning at forsikringen er i kraft når 

sykdommen eller ulykkestilfellet inntreffer. 

Inntil karenstiden (symptomklausulen) i punkt 6.2.1 

er omme, gjelder forsikringen bare for 

forsikringstilfeller som skyldes ulykkesskade. 

Forsikringen kan beholdes til husdyret fyller 10 år. 

5 Hva forsikringen omfatter  
5.1 Veterinærforsikring  

Forsikringen gir rett til refusjon av nødvendige 

veterinærutgifter som følge av sykdom eller 

ulykkesskade som er dekket av forsikringen. For 

begrensninger, se punkt 6.  

5.1.1 Veterinærutgifter  

Veterinærutgifter og reseptbelagte medisiner 

utlevert eller foreskrevet av veterinær refunderes 

med inntil valgt forsikringssum per år. Innenfor 

forsikringssummen dekkes:  

   - MR, CT og scintigrafi med inntil 5 000 kroner til 

sammen.  
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   - Fysioterapi/rehabilitering rekvirert av eller utført 

av veterinær med inntil 5 000 kroner.  

   - Kreftbehandling med cellegift eller stråling 

med inntil 5 000 kroner.  

   - Utgifter til keisersnitt/fødselshjelp én gang i 

løpet av hundens levetid. Husdyret må ha vært 

forsikret sammenhengende i Selskapet i mer enn 

ett år.  

   - Utgifter til avlivning av dyrevernsmessige 

årsaker til og med det forsikringsåret husdyret fyller 

10 år. Avlivningen skal være anbefalt av 

veterinær.  

5.1.2 Veterinærutgifter valpekull 

Denne delen av forsikringen gjelder for valpekull 

fra valpene fyller 1 måned til den dagen de 

overleveres kjøper, men ikke lengre enn til fylte 

3 måneder. 

Veterinærutgifter dekkes som beskrevet i punkt 

5.1. Høyeste erstatning er 6 000 kroner per valp, 

utover tispas forsikringssum. 

Forsikringen dekker inntil to kull i løpet av 

tispas liv. Det er en forutsetning at parringen 

var forenlig med Norsk Kennel Klubbs etiske regler 

for hundeavl. 

 

5.2 Livsforsikring 

Forsikringen gir erstatning lik forsikringssummen, 

men ikke mer enn det vil koste å anskaffe et 

tilsvarende nytt husdyr av samme rase. Ved hver 

fornyelse etter husdyret fyller 7 år nedjusteres 

forsikringssummen med 20 % av siste forsikringsårs 

forsikringssum. Minste utbetaling er 2 000 kroner. 

Ved forsikringssum over 15 000 kroner skal husdyret 

være ID-merket for at forsikringen skal være 

gyldig. 

Ved utbetaling for tapt bruksverdi settes 

livsforsikringssummen ned tilsvarende 

bruksverdierstatningen. 

5.2.1 Dødsfall 

Forsikringen gir rett til 

dødsfallserstatning hvis husdyret dør eller må 

avlives av dyrevernsmessige årsaker i 

forsikringstiden som følge av erstatningsmessig 

ulykke eller sykdom. 

Eventuell avlivning skal være anbefalt av 

veterinær og fremkomme av journal. 

5.2.2 Forsvunnet hund 

Denne delen av forsikringen gir rett til 

dødsfallserstatning hvis hunden blir stjålet eller 

blir borte. 

Hvis hunden blir borte, skal dette meldes til 

politiet og Selskapet. Hunden ansees tapt 3 

måneder etter at den er meldt savnet. 

5.2.3 Bruksverdi 

Denne delen av forsikringen gjelder dersom 

hunden får varig tap av bruksverdi som følge av 

sykdom eller ulykkestilfelle som er dekket av 

forsikringen til og med det forsikringsåret hunden 

fyller 7 år. Tapet av bruksverdi må attesteres av 

veterinær. 

Erstatningen utgjør 50 % av hundens 

livsforsikringssum, og kan kun utbetales én gang i 

løpet av hundens liv.  

6 Hva forsikringen ikke omfatter. 

Begrensninger 
 

6.1 Fellesregler  

Begrensningene nedenfor gjelder for både 

Veterinærforsikringen, bruksverdiforsikringen og 

livsforsikringen. 

 

6.1.1 Forsikringen omfatter ikke veterinærutgifter, 

tapt bruksverdi eller dødsfall som skyldes 

medfødte og- /eller arvelige lidelser.  

6.1.2 Forsikringen omfatter ikke veterinærutgifter, 

tapt bruksverdi eller dødsfall for sykdom/lidelse 

som forelå da forsikringen trådte i kraft. 

6.1.3 Forsikringen omfatter ikke veterinærutgifter, 

tapt bruksverdi eller dødsfall etter opphør av 

forsikringen, selv om sykdommen eller skaden 

inntraff i forsikringstiden. 

6.1.4 Forsikringen omfatter ikke veterinærutgifter, 

tapt bruksverdi eller dødsfall ved 

hofteleddsdysplasi (HD), albueleddsdysplasi/ 

albueleddsartrose (AD/AA, FCP, UAP, FME), 

osteochondrose (OCD) og Patellaluksasjon 

(ustabil kneskål).  

Dersom husdyret har vært forsikret i mer enn ett år 

eller sammenhengende siden hunden var 4 

måneder, gjelder ikke unntaket for HD, AD og 

patellaluksasjon. Det må i slike tilfeller 

bekreftes av veterinær at tilstanden er forårsaket 

av ikke-arvelige årsaker eller at begge 

foreldredyrene er registrert fri for lidelsen. 

6.1.5 Korsbåndskader 

Erstattes kun dersom husdyret har vært forsikret i 

mer enn ett år eller sammenhengende siden 

hunden var 4 måneder. 

6.1.6 Importert hund  

Forsikringen dekker ikke veterinærutgifter, tapt 

bruksverdi eller dødsfall forårsaket av parasitter 

eller smitte som hunden har ført med seg da den 

ble importert til Norge. 

6.1.7 Atferdsforstyrrelser 

Forsikringen dekker ikke veterinærutgifter, tapt 

bruksverdi eller dødsfall som skyldes 

sinnslidelse, innbilt svangerskap, unormalt 

temperament, nervøsitet, 

eller andre atferdsmessige lidelser. 

6.1.8 Vanskjøtsel og lignende 

Forsikringen dekker ikke veterinærutgifter, tapt 

bruksverdi eller dødsfall som skyldes 
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eiers/ansvarliges mishandling eller vanskjøtsel, 

eller at veterinærens anvisninger ikke er fulgt. 

 

6.2 Begrensninger ved veterinærforsikringen 

6.2.1 Karenstid 

Forsikringen gir ikke rett til refusjon av 

veterinærutgifter ved sykdom, feil eller svakheter 

som husdyret hadde da forsikringen trådte i kraft, 

eller som er blitt påvist eller har vist symptomer 

innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt. 

Ved forhøyelse av forsikringssum starter ny 

karenstid for forhøyelsen. 

6.2.2 Komplikasjoner 

Forsikringen gir ikke rett til refusjon av 

veterinærutgifter ved komplikasjoner som oppstår 

i forbindelse med skade, sykdom eller behandling 

som ikke er dekket av forsikringen. Komplikasjoner 

som følge av vaksinasjon er imidlertid dekket. 

6.2.3 Tannbehandling  

Forsikringen gir ikke rett til refusjon av 

veterinærutgifter for tannbehandling som ikke er 

en direkte følge av en ulykke, slik som 

tilbakeholdte melketenner, tannstillingsfeil og 

sykdommer i munnhulen (for eksempel gingivitt og 

periodontitt). 

6.2.4 Kastrering  

Forsikringen gir ikke rett til refusjon av 

veterinærutgifter til kjemisk eller kirurgisk 

kastrering så sant det ikke inngår som et ledd i 

behandlingen av annen sykdom/skade som er 

dekket av forsikringen. Kastrering av tispe dekkes 

ikke når årsaken er innbilt svangerskap. 

6.2.5 Kryptorkisme (skjult testikkel) 

Forsikringen gir ikke rett til refusjon av 

veterinærutgifter for behandling av kryptorkisme 

(skjult testikkel). 

6.2.6 Alternativ behandling 

Forsikringen gir ikke rett til refusjon av 

utgifter ved alternativ behandling, slik som 

kiropraktikk, akupunktur, gullimplantatbehandling 

og homøopati, selv om dette er foreskrevet eller 

utført av veterinær som en del av behandlingen. 

6.2.7 Forebyggende tiltak 

Forsikringen gir ikke rett til refusjon av 

veterinærutgifter til forebyggende tiltak som 

vaksinering, kloklipp og tannrens. 

6.2.8 Allergibehandling, forbindingssaker og 

lignende  

Forsikringen gir ikke rett til refusjon av 

utgifter til undersøkelse/behandling av allergi 

og/eller allergimedisiner, diettfôr, fôrtilskudd, 

salgsartikler, gebyrer, forbindingssaker eller annet 

utstyr som brukes etter 

konsultasjonen/operasjonen, selv om dette er 

foreskrevet av veterinær som del av 

behandlingen. 

6.2.9 Reiseutgifter og vakttillegg 

Forsikringen gir ikke rett til refusjon av egne 

eller veterinærens utgifter til reise og transport 

i forbindelse med sykdom/skade. Tilleggsutgifter 

til veterinærbehandling utenom ordinær 

åpningstid dekkes kun dersom veterinærbesøket 

er nødvendig og ikke kunne vært gjort i den 

ordinære åpningstiden. 

6.2.10 Forsikringen dekker kun felles kremering. 

Kostnader i forbindelse med separat kremering er 

ikke omfattet av forsikringen. 

 

 

6.3 Begrensninger ved enkelte raser 

For følgende raser dekker forsikringen ikke: 

6.3.1 Deformert gane og misdannede luftveier 

Refusjon av veterinærutgifter ved operasjon av 

deformert gane, innsnevring og misdannelser i 

svelget og i de øvrige luftveiene. 

   - Boston terrier 

   - Engelsk og fransk bulldog  

   - Griffon  

   - Mops  

   - Pekingeser  

   - Shih-tzu 

6.3.2 Keisersnitt 

Refusjon av veterinærutgifter ved keisersnitt. 

   - Boston terrier 

   - Chihuahua 

   - Engelsk og fransk bulldog 

   - Pomerianian 

6.3.3 Entropion og ektropion 

Refusjon av veterinærutgifter ved operasjon av 

entropion og ektropion. 

   - Basset hound  

   - Blodhund 

   - Boxer 

   - Bullmastiff 

   - Engelsk bulldog 

   - Grand danois 

   - Napoleotansk mastiff 

   - Shar pei 

6.3.4 Korrigering av hud 

Refusjon av veterinærutgifter til kirurgisk 

korrigering av hud. 

   - Basset hound 

   - Blodhund 

   - Engelsk bulldog 

   - Bullmastiff 

   - Napoleotansk mastiff 

   - Shar pei 

7 Skadeoppgjør 
 

7.1 Generelt 

7.1.1 Melding om forsikringstilfelle  

Når et forsikringstilfelle har inntruffet, må 
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melding sendes Selskapet omgående. 

7.1.2 Opplysningsplikt og dokumentasjon 

Forsikringstaker skal uoppfordret gi Selskapet de 

opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig 

for ham eller henne, og som Selskapet trenger for 

å kunne ta stilling til kravet og utbetale 

erstatningen. 

7.1.3 Veterinær- og spesialisterklæringer 

Den forsikrede og Selskapet har rett til å 

innhente veterinær- og spesialisterklæringer som 

har betydning for fastsettelsen av grunnlaget for 

erstatningsberegningen. Dersom Selskapet finner 

det nødvendig å innhente veterinærerklæring fra 

ny sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig. 

 

7.2 Når erstatningen utbetales og hvordan den 

beregnes 

Forsikringsavtalelovens (FAL) paragraf 6-1 er 

fraveket. I stedet gjelder følgende regler: 

7.2.1 Forsikringssum  

Forsikringssummen som fremgår av 

forsikringsbeviset, er selskapets maksimale ansvar. 

7.2.2 Erstatningsberegning  

Ved skade etter punkt 5.1 settes erstatningen lik 

dokumenterte utgifter til veterinærbehandling 

med fradrag for egenandel. 

Ved skade etter punkt 5.2.1 og 5.2.2 settes  

erstatning lik forsikringssummen, men ikke mer enn  

det vil koste å anskaffe en tilsvarende ny hund av 

samme rase. 

Ved skade etter punkt 5.2.3 settes erstatningen 

til 50 % av forsikringssummen. 

7.2.3 Skjønn  

Fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi avgjøres ved 

skjønn hvis forsikringstaker eller selskapet 

krever det. Bestemmelse om skjønn i Generelle 

vilkår får i så fall anvendelse.  

 

7.3 Diverse bestemmelser ved skade 

7.3.1 Sykdom/skade  

Blir forsikret husdyret syk eller skadet, plikter 

forsikringstaker straks å la den bli undersøkt av 

veterinær, følge veterinærens anvisninger og 

gjøre det som er mulig for å begrense skaden. 

Ved ulykke eller akutt sykdom skal det før 

avlivning om mulig samrås med veterinær. 

7.3.2 Obduksjon  

Dersom de kliniske funn ikke gir grunnlag for 

diagnose, kan Selskapet kreve at husdyret 

obduseres. 

Hvis Selskapet bestemmer at husdyret skal 

obduseres, betaler Selskapet 

obduksjonskostnadene.  

 

7.4 Risiko og ansvarsbegrensninger 

7.4.1 Riktig rasebenevnelse  

Husdyret skal være forsikret med riktig 

rasebenevnelse, og det er forsikringstakers ansvar 

å sørge for dette. Hvis husdyret er forsikret med 

feil rasebenevnelse, og det ikke er gitt melding 

om dette til Selskapet, kan Selskapets ansvar bli 

forholdsmessig satt ned ved skade. 

7.4.2 Eiers/ansvarliges behandling av husdyret 

Eier/ansvarlige skal følge myndighetenes fastsatte 

forskrifter som har som mål å forebygge eller 

begrense skade på dyr. Årlige helsekontroller og 

vaksinasjon i henhold til Veterinærkatalogens 

anbefalinger skal følges. 

Handlinger og unnlatelser som er foretatt av en 

person som med eiers samtykke er ansvarlig for 

dyret, får samme virkninger som om handlingen 

og unnlatelsen var foretatt av eier selv. 

Erstatningen kan bli avkortet eller falle bort ved 

brudd på denne bestemmelsen. Hvor stor 

reduksjonen blir, avhenger av omstendighetene. 
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ULYKKESFORSIKRING 
WtC-ULY-2.8 gjelder fra januar 2021 

 

Innhold: 

1 DEFINISJONER 

2 HVEM SOM ER FORSIKRET 

3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

4 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER. BEGRENSNINGER I FORHOLD TIL YRKE 

5 HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE 

6 HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER. BEGRENSNINGER 

7 SKADEOPPGJØR 

8 AVVIK FRA GENERELLE VILKÅR 

 

Ulykkesforsikringen består av to valgfrie dekninger. Det kan avtales invaliditetsdekning eller dødsfallsdekning, 

eller begge deler. Hva som er avtalt, fremgår av forsikringsbeviset. De to delene inneholder: 

 

Invaliditetsdekning 

   - Avtalt forsikringssum ved medisinsk invaliditet. Denne kan være avtalt med eller uten rett til 

dobbel erstatning ved invaliditetsgrader på 51 % eller mer (fremgår av forsikringsbeviset) 

   - Refusjon av behandlingsutgifter med inntil 5 % av avtalt forsikringssum ved medisinsk invaliditet 

   - Erstatning ved dødsfall på kr 50.000 dersom en egen dødsfallsdekning ikke er avtalt.  

 

Dødsfallsdekning 

   - Avtalt forsikringssum ved dødsfall. 

Om forsikringen gjelder hele eller bare deler av døgnet, beror på om forsikrede er yrkesaktiv eller ikke, og 

hvilket yrke som utøves (se pkt 4). 

I tillegg til disse vilkår gjelder: 

   - Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner 

   - Generelle vilkår 

   - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den 

   Utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene. 

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene. 

1 Definisjoner 

1.1 Behandlingsutgifter 

Med behandlingsutgifter menes utgifter til 

behandling og reiser som følge av en 

ulykkesskade. 

1.2 Forsikrede 

Forsikrede er den persons liv eller helse forsikringen 

knytter seg til. Se pkt. 2.  

1.3 Forsikringssum 

Forsikringssum er det beløp som er avtalt 

for forsikringen og som fremkommer av 

forsikringsbeviset. 

1.4 Forsikringstaker 

Forsikringstaker er den som ifølge forsikringsbeviset 

har inngått forsikringsavtalen om ulykkesforsikring 

og har råderett over forsikringen. Forsikringstaker 

må ha vanlig bosted i Norge i henhold til 

Folkeregisteret. 

1.5 Forsikringstiden 

 Forsikringstiden er den tiden den avtalte 

forsikringen er i kraft. Forsikringen fornyes for ett år 

av gangen.  

1.6 Forsikringstilfelle 

Et forsikringstilfelle inntreffer når de faktiske 

forutsetningene som utløser rettigheter etter 

ulykkesforsikringen foreligger.  

1.7 Medisinsk invaliditet 

Med medisinsk invaliditet menes den fysiske varige 

funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade 

erfaringsvis forårsaker. 

Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes på 

grunnlag av invaliditetstabellene gitt av 

Sosialdepartementet i forskrift av 21.4.1997 nr 

373,del II og III. Invaliditetsgraden fastsettes uten 

hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende 

arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l. 
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1.8 Ulykkesskade 

Med ulykkesskade forstås fysisk skade på en 

person forårsaket ved en plutselig og uforutsett 

ytre begivenhet, "et ulykkestilfelle", som inntreffer i 

forsikringstiden.  

2 Hvem som er forsikret 
Forsikringen gjelder for den person som  

   - er angitt som den forsikrede i forsikringsbeviset.  

   - har bosted i Norge i henhold til Folkeregisteret 

og er medlem i norsk folketrygd når 

forsikringstilfellet inntreffer. 

3 Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder i Norden og under opphold 

utenfor Norden i inntil 12 måneder. Opphold 

utenfor Norden anses ikke som avbrutt ved 

opphold i Norden i forbindelse med arbeid, ferier, 

sykebehandling o.l. 

Uten hensyn til bestemmelsen om vanlig bosted i 

Norge i pkt 4 gjelder forsikringen under opphold 

utenfor Norden ut over 12 måneder for norske 

statsborgere som: 

   - tjenestegjør på skip i utenriksfart 

   - er ansatt i norsk utenrikstjeneste, eller  

   - ektefelle/samboer/barn bosatt sammen med 

slik ansatt 

   - er student eller au pair.  

For studenter og au pairs gjelder forsikringen 

likevel ikke for utenlandsopphold ut over 4 år. 

4 Når forsikringen gjelder  
Forsikringen gjelder for forsikringstilfeller som 

inntreffer i forsikringstiden. 

Begrensninger i forhold til yrke. 

Om forsikringen gjelder hele eller bare deler av 

døgnet, beror på om forsikrede er yrkesaktiv eller 

ikke og hvilket yrke som utøves. 

Forsikrede plikter å melde fra til Selskapet 

omgående ved oppstart av yrke etter fylte 18 år, 

og ved senere endring av yrke. Forsømmes denne 

plikten, vil erstatningen kunne bli redusert, jf FAL 

par 13-7. 

Forsikringen kan fornyes hvert år så lenge 

forsikrede lever. 

4.1 Personer som ikke er eller anses som 

yrkesaktive  

Forsikringen gjelder hele døgnet for: 

   - barn og unge i skolepliktig alder, studenter 

med brutto arbeidsinntekt inntil 1 G, (G = 

folketrygdens grunnbeløp), dog ikke under 

yrkesutøvelse som beskrevet i pkt. 4.2.c)  

   - personer som avtjener 

militærførstegangstjeneste og  repetisjonsøvelse 

   - pensjonister som har sluttet å utøve yrket sitt 

   - andre personer som ikke er yrkesaktive.  

4.2 Personer som er yrkesaktive  

a yrker med lav ulykkesrisiko 

Forsikringen gjelder hele døgnet for personer som 

utøver yrker med lav ulykkesrisiko, dvs. annen type 

arbeid enn beskrevet i bokstav b) og c). Vær 

likevel oppmerksom på yrkesbegrensningene i 

bokstav c). 

b yrker med forhøyet ulykkesrisiko 

Med yrker med forhøyet risiko forstås yrker 

som utøves i høyder (stige, stillas, lift o.l.), ved hjelp 

av maskiner og produksjonsutstyr, omgang med 

kjemiske midler samt yrker i land- og 

skogbruksnæring, transportvirksomhet og 

vakthold.  

For personer som innehar slike yrker gjelder 

forsikringen bare på fritiden med mindre annet er 

avtalt med Selskapet. Er det ikke inngått slik 

avtale, gjelder forsikringen ikke under utøvelse av 

disse yrkene eller under opphold på 

arbeidsstedet. Hva som er avtalt vil fremgå av 

forsikringsbeviset. Yrkesutøvelse i forbindelse med 

bygging og vedlikehold av forsikredes eget 

hjem/fritidsbolig som bare benyttes til forsikredes 

private formål, er likevel omfattet. Vær likevel 

oppmerksom på yrkesbegrensningene i bokstav 

c). 

c yrkesutøvelse som aldri er omfattet av 

forsikringen  

Forsikringen gjelder ikke når forsikrede utøver 

følgende yrkesaktiviteter, eller oppholder seg på 

arbeidsstedet: 

   - dykking 

   - all virksomhet offshore 

   - yrkesfiske 

   - tjenestegjøring ombord i militære kjøre-, sjø- og 

luftfartøy 

   - produksjonsarbeid i steinbrudd, sand- og 

grustak 

   - all virksomhet knyttet til fremstilling, lagring, bruk 

og transport av eksplosiver 

   - stuntaktivitet og luftakrobatikk.  

Forsikringen omfatter heller ikke ulykkesskade som 

oppstår under opphold i krigssone eller områder 

hvor det foregår eller forventes å oppstå alvorlige 

forstyrrelser av den offentlige orden, når formålet 

med oppholdet er å sikre mediedekning av 

begivenhetene 

5 Hva forsikringen kan omfatte  
Hvilke deler av dette punktet som er avtalt, 

fremgår av forsikringsbeviset. 

5.1 Medisinsk invaliditet. 

Med eller uten rett til dobbel erstatning      
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Har ulykkesskaden ført til medisinsk invaliditet 

betales det invaliditetserstatning.  

Retten til erstatning inntrer når ulykkesskaden skjer. 

Avtalt forsikringssum fremgår av forsikringsbeviset. 

Ved hver fornyelse av forsikringen oppjusteres 

forsikringssummen i takt med økningen av 

folketrygdens grunnbeløp (G-regulering). 

Oppjusteringen opphører ved utløpet av det 

forsikringsår forsikrede fyller 70 år. Det er 

forsikringssummen på det tidspunkt ulykkesskaden 

skjer, som legges til grunn for beregningen av 

invaliditetserstatningen 

Erstatningen utgjør en prosentvis andel av 

forsikringssummen tilsvarende den medisinske 

invaliditetsgraden.   

Dobbel erstatning: 

Hvis det fremgår av forsikringsbeviset at det er 

avtalt rett til dobbel erstatning, dobles 

utbetalingen ved invaliditetsgrader på 51 % eller 

mer. Retten til dobbel erstatning opphører ved 

utløpet av det forsikringsår forsikrede fyller 70 år.  

5.2 Behandlingsutgifter  

Behandlingsutgifter som refunderes er rimelige og 

nødvendige behandlingsutgifter i Norden som er 

påløpt de to første årene etter ulykkesskaden, til: 

   - lege og tannlege 

   - medisiner og forbindingssaker foreskrevet av 

lege eller tannlege 

   - kiropraktor- og fysioterapeutbehandling 

foreskrevet av lege          

   - reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig 

behandling.     

Ved tannskader hos barn under 18 år refunderes 

også, etter forhåndsgodkjennelse av Selskapet, 

utgifter til første permanente tannbehandling 

(bro, krone o.l.) selv om sluttbehandlingen må 

utsettes ut over to år på grunn av barnets alder. 

Oppgjør skal dog skje senest 10 år etter utgangen 

av det året som skaden inntraff, basert på 

kostnadsoverslag fra tannlege og/eller 

tanntekniker. 

Det er en forutsetning at utgiftene ikke kan kreves 

dekket fra annet hold. Behandlingsutgifter 

refunderes med inntil 5 % av den avtalte 

forsikringssummen ved medisinsk invaliditet (se pkt. 

5.1).    

Ved refusjon av behandlingsutgifter fratrekkes en 

egenandel på kr 2 500 pr ulykkesskade.  

5.3 Dødsfall 

Hvis forsikrede dør som følge av en ulykkesskade 

som har inntruffet i forsikringstiden, utbetales 

dødsfallserstatning 

Retten til erstatning inntrer på det tidspunktet 

forsikrede dør. Forsikringssummen er minimum kr 

50.000.   

Er det avtalt høyere dødsfallserstatning, fremgår 

den avtalte forsikringssummen av 

forsikringsbeviset. Slik særskilt avtalt forsikringssum 

oppjusteres i så fall, ved hver fornyelse av 

forsikringen, i takt med økningen av folketrygdens 

grunnbeløp (G-regulering). Oppjusteringen 

opphører ved utløpet av det forsikringsår 

forsikrede fyller70 år. Det er forsikringssummen på 

det tidspunkt ulykkesskaden skjer, som legges til 

grunn for beregningen av invaliditetserstatningen.  

6 Hva forsikringen ikke 

omfatter. Begrensninger 

 6.1 Psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, 

lærevansker o.l. 

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling for psykiske 

lidelser, atferdsforstyrrelser, lære vansker o.l. som 

omfattes av diagnosekodene fra og med F00 til 

og med F99 i henhold til ICD-10*), og følger av 

slike.  

*) Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av 

sykdommer og beslektede helseproblemer, 10. 

revisjon med senere endringer, fastsatt av 

Verdens Helseorganisasjon. 

6.2 Tannskader 

Tannskader gir ikke rett til invaliditetserstatning.  

6.3 Sykdom, smitte og andre særlige tilstander  

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes 

sykdom, sykelig tilstand eller anlegg, for eksempel 

skader som oppstår i forbindelse med epileptisk 

anfall, bevissthetstap, hjerneslag e.l. 

Forsikringen gjelder heller ikke følgende tilstander, 

selv om en ulykkeshendelse er utløsende årsak: 

   - slagtilfelle  

   - hjerteinfarkt  

   - kreft 

   - smertetilstander i rygg, med mindre smertene 

har oppstått som følge av røntgenologisk 

påvisbart brudd i ryggsøylen, og bruddet skyldes 

en ulykkeshendelse 

   - infeksjonssykdommer, med mindre infeksjonen 

har kommet gjennom en vevsskade som følge av 

en ulykkeshendelse. 

Stikk og bitt av insekt regnes ikke som 

ulykkeshendelse. 

6.4 Medisinsk behandling og bruk av 

medikamenter  

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade forårsaket 

ved medisinsk undersøkelse, behandling, o.l. eller 

ved inntak av medikamenter, med mindre den 

forsikrede er blitt behandlet på grunn av en 

ulykkesskade som Selskapet svarer for. 
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6.5 Forgiftning  

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes 

forgiftning gjennom mat, drikke eller 

nytelsesmidler.  

6.6 Arr og vansiring  

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved arr og 

vansiring som gir invaliditetsgrad på mindre enn 

15 %.  

6.7 Aktiviteter med særlig risiko  

Forsikringen omfatter ikke ulykkesskade som følge 

av: 

   - boksing, bryting, judo, karate og andre kamp- 

og selvforsvarsporter 

   - ballongferd, fallskjerm- og basehopping, 

hanggliding, flyving med mikro- og ultralette fly, 

og andre lignende luftsportsaktiviteter 

   - dykking med pustegass og fridykking dypere 

enn 10 meter 

   - fjellklatring, strikkhopp, utfor, Super G og off-

piste 

   - hastighetsløp med motorkjøretøy og 

motorfartøy. 

   - andre aktiviteter som betraktes som ekstrem 

og/eller ultrasport, herunder utforsykling med 

terrengsykkel og sykling i høyder over 1 500 meter.  

 Forsikringen gjelder heller ikke for ulykkesskade 

som følge av: 

   - all sport, idrett og ekspedisjoner som gir 

forsikrede brutto inntekt og/eller sponsormidler på 

mer enn 1 G pr år(G =Folketrygdens grunnbeløp) 

   - ordinære taklinger og skader som oppstår som 

en del av spillets ordinære gang og risiko.  

   - deltakelse i fredsbevarende styrker eller andre 

lands og organisasjoners militære og paramilitære 

styrker.  

6.8 Slagsmål, forbrytelser og gjengjeldelsesforhold 

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes 

at den forsikrede: 

   - frivillig deltar i slagsmål eller forbrytelse, eller 

   - er offer for gjengjeldelsesforhold i forbindelse 

med egen deltakelse i straffbar handling. 

6.9 Forsett og selvmord 

Er forsikringstilfellet forsettlig fremkalt, er Selskapet 

ikke ansvarlig. Selskapet er likevel ansvarlig hvis 

den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand 

ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. 

Med rekkevidde skal i denne sammenheng forstås 

den umiddelbare følgen av handlingen, nemlig 

legemsskaden.  

Selskapet svarer uansett ikke for selvmord eller 

forsøk på selvmord som skyldes sinnslidelse, jf FAL § 

13-8.  

6.10 Uaktsomhet  

Er forsikringstilfellet fremkalt og/eller omfanget av 

det økt som følge av grov uaktsomhet, kan 

Selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved 

avgjørelsen skal det bl.a. legges vekt på skyld 

raden, skadeforløpet og om forsikrede var i 

selvforskyldt rus. Jf. FAL par 13-9. 

6.11 Særlige begrensninger ved 

behandlingsutgifter 

Forsikringen omfatter ikke følgende 

behandlingsutgifter: 

   - behandlingsutgifter ved tannskade som følge 

av tygging eller biting 

   - merutgifter til undersøkelse, behandling eller 

opptrening i private helseinstitusjoner eller hos 

privatpraktiserende leger/behandlere uten 

offentlig refusjonsrett 

   - utgifter til hjelpemidler                                           

   - redningsaksjoner og transport fra skadestedet.  

7 Skadeoppgjør  

7.1 Generelt  

7.1.1 Melding om skade  

Når et ulykkestilfelle har inntruffet, må melding 

sendes Selskapet omgående. 

7.1.2 Opplysningsplikt og dokumentasjon  

Den som vil fremme krav mot Selskapet, skal gi 

Selskapet de opplysninger og dokumenter som er 

tilgjengelig for ham eller henne, og som Selskapet 

trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale 

erstatningen. 

7.1.3 Lege- og spesialisterklæringer   

Den forsikrede og Selskapet har rett til å innhente 

lege- og spesialisterklæringer som har betydning 

for fastsettelsen av grunnlaget for 

erstatningsberegningen. Dersom Selskapet 

finner det nødvendig å innhente legeerklæring fra 

ny sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig.  

Hvis den forsikrede befinner seg utenfor Norge kan 

Selskapet kreve at forsikrede fremstiller seg for 

lege i Norge for vurdering av om vilkårene for 

erstatning foreligger. Legens honorar betales av 

Selskapet. 

7.1.4 Samvirkende årsaker  

Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis andre 

forhold, sammen med ulykkesskaden, har 

medvirket til det forhold som gir rett til utbetaling 

under forsikringen. 

7.2 Når erstatningen utbetales og hvordan den 

beregnes   

7.2.1 Medisinsk invaliditet  

Invaliditetserstatningen kommer til utbetaling når 

forsikringstilfellet er inntruffet, Selskapet har mottatt 

kravet med nødvendig dokumentasjon og har 
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hatt rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og 

beregne sitt endelige ansvar.    

Erstatningen fastsettes på grunnlag av den 

invaliditetsgraden som ulykkesskaden 

representerer, og avtalt forsikringssum. Når det 

er avtalt rett til dobbel erstatning, dobles 

forsikringssummen ved invaliditetsgrader på 51 % 

eller mer.  

Dersom et ulykkestilfelle fører til flere skader på 

samme person, fastsettes invaliditetsgraden ut fra 

en samlet vurdering. Dersom ulykkesskaden øker 

en tidligere funksjonsnedsettelse, gjøres fradrag i 

medisinsk invaliditet tilsvarende tidligere 

funksjonsnedsettelse. Når andre forhold medvirker 

til at den medisinske invaliditetsgraden blir høyere 

enn det skaden alene tilsier, ytes forholdsmessig 

erstatning. Se også pkt. 7.1.4. 

7.2.2 Behandlingsutgifter  

Behandlingsutgiftene kommer til utbetaling når 

Selskapet har mottatt kravet med nødvendig 

dokumentasjon for utgiftene. 

Behandlingsutgiftene må dokumenteres med 

originale bilag.  

Behandlingsutgifter dekkes bare som om 

forsikrede hadde vært medlem av norsk 

folketrygd.  

7.2.3 Dødsfall  

Dødsfallserstatningen kommer til utbetaling når 

dødsfallet er inntruffet, Selskapet har mottatt 

kravet med nødvendig dokumentasjon og har 

hatt rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og 

beregne sitt endelige ansvar.  

Medfører ulykkesskaden at forsikrede dør innen to 

år etter skadedato, betales dødsfallserstatning. 

Eventuell invaliditetserstatning som måtte være 

forskuddsbetalt for samme skade, kommer til 

fradrag. 

Dør den forsikrede av annen årsak innen to år 

etter at ulykkesskaden inntraff, betales verken 

dødsfall - eller invaliditetserstatning. 

Dør den forsikrede senere enn to år etter at 

ulykkesskaden inntraff, betales ikke 

dødsfallserstatning, men invaliditetserstatning 

etter den invaliditetsgrad som ulykkesskaden ville 

ha medført. 

7.3 Hvem utbetalingen går til  

7.3.1 Medisinsk invaliditet 

Forsikringsutbetalingen tilfaller den forsikrede. 

7.3.2 Behandlingsutgifter  

Forsikringsutbetalingen tilfaller den forsikrede eller 

forsikringstaker, avhengig av hvem av dem som er 

ansvarlig for utlegget. 

7.3.3 Dødsfall  

Utbetalingen av forsikringssummen følger 

bestemmelsene i FAL Kap. 15: 

Hovedregelen er at Forsikringsutbetalingen tilfaller 

forsikringstaker. 

Er forsikringstaker og forsikrede samme person, 

tilfaller forsikringsutbetalingen avdødes 

ektefelle/registrerte partner. Har ikke avdøde slike, 

eller er de ikke lenger i live, tilfaller utbetalingen 

avdødes arvinger etter lov eller testament i 

henhold til arvelovens bestemmelser. 

En person anses ikke som ektefelle/registrert 

partner etter avsnittet ovenfor når det på 

dødsfallstidspunktet er avsagt dom for eller gitt 

bevilling til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder 

selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller 

endelig.  

Begunstigelse 

Ønsker forsikringstaker at utbetalingen ved død 

skal tilfalle spesielt utpekte personer (f eks 

samboer) eller andre begunstigede, må dette 

avtales med Selskapet. En slik begunstigelse vil 

fremgå av forsikringsbeviset.  

Hvis samboer er oppnevnt som begunstiget uten 

å være navngitt, skal med slik samboer forstås: 

   - person som avdøde på dødsfallstidspunktet 

levde sammen med i ekteskapsliknende forhold 

hvis det av Folkeregisteret fremgår at de to har 

hatt samme bolig de siste to årene, eller 

   - person som hadde felles barn og felles bolig 

med forsikrede. En person regnes likevel ikke som 

samboer etter dette avsnitt dersom det på 

dødsfallstidspunktet forelå forhold som var til 

hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås, eller 

det er åpenbart at faktisk samlivsbrudd har funnet 

sted på et tidligere tidspunkt.  
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BARNEFORSIKRING 
WtC-BAR-2.8 gjelder fra januar 2021 

 

Innhold: 

1 DEFINISJONER 

2 HVEM SOM ER FORSIKRET 

3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

4 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER OG HVOR LENGE DEN KAN BEHOLDES 

5 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 

6 HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER. BEGRENSNINGER 

7 SKADEOPPGJØR 

8 AVVIK FRA GENERELLE VILKÅR 

9 TILLEGGSFORSIKRING SOM KAN AVTALES (ELITE) 

 

Oversikt 

Standard Barneforsikring omfatter:  

   - erstatning ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke og sykdom 

   - refusjon av behandlingsutgifter som følge av ulykke 

   - dagpenger ved sykehusopphold som følge av ulykke og sykdom 

   - økonomisk førstehjelp ved kreft, hjernesvulst, multippel sklerose(MS), diabetes type 1 (insulinavhengig 

sukkersyke), nyresvikt, amputasjoner og alvorlige hjerne- og brannskader 

   - erstatning ved dødsfall 

 

Elite Barneforsikring: 

Barneforsikringen kan utvides til å omfatte rett til engangsutbetaling ved fremtidig ervervsuførhet. Dersom 

dette er avtalt, fremgår det av forsikringsbeviset. 

Helseopplysninger: 

Fordi barneforsikringen omfatter rett til utbetaling i forbindelse med fremtidig sykdom, må det i forbindelse 

med kjøpet og eventuelt senere økning av forsikringssum eller utvidelse med Elite, avgis en skriftlig 

helseerklæring til Selskapet.  

Selskapets vurdering av helseopplysningene kan føre til begrensninger i retten til utbetaling ved sykdom. 

Slike begrensninger vil i så fall fremgå av forsikringsbeviset. Vurderingen vil også kunne føre til at forsikringen 

blir avslått i sin helhet. 

 

I tillegg til disse vilkår gjelder: 

   - Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner  

   - Generelle vilkår 

   - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene 

   - Lov av 10. juni 1988 om forsikringsvirksomhet (Forsikringsvirksomhetsloven). 

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene. 

1 Definisjoner 

1.1 Behandlingsutgifter 

Med behandlingsutgifter menes utgifter til 

behandling og reiser som følge av en 

ulykkesskade. 

1.2 Ervervsuførhet 

Med ervervsuførhet menes helt eller delvis tap av 

evne til inntektsgivende arbeid (omfattes bare av 

Elite Barneforsikring, se pkt. 9). Ervervsuførheten 

fastsettes ut i fra inntektsmulighetene i ethvert 

arbeid som forsikrede kan utføre med 

sykdommen/skaden, sammenlignet med 

inntektsmulighetene forsikrede ville hatt uten 

sykdommen/skaden. 

1.3 Forsikrede (barnet) 

Forsikrede er den persons liv eller helseforsikringen 

knytter seg til (barnet). Se pkt. 2. 

1.4 Forsikringssum 

Forsikringssum er det beløp som er avtalt for 

forsikringen og som fremkommer av forsikrings-

beviset. 
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1.5 Forsikringstaker 

Forsikringstaker er den som ifølge forsikringsbeviset 

har inngått forsikringsavtalen om barne-forsikring 

og har råderett over forsikringen. Forsikringstaker 

kan bare være barnets foreldre, verge eller 

fosterforeldre, og må ha vanlig bosted i Norge i 

henhold til Folkeregisteret.  

1.6 Forsikringstiden 

Forsikringstiden er den tiden den avtalte 

forsikringen er i kraft. Forsikringen fornyes for ett år 

av gangen. 

1.7 Forsikringstilfelle 

Et forsikringstilfelle inntreffer når de faktiske 

forutsetningene som utløser rettigheter etter 

forsikringen foreligger. 

1.8 ICD-10 

ICD-10 er en forkortelse for Den internasjonale 

statistiske klassifikasjonen av sykdommer og 

beslektede helseproblemer, 10. revisjon med 

senere endringer, fastsatt av Verdens 

Helseorganisasjon. 

1.9 Medisinsk invaliditet 

Med medisinsk invaliditet menes den fysiske varige 

funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller 

sykdom erfaringsvis forårsaker. 

Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes på 

grunnlag av invaliditetstabellene gitt av 

Sosialdepartementet i forskrift av 21.4.1997 nr 373, 

del II og III. Invaliditetsgraden fastsettes uten 

hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende 

arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l.  

Ved funksjonsnedsettelse som ikke omfattes av 

tabellen, fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag 

av en skjønnsmessig sammenligning med 

skadefølgene i tabellen. 

1.10 Sykdom 

Med sykdom forstås en sykelig endring av 

helsetilstanden som ikke er å betrakte som 

ulykkes-skade, og som inntreffer i forsikringstiden. 

En sykdom anses inntruffet på det tidspunkt 

diagnosen er stilt av lege første gang. 

Endret helsetilstand som følge av svangerskap og 

svangerskapsavbrudd, eller plastiske operasjoner 

og liknende skjønnhetsfremmende behandling 

regnes ikke som sykdom. 

1.11 Ulykkesskade  

Med ulykkesskade forstås fysisk skade på person 

forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre 

begivenhet, "et ulykkestilfelle", som inntreffer i 

forsikringstiden. 

2 Hvem som er forsikret 
Forsikringen gjelder for den person (barnet) som  

   - er angitt som den forsikrede i forsikringsbeviset, 

   - har bosted i Norge i henhold til Folkeregisteret 

og 

   - er medlem i norsk folketrygd når 

forsikringstilfellet inntreffer. 

3 Hvor forsikringen gjelder 
 

Forsikringen gjelder i Norden og under opphold 

utenfor Norden i inntil 12 måneder. Opphold 

utenfor Norden anses ikke som avbrutt ved 

tilfeldige opphold i Norden i forbindelse med 

arbeid, ferier, sykebehandling o.l. 

Uten hensyn til bestemmelsen om vanlig bosted i 

Norge i pkt. 2 gjelder forsikringen under opphold 

utenfor Norden ut over 12 måneder for norske 

statsborgere som: 

   - tjenestegjør på skip i utenriksfart 

   - er ansatt i norsk utenrikstjeneste, eller 

ektefelle/samboer/barn bosatt sammen med slik 

ansatt 

   - er student eller au pair. 

4 Når forsikringen gjelder og hvor 

lenge den kan beholdes 
Forsikringen gjelder for forsikringstilfeller som 

inntreffer i forsikringstiden.  

Forsikringen gjelder hele døgnet. 

Det er en forutsetning at det avgis en skriftlig 

helseerklæring til Selskapet. Blir det ikke innsendt 

helseerklæring i forbindelse med kjøp av Standard 

Barneforsikring, reduseres barneforsikringen til en 

ordinær ulykkesforsikring med samme 

starttidspunkt som for barneforsikringen.  

Ved manglende innsendelse av helseerklæring i 

forbindelse med en eventuell senere økning av 

forsikringssum eller utvidelse til Elite Barneforsikring 

vil økningen/utvidelsen bli annullert. 

Inntil fullstendig helseerklæring er mottatt av 

Selskapet og karenstiden i pkt. 6.2.1 er omme, 

gjelder forsikringen/økningen/utvidelsen bare for 

forsikringstilfeller som skyldes ulykkesskade. For 

dødsfallsdekningen i pkt. 5.5 gjelder følgende: 

Inntil fullstendig helseerklæring er mottatt av 

Selskapet, gjelder forsikringen bare for 

forsikringstilfeller som ikke har sammenheng med 

forsikredes helsetilstand da avtalen om 

forsikringen ble inngått. 

Er ikke barneforsikringen opphørt tidligere, 

opphører den ved utløpet av det forsikringsåret 

forsikrede fyller 25 år. Forsikringen vil da bli tilbudt 

videreført som en ordinær ulykkesforsikring. 
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5 Hva forsikringen omfatter 

5.1 Medisinsk invaliditet - ulykke og sykdom. 

Denne delen av forsikringen gir rett til 

invaliditetserstatning hvis forsikrede rammes av en 

sykdom/ulykkesskade som medfører varig 

medisinsk invaliditet. 

Ved ulykkesskade inntrer retten til erstatning når 

ulykkesskaden skjer. 

Ved sykdom inntrer retten til erstatning når det er 

gått to år siden sykdommen inntraff og 

invaliditeten er vurdert å være varig.   

Avtalt forsikringssum fremgår av forsikringsbeviset. 

Ved hver fornyelse av forsikringen oppjusteres 

forsikringssummen i takt med økningen av 

folketrygdens grunnbeløp (G-regulering). Det er 

forsikringssummen på det tidspunkt retten til 

invaliditetserstatning inntrer, som legges til grunn 

for beregningen av invaliditetserstatningen. 

Erstatningen utgjør en prosentvis andel av 

forsikringssummen tilsvarende den medisinske 

invaliditetsgraden. 

Ved medisinsk invaliditet som følge av 

ulykkesskade på 51 % eller mer utbetales dobbel 

erstatning. 

5.2 Behandlingsutgifter - ulykke 

Denne delen av forsikringen gir rett til refusjon av 

rimelige og nødvendige behandlingsutgifter i 

Norden som er påløpt de to første årene etter 

ulykkesskaden, til: 

   - lege og tannlege 

   - medisiner og forbindingssaker foreskrevet av 

lege eller tannlege 

   - kiropraktor- og fysioterapeutbehandling 

foreskrevet av lege 

   - reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig 

behandling.  Ved tannskader hos barn under 18 

år refunderes også, etter Selskapets 

forhåndsgodkjennelse, utgifter til første 

permanente tannbehandling (bro, krone o.l.) selv 

om sluttbehandlingen må utsettes ut over to år på 

grunn av barnets alder. Oppgjør skal dog skje 

senest 10 år etter utgangen av det året skaden 

inntraff, basert på kostnadsoverslag fra tannlege 

og/eller tanntekniker. 

Det er en forutsetning at utgiftene ikke kan kreves 

dekket fra annet hold. 

Behandlingsutgifter refunderes med inntil 1 G (G = 

folketrygdens grunnbeløp).  

Ved refusjon av behandlingsutgifter fratrekkes en 

egenandel på kr 1.000 pr ulykkesskade. 

5.3 Dagpenger ved sykehusopphold 

Denne delen av forsikringen gir rett til dagpenger 

når forsikrede i løpet av forsikringstiden har vært 

innlagt sammenhengende i minst 14 netter på 

offentlig godkjent sykehus i Norden som følge av 

sykdom eller ulykkesskade. 

Dagpenger ytes med kr 500 pr dag fra og med 

dag 15, i inntil 365 dager. 

Blir forsikrede innen 12 måneder etter avsluttet 

sykehusopphold første gang, igjen innlagt for 

samme sykdoms- eller ulykkestilfelle, regnes disse 

døgnene som en forlengelse av det første 

oppholdet. Sykdommer eller ulykkesskader med 

medisinsk sammenheng regnes som ett og 

samme sykdoms- eller ulykkestilfelle. 

Forsikringen omfatter bare utbetaling for de 

dagene på sykehus som faller innenfor 

forsikringstiden. 

Dagpengene er en standardisert utbetaling til 

dekning av merkostnader som følge av 

sykehusoppholdet. Det kreves ikke dokumentasjon 

for påløpte merkostnader. 

5.4 Økonomisk førstehjelp  

Denne delen av forsikringen gir rett til 

engangsutbetaling (økonomisk førstehjelp) hvis 

forsikrede i løpet av forsikringstiden får diagnosen 

   - kreft 

   - hjernesvulst 

   - diabetes type 1 (insulinavhengig sukkersyke) 

   - multippel sklerose (MS) 

   - nyresvikt, 

må foreta 

   - amputasjon, 

eller rammes av 

   - alvorlig hjerneskade  

   - alvorlig brannskade. 

Det er en forutsetning at forsikrede er i live 24 timer 

etter at forsikringstilfellet inntraff. 

Hver enkelt sykdom/tilstand er nærmere beskrevet 

i bokstav a) til og med h) nedenfor. 

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved kreft, 

hjernesvulst, multippel sklerose, diabetes, nyresvikt, 

amputasjon eller alvorlig hjerneskade hvis 

Selskapet har utbetalt erstatning under samme 

kategori tidligere.  

Tilsvarende begrensning gjelder ikke for 

brannskade. 

Forsikringssummen er kr 200.000. 

Økonomisk førstehjelp er en standardisert 

utbetaling til dekning av merkostnader som følge 

av sykehusoppholdet. Det kreves ikke 

dokumentasjon for påløpte merkostnader. 

Nærmere beskrivelse av sykdommene/skadene: 

a) Kreft 

Tilstedeværelse av ondartet svulst (en svulst som 

ikke er innkapslet og har den egenskap at den 

kan infiltrere og spre kreftceller til områder utenfor 

svulsten). Inkludert i kreftdiagnosen er også 

leukemi (blodkreft) og maligne lymfomer 

(ondartetkreft i lymfevev). Diagnosen må 



 

 

- 105 - 

 

underbygges med histologisk beskrivelse av 

malignitet (ondartethet) og falle inn under 

kodene fra og med C00 til og med C97 i henhold 

til ICD-10. 

b) Hjernesvulst 

Intracranielle svulster som krever operasjon.  

Diagnosen må i tillegg samsvare med kode D 

32.0, D33.0, D33.1, D33.2, D33.3, D35.2, D35.3 eller 

D35.4 i ICD-10, og være bekreftet av spesialist i 

nevrologi/nevrokirurgi. 

c) Multippel sklerose (MS) 

Multippel sklerose diagnostisert på 

barneavdelingen ved et regionsykehus eller av 

spesialist i nevrologi. Forsikrede må ha 

nevrologiske utfall som har vart i mer enn seks 

måneder eller har forekommet ved mer enn ett 

tilfelle. Dette må verifiseres ved typiske symptomer 

på demyelinisering (at hylsen rundt en del 

nervefibre blir borte) og svekkelse av bevegelse 

og følelse samt ved analyse av spinalvæske og 

MR-undersøkelse (en spesiell form for "røntgen"-

undersøkelse). 

Diagnosen skal samsvare med kode G35 i ICD-10. 

d Diabetes type 1 

Insulinavhengig sukkersyke diagnostisert av 

spesialist i barnesykdommer eller indremedisin. 

Fastende blodsukker må ha vært målt høyere enn 

7mmol/l ved gjentatte målinger. Diagnosen skal 

forøvrig samsvare med kode E10 i ICD-10. 

e Nyresvikt 

Sterkt nedsatt nyrefunksjon som krever dialyse. 

Diagnosen må i tillegg samsvare med kode N17, 

N18 eller N19 i ICD-10 og være bekreftet av 

spesialist i nyresykdommer. 

f Amputasjon 

Amputasjon av 

   - fot ved ankelleddet, eller større del av benet 

   - hånd ved håndleddet, eller større del av 

armen 

g Alvorlig hjerneskade 

Hjerneskade som følge av sykdom eller 

ulykkesskade som medfører en tilstand med 

betydelig nedsatt bevissthet (Glascow Coma 

Scale 7 eller lavere i minst 1 time) og/eller 

sentralnervøst betingete nevrologiske utfall i minst 

10 døgn. Tilstanden må også medføre 

intensivbehandling i minst 4 døgn. 

h Alvorlig brannskade 

For barn under 10 år: Minst annen 

gradsforbrenning på minst 10 % av 

kroppsoverflaten. 

For barn 10 år eller eldre: Annen gradsforbrenning 

på minst 15 % av kroppsoverflaten eller tredje 

grads forbrenning på minst 10 % av 

kroppsoverflaten. 

5.5 Dødsfall 

Denne delen av forsikringen gir rett til 

dødsfallserstatning hvis forsikrede dør i 

forsikringstiden.  

Forsikringssummen er kr 1 G (G = folketrygdens 

grunnbeløp). 

6 Hva forsikringen ikke omfatter 
Begrensninger 

Begrensningene i pkt. 6 gjelder for alle andre 

forsikringstilfeller enn dødsfall i henhold til pkt. 5.5.  

For dødsfall gjelder kun begrensningen i pkt. 6.1.5 

om forsett. 

6.1 Generelt  

Følgende begrensninger gjelder ved både 

sykdom og ulykkesskade: 

6.1.1 Psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, 

lærevansker o.l. 

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling for psykiske 

lidelser, atferdsforstyrrelser, lærevansker o.l. som 

omfattes av diagnosekodene fra og med F00 til 

og med F99, og R48, i henhold til ICD-10, og følger 

av slike. Diagnosekode F20(schizofreni) er likevel 

ikke unntatt. 

6.1.2 Arr og vansiring 

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved arr og 

vansiring som gir invaliditetsgrad på mindre enn 

15 %. 

6.1.3 Tannskader 

Tannskader gir ikke rett til invaliditetserstatning 

etter pkt. 5.1. 

6.1.4 Aktiviteter med særlig risiko 

Forsikringen omfatter ikke sykdom/ulykkesskade 

som følge av:  

   - boksing, bryting, judo, karate og andre kamp- 

og selvforsvarssporter 

   - ballongferd, fallskjerm- og basehopping, 

hanggliding, flyving med mikro- og ultralette fly, 

og andre lignende luftsportsaktiviteter 

   - fridykking dypere enn 10 meter og all dykking 

med pustegass 

   - fjellklatring, strikkhopp, utfor, Super G, off-piste 

   - hastighetsløp med motorkjøretøy og 

motorfartøy 

   - andre aktiviteter som betraktes som ekstrem- 

og/eller ultrasport, herunder utforsykling med 

terrengsykkel og sykling i høyder over 1 500 meter.  

Forsikringen omfatter heller ikke 

sykdom/ulykkesskade som følge av: 

   - all sport, idrett og ekspedisjoner som gir 

forsikrede brutto inntekt og/eller sponsormidler på 

mer enn 1G pr år (G = folketrygdens grunnbeløp) 

   - alle skader under utøvelse av sport som 

oppstår som en følge av spillets gang eller 

ordinære taklinger.  
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   - deltakelse i fredsbevarende styrker eller andre 

lands og organisasjoners militære og paramilitære 

styrker. 

6.1.5 Forsett 

Er forsikringstilfellet forsettlig fremkalt er Selskapet 

ikke ansvarlig. Selskapet er likevel ansvarlig hvis 

den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand 

ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. 

Med rekkevidde skal i denne sammenheng forstås 

den umiddelbare følgen av handlingen, nemlig 

legemsskaden. 

6.1.6 Uaktsomhet 

Er forsikringstilfellet fremkalt og/eller omfanget av 

det økt som følge av grov uaktsomhet, kan 

Selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved 

avgjørelsen skal det bl.a. legges vekt på 

skyldgraden, skadeforløpet og eventuell 

selvforskyldt rus, jf FAL par 13-9. 

6.1.7 Slagsmål, forbrytelser og 

gjengjeldelsesforhold  

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom 

eller ulykkesskade som skyldes at den forsikrede 

etter fylte 15 år 

   - frivillig deltar i slagsmål eller forbrytelse, eller 

   - er offer for gjengjeldelsesforhold i forbindelse 

med egen deltakelse i straffbar handling. 

6.2 Begrensninger ved sykdom 

6.2.1 Karenstid 

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved 

sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn 

og/eller symptom innen en viss tid (karenstid) etter 

at innsendt, fullstendig utfylt helseerklæring er 

mottatt av Selskapet.  

Ved nytegning av forsikring er karenstiden: 

For barn under ett år:                6 måneder 

For barn som er ett år eller eldre:  3 måneder 

Det er barnets alder ved Selskapets mottak av 

fullstendig utfylt helseerklæring som er 

avgjørende. 

Ved flytting av forsikring vil det være karenstid på 

3 måneder for eventuell forhøyelse og utvidelse.  

Ved forhøyelse av forsikringssum eller utvidelse av 

forsikringen til Elite Barneforsikring starter ny 

karenstid for forhøyelsen/utvidelsen. 

6.2.2 Helseforbehold 

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved 

sykdom/lidelse som Selskapet har reservert seg 

mot i forsikringsbeviset. 

6.2.3 Astma, allergier, eksemer og matintoleranse  

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling for astma, 

allergier, eksemer eller matvareintoleranse, som 

medfører en medisinsk invaliditetsgrad på mindre 

enn 35 %.  

6.3 Særlige begrensninger ved 

behandlingsutgifter 

Forsikringen dekker ikke behandlingsutgifter ved: 

   - sykdom, sykelig tilstand eller anlegg, selv om en 

ulykkeshendelse er utløsende årsak. 

Infeksjonssykdommer som er kommet gjennom en 

vevsskade som følge av en ulykkeshendelse er 

likevel omfattet. 

   - smertetilstander i rygg, med mindre smertene 

har oppstått som følge av røntgenologisk 

påvisbart brudd i ryggsøylen, og bruddet skyldes 

en ulykkeshendelse 

   - tannskade som følge av tygging eller biting 

   - forgiftning gjennom mat, drikke eller 

nytelsesmidler 

   - stikk og bitt av insekt. 

Forsikringen omfatter ikke følgende 

behandlingsutgifter:   

   - merutgifter til undersøkelse, behandling eller 

opptrening i private helseinstitusjoner eller hos 

privatpraktiserende leger/behandlere uten 

offentlig refusjonsrett 

   - utgifter til hjelpemidler 

   - utgifter til redningsaksjoner og transport fra 

skadestedet. 

7 Skadeoppgjør 

7.1 Generelt 

7.1.1 Melding om forsikringstilfelle 

Når et forsikringstilfelle har inntruffet, må melding 

sendes Selskapet omgående. 

7.1.2 Opplysningsplikt og dokumentasjon  

Den som vil fremme krav mot Selskapet, skal gi 

Selskapet de opplysninger og dokumenter som er 

tilgjengelig for ham eller henne, og som Selskapet 

trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale 

erstatningen. 

7.1.3 Lege- og spesialisterklæringer  

Den forsikrede og Selskapet har rett til å innhente 

lege- og spesialisterklæringer som har betydning 

for fastsettelsen av grunnlaget for 

erstatningsberegningen. Dersom Selskapet finner 

det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny 

sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig. 

Hvis den forsikrede befinner seg utenfor Norge kan 

Selskapet kreve at forsikrede fremstiller seg for 

lege i Norge for vurdering av om vilkårene for 

erstatning foreligger. Legens honorar betales av 

Selskapet.  

7.1.4 Samvirkende årsaker 

Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis andre 

forhold, sammen med forsikringstilfellet, har 

medvirket til det forhold som gir rett til utbetaling 

under forsikringen. 
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7.2 Når erstatningen utbetales og hvordan den 

beregnes 

7.2.1 Medisinsk invaliditet  

Invaliditetserstatningen kommer til utbetaling når 

forsikringstilfellet er inntruffet, Selskapet har mottatt 

kravet med nødvendig dokumentasjon og har 

hatt rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og 

beregne sitt endelige ansvar. 

Erstatningen fastsettes på grunnlag av den 

invaliditetsgraden som 

sykdommen/ulykkesskaden representerer, og 

avtalt forsikringssum. Ved invaliditetsgrader på 51 

% eller mer etter ulykkesskade, dobles 

forsikringssummen. 

Medfører sykdommen/ulykkesskaden flere 

skadefølger, fastsettes invaliditetsgraden ut fra en 

samlet vurdering. Dersom 

sykdommen/ulykkesskaden øker en tidligere 

funksjonsnedsettelse, gjøres fradrag i medisinsk 

invaliditet tilsvarende tidligere 

funksjonsnedsettelse. Når andre forhold medvirker 

til at den medisinske invaliditets graden blir høyere 

enn det sykdommen/ulykkesskaden alene tilsier, 

ytes forholdsmessig erstatning. Se også pkt 7.1.4. 

7.2.2 Behandlingsutgifter  

Behandlingsutgiftene kommer til utbetaling når 

Selskapet har mottatt kravet med nødvendig 

dokumentasjon for utgiftene.  

Behandlingsutgiftene må dokumenteres med 

originale bilag.  

Behandlingsutgifter dekkes bare som om 

forsikrede hadde vært medlem av norsk 

folketrygd. 

7.2.3 Sykehusopphold  

Dagpenger kommer til utbetaling når Selskapet 

har mottatt kravet med nødvendig 

dokumentasjon på sykehusopphold som gir rett til 

dagpenger. Dagpengene utbetales 

etterskuddsvis. 

7.2.4 Økonomisk førstehjelp 

Forsikringen kommer til utbetaling så snart 

Selskapet har mottatt kravet med nødvendig 

dokumentasjon for forsikringstilfellet, men likevel 

tidligst 24 timer etter at diagnosen er endelig 

stilt/skaden er inntruffet.   

7.2.5 Dødsfall  

Dødsfallserstatningen kommer til utbetaling når 

dødsfallet er inntruffet og Selskapet har mottatt 

kravet med nødvendig dokumentasjon. Eventuell 

invaliditetserstatning som måtte være 

forskuddsbetalt kommer til fradrag. 

Hvis en ulykkesskade er årsak til dødsfallet, gjelder 

likevel følgende: 

   - dør forsikrede innen to år etter at 

ulykkesskaden inntraff, utbetales 

dødsfallserstatning 

   - dør forsikrede senere enn to år, betales ikke 

dødsfallserstatning, men invaliditets- erstatning 

etter den medisinske invaliditetsgrad 

ulykkesskaden ville ha medført. Erstatningen 

beregnes ut fra den medisinske invaliditet som 

antas ville ha blitt den varige dersom forsikrede 

hadde vært i live. 

7.3 Hvem utbetalingen går til 

Forsikringsutbetalingene tilfaller forsikrede. Er 

forsikrede under 18 år, tilfaller likevel refusjon av 

behandlingsutgifter, økonomisk førstehjelp og 

dagpenger forsikringstakeren. 

Ved forsikredes død tilfaller forsikringsutbetalingen 

forsikringstaker. 

8 Avvik fra generelle vilkår 

8.1 Jordskjelv og vulkansk utbrudd  

Selskapet svarer for ulykkesskade som skyldes 

jordskjelv og vulkanske utbrudd, uten hensyn til 

bestemmelsen i Generelle vilkår pkt. 1.1. 

8.2 Krig som oppstår ved reiser i utlandet utenfor 

EØS-området  

Generelle vilkårs pkt 1.2 lempes ved at Selskapet 

allikevel svarer for ulykkesskade som oppstår 

under reise utenfor EØS-området, og skaden har 

sammenheng med krig med videre, når innreise 

fant sted før området ble erklært som 

risikoområde av 

Det kongelige norske utenriksdepartement. 

Selskapets ansvar er begrenset til å omfatte 

skader som inntreffer de første 30 dagene etter at 

slik erklæring er gitt. 

Denne lempingen gjelder ikke for slike skader som 

skjer på den norske kontinentalsokkel og Svalbard. 

9 Elite barneforsikring 
Når barneforsikringen er utvidet og teksten 

"Barneforsikring Elite" er angitt i forsikringsbeviset, 

gjelder også følgende: 

Barneforsikringen er utvidet til også å omfatte rett 

til en engangsutbetaling ved ervervsuførhet 

(uføreerstatning). 

Retten til uføreerstatning vil kunne være 

begrenset hvis det er tatt spesielle forbehold i 

forbindelse med helsevurderingen som gjøres ved 

tilleggsforsikringens påbegynnelse. Slike forbehold 

på grunn av forsikredes helse vil i så fall fremgå av 

forsikringsbeviset. 

Barneforsikringen er utvidet til også å omfatte rett 

til premiefritak. 

I tillegg til bestemmelsene for Standard 

Barneforsikring gjelder: 
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9.1 Hva tilleggsforsikringen omfatter 

Denne delen av forsikringen gir erstatning ved 

ervervsuførhet (uføreerstatning) hvis forsikrede i 

forsikringstiden rammes av en sykdom/ulykkes- 

skade som medfører en ervervsuførhet på minst 

50 %. 

Retten til uføreerstatning inntrer når uførheten har 

vart sammenhengende i minst to år etter fylte 18 

år og er vurdert å være varig. Retten til 

uføreerstatning opphører når forsikrede fyller 35 år. 

Avtalt forsikringssum ved 100 % uførhet fremgår av 

forsikringsbeviset. Ved hver fornyelse av 

forsikringen oppjusteres forsikringssummen i takt 

med økningen av folketrygdens grunnbeløp (G-

regulering). 

Det er forsikringssummen på det tidspunkt retten til 

uføreerstatningen inntrer som legges til grunn for 

beregningen av uføreerstatningen. Er forsikringen 

opphørt på det tidspunktet, justeres 

forsikringssummen likevel som om forsikringen 

hadde vært i kraft. 

9.2 Skadeoppgjør 

9.2.1 Når erstatningen utbetales og hvordan den 

beregnes 

Uføreerstatningen kommer til utbetaling når 

forsikringstilfellet er inntruffet, Selskapet har mottatt 

kravet med nødvendig dokumentasjon og har 

hatt rimelig tid til å kartlegge ansvars- forholdet og 

beregne sitt endelige ansvar. 

Erstatningen utgjør en prosentvis andel av avtalt 

forsikringssum. Andelen tilsvarer reduksjonen i 

forsikredes ervervsevne i forhold til hva den kan 

antas å ha vært uten sykdommen/ 

ulykkesskaden. 

Er ervervsuførheten på grunn av andre forhold 

blitt høyere enn det sykdommen/ulykkesskaden 

alene tilsier, ytes bare erstatning for den delen av 

uførheten som sykdommen/ulykkesskaden 

representerer, forutsatt at den er mer enn 50 %. Se 

også pkt. 7.1.4. 

9.2.2 Hvem utbetalingen går til 

Uføreerstatningen tilfaller forsikrede. 

9.3 Premiefritak 

Hvis en med foreldreansvar for barnet som er 

forsikret dør i løpet av avtaleperioden gis det 

premiefritak for forsikringen frem til første 

forfallsdato etter at barnet fyller 18 år. 

Premiefritaket gjelder for forsikringsavtalen det 

opprinnelig var inngått avtale om.  
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Helårs Reiseforsikring 
WtC-REI-2.8 gjelder fra januar 2021 

 

Innhold: 

1 FORSIKRINGENS GYLDIGHET 

2 AVBESTILLINGSFORSIKRING 

3 FORSINKELSER 

4 REISEGODSFORSIKRING 

5 REISESYKEFORSIKRING  

6 ULYKKESFORSIKRING 

7 ANSVARSFORSIKRING 

8 RETTSHJELPFORSIKRING 

9 KJÆLEDYR - VETERINÆRUTGIFTER 

10 FELLES BESTEMMELSER 

 

I tillegg til disse vilkår gjelder: 

   - forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner. 

   - selskapets generelle vilkår 

   - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989(FAL)   

Forsikringsbeviset gjelder foran vilkårene. 

1  Forsikringens gyldighet    

1.1 Forsikringens varighet 

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt og for den tid 

som er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset, 

regnet fra du forlater bostedsadressen forsikringen 

er registrert på, og til du er tilbake på samme 

adresse. Forsikringen må være gyldig før reisen 

starter. 

Forsikringen er gyldig utover denne periode i inntil: 

   - 2 døgn som følge av uforutsette og tvingende 

årsaker utenfor din kontroll(f.eks. værforhold) 

   - 30 døgn når forlengelsen skyldes sykdom og du 

av medisinske årsaker ikke kan reise hjem som 

planlagt.  

Det forutsettes at planlagt hjemreisedato er 

innenfor forsikringstiden 

 

For Reise Elite utvides forsikringen i inntil 60 dager 

pr. skadetilfelle 

1.2 Hvem er forsikret 

Forsikringen gjelder for det antall personer som er 

nevnt i forsikringsbeviset, som er medlem av norsk 

folketrygd med fulle rettigheter i trygden, har 

bostedsadresse i Norge, registrert i folkeregisteret, 

og som skal returnere til Norge etter reisen. 

For familieforsikringen gjelder følgende: 

   - Medforsikret ektefelle/samboer/registrert 

partner må ha samme bostedsadresse som 

forsikringstaker i Norge, registrert i folkeregisteret 

   - Medforsikret samboer er ikke likestilt med 

ektefelle ved utbetaling av dødsfallserstatning hvis 

ikke han/hun er oppnevnt som begunstiget. 

Dersom det ikke er ektefelle og det ikke er 

oppnevnt begunstiget, skal erstatningen utbetales 

til forsikredes arvinger etter lov eller testament, jf. 

FAL 15-1 

   - Medforsikret ektefelle er ikke omfattet av 

forsikringen fra det tidspunkt det er avsagt dom 

for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse, 

selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig 

   - Adoptivbarn er medforsikret fra og med det 

tidspunkt du har overtatt den faktiske omsorgen 

for barnet 

   - Fosterbarn må ha samme bostedsadresse som 

deg i folkeregistret 

   - Barn født av surrogatmor er medforsikret fra og 

med endelig utskrivelse fra sykehus etter fødsel 

   - Egne barn, og barn som er beskrevet over, er 

omfattet av familieforsikringen inntil barnet har fylt 

21 år. Det er forutsetning at barnet har samme 

folkeregistrerte adresse som en av sine foreldre. 

1.3 Evakuering 

Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte 

merutgifter til reise og opphold ved evakuering til 

nærmeste sikre destinasjon/til hjemsted i Norge 

når årsaken til evakueringen er: 

   - krig, terrorhandling, opprør eller lignende 

alvorlig forstyrrelse av den offentlige orden. Med 

terrorhandling forstås en rettsstridig, 

skadevoldende handling rettet mot 

allmennheten, herunder voldshandlinger eller 

farlig spredning av biologiske eller kjemiske 

substanser og som fremstår å være utført i den 

hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse 
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eller andre ideologiske organer eller for å 

fremkalle frykt. 

Evakueringen skal skje i henhold til 

Utenriksdepartementets anbefaling, eller etter 

avtale med Selskapet når det gjelder tid og sted. 

Det forutsettes at området ble ansett som fredelig 

før du reiste dit.  

Generelle vilkår pkt.1.2 fravikes 

   - naturkatastrofe på reise utenfor Norge. Med 

naturkatastrofe forstås jordskjelv, vulkanutbrudd 

og annen katastrofe som skyldes plutselige og 

voldsomme naturkrefter av en helt ekstraordinær 

voldsomhet, styrke og utbredelse. Evakueringen 

skal skje i henhold til stedlig myndighets-/ 

utenriksdepartementets anbefaling, eller etter 

avtale med Selskapet.  

Generelle vilkår pkt. 1.1 fravikes 

   - epidemi som bryter ut på reise utenfor Norge. 

Med epidemi menes smittsom og alvorlig sykdom 

som sprer seg hurtig mellom mennesker. 

Evakueringen skal skje i henhold til norske 

myndigheters anbefaling, eller etter avtale med 

Selskapet. 

Selskapet erstatter inntil kr 30.000 pr. person, inntil 

kr 60.000 pr. familie til retur til destinasjon/til 

hjemsted i Norge er mulig, maksimalt i 30 dager 

etter at hendelsen inntraff.       

 

For Reise Elite er summer utvidet til inntil kr 60.000 

pr. person og inntil kr 120.000 pr. familie      

1.4 Streik - lockout – konkurs 

Forsikringen omfatter ikke tap/skade/merutgifter 

som direkte eller indirekte har sammenheng med 

streik, lockout eller annen form for arbeidskonflikt 

som inntreffer når du er på reise. Merutgifter på 

grunn av konkurs er heller ikke omfattet 

1.5 Tapt arbeidsfortjeneste 

 Forsikringen omfatter ikke tapt arbeidsfortjeneste 

uansett årsak. 

1.6 Ekspedisjoner 

Forsikringen omfatter ikke deltakelse i 

ekspedisjoner og lignende reiser.   

1.7 Krig/terror/politisk uro 

Ved tjenestereise til et område med forhøyet risiko 

for krigshandlinger, terrorhandlinger, opprør eller 

lignende alvorlig forstyrrelse av den offentlige 

orden, vil forsikringen omfatte skader / tap som 

direkte forårsakes av slike handlinger. Forøvrig 

gjelder vilkårene som beskrevet i de enkelte 

kapitlene. For tjenestereiser utover 45 dager må 

det kjøpes tilleggsdekning. 

 

Ved feire- og fritidsreiser til slike områder, vil ikke 

skader/tap/merutgifter som skyldes ovennevnte 

hendelser være omfattet av forsikringen. 

 

1.8 Naturkatastrofe/epidemi 

Forsikringen gjelder ikke på reise til sted som vil 

innebære overhengende fare for sikredes liv eller 

helse pga. naturkatastrofe eller epidemi på 

reisetidspunktet. 

 

1.9 UDs reiseråd  

Forsikringen gjelder ikke på reiser til sted eller 

områder som Det Norske Utenriksdepartement 

(UD) fraråder innreise til på reisetidspunktet.  

 

Elite vil også omfatte: 

1.10 Egenandel leiebil på feriereise 

Ved skade på eller tyveri av din leiebil i løpet av 

feriereisen og i leieperioden, refunderer vi 

egenandelen du som leietaker blir holdt ansvarlig 

for i henhold til leiekontrakten du har med 

utleiefirmaet. 

 

Vi refunderer inntil kr. 10.000,- per skadetilfelle. 

2 Avbestillingsforsikring 

2.1 Hvor forsikringen gjelder 

Forsikringen gjelder reiser og/eller leieforhold i hele 

verden. Den forsikrede reise/leieavtale må være 

betalt i Norden før utreisedato og må starte fra 

bostedsadresse i Norden 

2.2 Hva forsikringen omfatter 

Forsikringen omfatter det du i følge kvittering har 

betalt for den avbestilte reisen og som du ikke får 

refundert i henhold til gjeldende av- 

bestillingsbestemmelser. Arrangementer er 

omfattet når de er en del av reisens pris.                  

Forsikringstiden regnes fra det tidspunkt reisen 

og/eller leieforholdet er helt eller delvis betalt fram 

til planlagt avreisetidspunkt. Det er en forutsetning 

at forsikringen er kjøpt før første innbetaling er 

foretatt. Avbestilling etter at en reise er påbegynt 

omfattes ikke, jf. vilkår pkt.1.1 

2.3 Hva forsikringen ikke omfatter 

Forsikringen omfatter ikke: 

   - skatter og offentlige avgifter 

   - bonuspoeng, cashpoints 

   - utgifter til visum og innreisepapirer 

   - gebyrer ved refusjon av skatter og avgifter 

   - reiser som er overdratt til andre 

   - det du kan kreve av 

reisearrangør/transportør/utleier i henhold til 

gjeldende avbestillingsbestemmelser 
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   - egen timeshare-andel, inkl. årlige kostnader og 

tapte leieinntekter 

   - reiser/arrangementer/leieforhold som avlyses 

av arrangør/utleier 

   - tjenestereiser 

   - reiser til områder som på bestillings- eller 

betalingstidspunktet er omfattet av et offisielt 

reiseråd fra Utenriksdepartementet. Dette gjelder 

selv om reiserådet blir endret eller opphevet etter 

bestillings- eller betalingstidspunket. 

2.4 Hva vi erstatter  

Selskapet erstatter avbestillingsomkostninger når 

du ikke kan gjennomføre reisen på grunn av: 

   - uventet akutt og behandlingskrevende 

sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer 

deg eller noen i din nærmeste familie bosatt i et 

EU/EØS-land, din eneste reiseledsager eller noen i 

dennes nærmeste familie bosatt i et EU/EØS-land, 

jf. pkt. 10.3 

   - at en i ditt reisefølge (maks 6 personer) blir 

uventet og akutt syk, alvorlig skadet i en ulykke 

eller dør. Med reisefølge menes personer som har 

kjøpt en reise sammen, men avreise samtidig og 

med samme reisemål 

   - at en nøkkelperson i ditt reisefølge ikke kan 

gjennomføre reisen på grunn av at 

vedkommende blir uventet og akutt syk, alvorlig 

skadet i en ulykke eller dør mindre enn 14 dager 

før planlagt avreisedato. Med en nøkkelperson 

menes en person som de øvrige reisende er 

avhengige på en slik måte at reisen ikke kan 

gjennomføres uten denne personens deltakelse 

(f.eks. sjåfør, båtfører, dirigent mfl )     

   - at planlagt 

behandling/undersøkelse/operasjon fremskyndes 

eller utsettes og melding om slik endring mottas 

mindre enn 14 dager før planlagt avreisedato 

   - at du blir innkalt som jurymedlem, meddommer 

eller vitne i en rettssak mindre enn 14 dager før 

planlagt avreisedato 

   - brann, innbrudd, naturskade eller 

vannledningsskade som rammer din bolig, 

forretning eller ditt kontor og når skaden krever at 

du selv er tilstede 

   - at det på reisemålet - mindre enn 72 timer (3 

døgn) før planlagt avreise inntreffer epidemi, 

naturkatastrofe, terrorhandling eller annen 

krigslignende handling som umuliggjør innreise til 

området og er i strid med de aktuelle 

myndigheters offisielle reiseråd 

Vi erstatter inntil kr 40.000 pr. person, inntil kr 

100.000 pr. familie 

 

Med Reise Elite erstatter vi inntil kr 60.000 pr. 

person, inntil kr 120.000 pr. familie 

 

Det er en forutsetning at forholdene som nevnt 

over inntreffer i forsikringstiden. Forverring av 

sykdom/lidelse som er kjent og under behandling 

før reisen er betalt, er ikke å anse som uventet og 

akutt sykdom i forsikringstiden.  

2.5 Hva vi ikke erstatter 

Vi erstatter ikke avbestilling som skyldes: 

   - svangerskap, svangerskapsplager eller frivillig 

abort 

   - fødsel fra og med 36.svangerskapsuke 

   - at 

sykehusopphold/utredning/undersøkelse/behandl

ing tar lengre tid enn planlagt 

   - at rekreasjons-/kuropphold fremskyndes eller 

utsettes 

   - at reisens hensikt bortfaller  

   - frykt for sykdom/smitte i andre tilfeller enn som 

beskrevet i pkt. 2.4 

   - frykt for situasjonen/tilstanden på reisemålet 

   - pålagt karantene og andre forebyggende 

smitteverntiltak.  

2.6 Skadeoppgjørsregler 

a Sikkerhetsforskrift: 

Straks det er klart at reisen ikke kan gjennomføres, 

plikter du å avbestille reise/opphold/leieforhold 

der denne/dette er kjøpt og forholde deg til 

reisearrangørens avbestillingsbestemmelser 

Om konsekvensen av og ikke overholde 

sikkerhetsforskriften, se vilkår pkt. 10.2 og FAL4-8 

b Når et forsikringstilfelle er inntruffet, skal du uten 

ugrunnet opphold underrette Selskapet. Du plikter 

å gi Selskapet de opplysninger og sende 

Selskapet de dokumenter som er tilgjengelige, og 

som Selskapet trenger for å beregne Selskapets 

ansvar og utbetale erstatning, 

jf. FAL8-1 

Følgende må sendes inn ved krav om erstatning: 

   - reisedokument/billetter/leieavtale i original og 

kvittering for betalt reise/leieforhold 

   - kreditnota eller annen bekreftelse fra 

reisearrangør som viser dato for avbestilling og 

avbestillingsomkostningene 

   - legeattest som bekrefter at du oppsøkte lege 

før reisen ble påbegynt og at avbestillingen 

skyldes en akutt sykdom/ulykkesskade inn truffet i 

forsikringstiden 

   - legeattest, dødsattest eller annet som 

bekrefter at akutt sykdom, ulykkesskade eller 

dødsfall har rammet noen i din nærmeste familie, 

din eneste reiseledsager eller noen i dennes 

nærmeste familie, se pkt.10.3 

Det samme gjelder ved sykdom, ulykkesskade 

eller dødsfall i ditt reisefølge eller hos en 

nøkkelperson 
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   - skaderapport/politirapport som bekrefter at 

avbestilling skyldes brann, innbrudd, naturskade 

eller vannledningsskade.     

c Avbestillingsomkostninger kan aldri kreves 

erstattet med mer enn ditt reelle økonomiske tap. 

Dersom du har kjøpt reisearrangørens 

avbestillingsbeskyttelse eller avbestillingsgaranti, 

erstatter vi bare reisearrangørens 

avbestillingsgebyr. 

d Er det flere som er ansvarlig for 

avbestillingsomkostningene, overtar Selskapet din 

erstatningsrett for det beløp du har fått utbetalt 

av Selskapet 

3  Forsinkelser 

3.1 Forsinket ankomst 

Hvis du kommer for sent til forhåndsbetalt 

transport, erstatter Selskapet nødvendige og 

dokumenterte merutgifter for å innhente den 

planlagte reiseruten når du, etter at din reise er 

påbegynt, blir forsinket på grunn av: 

   - ekstremvær 

   - teknisk feil ved det offentlige transportmiddel 

du reiser med/skal reise med 

   - trafikkuhell med det offentlige transportmiddel 

du reiser med/skal reise med, se pkt.10.3 

   - teknisk feil/trafikkuhell som krever berging av 

den privatbil du reiser med, se pkt.10.3       

Det forutsettes at du har beregnet minst 2 timer 

fra ankomst til neste avgang og at forsinkelsen og 

årsaken er skriftlig bekreftet av reisearrangør, 

trafikkselskap eller bergingsselskap 

Selskapet erstatter: 

   - reiseutgifter med inntil kr 20.000 pr. person, inntil 

kr 50.000 pr. familie 

   - overnattingsutgifter med inntil kr 3.000 pr. 

person, inntil kr 10.000 pr. familie 

Selskapet erstatter ikke utgifter ved flyforsinkelse, 

kansellering eller overbooking som omfattes av 

EU-direktiv 261/2004 og som flyselskapene selv har 

erstatningsansvaret for. 

 

Med Reise Elite erstatter vi overnatting inntil kr 

5.000,- pr. person, inntil kr 15.000,- pr. familie, samt 

reiseutgifter med inntil kr 30.000,- pr. person, inntil 

kr 60.000,- pr. familie. 

3.2 Forsinket avgang  

Hvis det offentlige transportmiddel du skal reise 

med, ikke går til avtalt tidspunkt erstatter 

Selskapet nødvendige og dokumenterte 

merutgifter til innhenting av den fastlagte 

reiseruten. Forsinkelsen må oppstå etter at du har 

påbegynt din reise og skyldes: 

   - ekstremvær 

   - teknisk feil ved/trafikkuhell med 

transportmiddelet, se pkt. 10.3  

Selskapet erstatter inntil til kr 3.000 pr. person, inntil 

kr 10.000 pr. familie for reiseutgifter eller 

overnattingsutgifter 

Selskapet forutsetter at forsinkelsen og årsaken 

bekreftes skriftlig av reisearrangør eller 

trafikkselskap 

Selskapet erstatter ikke utgifter ved flyforsinkelse, 

kansellering eller overbooking som omfattes av 

EU-direktiv 261/2004 og som flyselskapene selv har 

erstatningsansvaret for 

 

Med Reise Elite erstatter vi inntil kr 6.000 pr. person, 

inntil kr 15.000 pr. familie. 

 

3.3 Forsinket bagasje privatreise 

Når innsjekket bagasje ankommer minst 4 timer 

forsinket til reisemålet, og forsinkelsen er bekreftet 

av transportøren (PIR-rapport), refunderes 

nødvendige og dokumenterte 

(originalkvitteringer) utgifter ved innkjøp av klær 

og toalettsaker for bruk i den tiden bagasjen er 

savnet. 

Selskapet refunderer inntil kr 3.000 pr. person, inntil 

kr 15.000 pr. familie.  

Selskapet refunderer ikke innkjøp i løpet av 

hjemreisen eller etter hjemkomst 

 

Med Reise Elite refunderer vi inntil kr 5.000 pr. 

person, inntil kr 20.000 pr. familie 

3.4 Forsinket bagasje tjenestereise 

Når innsjekket bagasje ankommer forsinket til 

reisemålet, og forsinkelsen er bekreftet av 

transportøren (PIR-rapport), refunderes 

nødvendige og dokumenterte 

(originalkvitteringer) utgifter ved innkjøp av klær 

og toalettsaker for bruk i den tiden bagasjen er 

savnet 

Medreisende ektefelle/samboer/barn vil få 

refusjon etter reglene i pkt. 3.3 

Selskapet refunderer inntil kr 5.000 pr. person. 

Selskapet refunderer ikke innkjøp i løpet av 

hjemreisen eller etter hjemkomst 

4  Reisegodsforsikring   

4.1 Hva forsikringen omfatter 

Forsikringen omfatter: 

   - personlig reisegods. Med reisegods menes de 

personlige eiendeler du har med deg for ditt bruk 

under reise og opphold. Reisegods er også 

gjenstander du har leid og som du i henhold til 

skriftlig kontrakt/leieavtale har overtatt ansvaret 

for 
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   - personlig reisegods sendt som innsjekket 

bagasje når du reiser sammen med 

transportmiddelet. En eventuell atskillelse som 

skyldes transportørens disponering vil ikke få 

betydning for din rett til erstatning 

4.2 Hva forsikringen ikke omfatter 

Som personlig reisegods regnes ikke: 

   - motorkjøretøyer og campingvogner med 

tilbehør. Med tilbehør menes blant annet alarm, 

reservedeler og fastmontert musikkanlegg, 

mobiltelefon og skiboks/ bagasjeboks. Kjøreutstyr 

til motorkjøretøy som kjøredress, hjelm, hansker og 

støvler regnes ikke som reisegods når dette er i 

bruk, eller når det oppbevares sammen med 

kjøretøyet, se pkt. 4.5 e 

   - båt med tilbehør. Kano/kajakk regnes ikke som 

båt i denne sammenheng 

   - basehopputstyr  

   - møbler og flyttegods 

   - varer og vareprøver, verktøy, maskiner og 

måleinstrumenter 

   - tegninger, manuskripter, dokumenter, 

reisesjekker, verdipapirer, medlems-/ID-

/adgangskort og sertifikater/bevis av ethvert slag 

   - frimerker, samlinger og eksponert film. Med 

samlinger menes gjenstander/ting med 

samlerinteresse/samleverdi som kunstverk, ekte 

tepper, våpen, mynt-, seddel- og frimerkesamling 

   - nærings- og nytelsesmidler  

   - dyr 

   - yrkesløsøre. Det vil si gjenstander som er 

anskaffet i forbindelse med 

yrke/næringsvirksomhet eller annet 

inntektsgivende arbeid 

4.3 Hvor forsikringen ikke gjelder 

Forsikringen gjelder ikke når du oppholder deg:  

   - hjemme 

   - på undervisningssted/studiested i Norge i 

undervisningstiden/studietiden(barnehage/skole/

universitet/høyskole/militærtjeneste mfl) 

   - på arbeidssted i Norge i arbeidstiden. Med 

arbeidssted menes stedet der du utfører ditt 

vanlige, daglige arbeid  

Forsikringen omfatter heller ikke tap av/skade på 

reisegods som er oppbevart i/på ovennevnte 

steder, uansett tidspunkt, når du selv er på reise. 

4.4 Hvilke tap/skader gjelder forsikringen for 

Forsikringen omfatter tap av/skade på ditt reise 

gods på grunn av:  

a Tyveri. Med tyveri menes borttagning av 

eiendeler du har i din besittelse, jf. straffeloven §§ 

321 og 322. At eiendeler mistes/bortkommer og 

senere beholdes av finneren, er ikke å anse som 

tyveri  

b Ran, jf. straffeloven §§327 og 328. 

c Innbrudd, jf. straffeloven §268 

d Skadeverk. Med skadeverk menes at en person 

rettsstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller 

forspiller eiendeler du har i din besittelse, jf. 

straffeloven §§ 351 og 352 

e Naturskade. Med naturskade menes skade som 

direkte skyldes naturulykke som skred, storm, 

stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf. Lov om 

naturskadeforsikring 

f Trafikkuhell med motorkjøretøy, båt, 

campingvogn eller sykkel, se pkt.10.3 

g Brann, nedsoting, direkte lynnedslag og 

eksplosjon. Med brann menes ild som er kommet 

løs 

h Vannskade. Med vannskade menes 

utstrømming fra bygnings rørledning eller vann 

som plutselig trenger inn fra terreng eller grunn. 

i Transportskade/tap når reisegods er sendt som 

innsjekket bagasje og når tap/skade er bekreftet 

av transportør med PIR-rapport 

4.5 Begrensninger 

Innenfor avtalt forsikringssum erstatter Selskapet: 

a Penger med inntil kr 3.000 pr. skadetilfelle 

b CD, DVD, plater og kassetter med inntil kr.2.500 

pr. skadetilfelle 

c Sykkel med påmontert utstyr som du har med 

på reise utenfor hjemsteds-/undervisningssteds-

/arbeidsstedskommune med inntil kr 5.000 pr. 

skadetilfelle. Forøvrig erstattes ikke tap av/skade 

på sykkel. 

d Billetter (reisedokumenter) og pass med inntil kr 

10.000 pr. person, inntil kr 50.000 pr. familie 

Med Reise Elite erstatter vi inntil kr 15.000 pr. 

skadetilfelle, inntil kr 75.000 pr familie 

e En eller flere følgende gjenstander med inntil kr 

15.000 samlet pr. person, inntil kr.20.000 

    pr. familie: 

   - smykker, ur, perler, edelstener, edelt metall 

   - antikviteter, kunstgjenstander, tepper 

   - pelsverk 

   - foto-/videoutstyr 

   - optisk utstyr 

   - audiovisuelt utstyr med tilbehør 

   - PC-/datautstyr og annet elektronisk 

utstyr/tilbehør/programvare  

   - musikkinstrumenter og musikkutstyr 

   - våpen med tilbehør og ammunisjon 

   - sportsutstyr; herunder utstyr/tilbehør for fiske, ski, 

sykkel, golf, klatring, dykking og luftsport 

   - kjøreutstyr til motorkjøretøy som for eksempel 

kjøredress, hjelm, hansker og støvler, se pkt.4.2 

Med Reise Elite erstatter vi inntil kr 20.000 pr 

person, inntil kr 35.000 pr familie     

f Mobiltelefon med tilbehør med inntil kr 5.000 pr 

skadetilfelle, med Reise Elite inntil kr 15.000. 
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g Andre enkeltgjenstander som ikke er nevnt i 

pkt.4.5 e med inntil kr 10.000 pr. skadetilfelle 

Med Reise Elite erstatter vi inntil kr 20.000 pr. 

skadetilfelle 

h Nøkler med inntil kr.4.000 pr. skadetilfelle         

4.6 Sikkerhetsforskrifter for kapittel 4:  

Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler som er 

fastsatt for å forebygge og begrense skade/tap. 

Er en sikkerhetsforskrift overtrådt, kan Selskapets 

ansvar settes ned eller falle bort, jf.pkt.10.2 og 

FAL4-8 

1 Du skal holde tilsyn med de forsikrede 

gjenstander. I dette ligger også en plikt til å påse 

at alle eiendeler tas med når du forlater et sted. 

2 Du skal sørge for at oppbevaringssted/dører er 

låst og at nøkler/koder oppbevares utilgjengelig 

for uvedkommende. Vinduer og andre åpninger 

skal være lukket og forsvarlig sikret for å hindre 

uvedkommende i å komme inn i motorkjøretøy, 

campingvogn, båt, hytte, leilighet, hotellrom eller 

annen midlertidig bopel(f.eks. telt). Vinduer i 

luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret. 

3 Du skal bære penger, pass og billetter på/med 

deg eller låse dem inn i fastmontert 

safe/oppbevaringsboks i bygning eller dertil egnet 

låst oppbevaringssted i låst rom i bygning. 

Nøkler/koder skal oppbevares utilgjengelig for 

uvedkommende. 

4 Du skal plassere gjenstander som er nevnt i pkt. 

4.5 e og som ikke er i bruk, under lås. Ved 

oppbevaring i motorkjøretøy/campingvogn skal 

slike gjenstander oppbevares i lukket hanskerom, 

låst bagasjerom/ skiboks, eller fjernes dersom 

kjøretøyet ikke har hanskerom/ bagasjerom/ 

skiboks. Slike gjenstander skal ikke oppbevares i 

rom som andre enn du og ditt reisefølge har 

adgang til  

5 Du skal ikke etterlate de forsikrede gjenstander 

i/på motorkjøretøy, campingvogn, båt eller telt 

om natten eller som er hensatt for mer enn 1 

døgn. Med natten menes tiden fra du forlater 

kjøretøyet/teltet til du er tilbake neste dag, og i 

alle tilfelle når du er borte fra kjøretøy/telt mellom 

fra kl 0000 og kl 0600. 

6 Du skal sørge for at de forsikrede gjenstander er 

tilstrekkelig og hensiktsmessig emballert/sikret 

under transport. Elektronisk utstyr som medbringes 

i båt/kano/kajakk skal pakkes i vanntett 

emballasje 

7 Du skal ikke sende skjøre gjenstander, 

bedervelige varer, penger, smykker, armbåndsur, 

briller, edelstener, edelt metall, foto-/video- og 

datautstyr, audiovisuelt utstyr med tilbehør, 

mobiltelefon og annet elektronisk utstyr i innsjekket 

bagasje. 

4.7 Hva Selskapet ikke erstatter 

Selskapet erstatter ikke: 

   - skade som skyldes gjenstandens vanlige bruk 

   - skadeverk forårsaket av noen i din nærmeste 

familie, det vil si ektefelle/samboer, barn, foreldre 

og søsken 

   - mindre skade på koffert, bag, ryggsekk, 

barnevogn og sykkel(riper/rifter/skraper/flekker ol) 

   - skade på innsjekket koffert, bag og ryggsekk 

   - skade på gjenstander under transport som 

skyldes at væske har rent ut, at gjenstander er 

knust, bedervelige varer eller at gjenstander på 

grunn av sin tilstand/form har forårsaket skade  

   - utgifter/økonomisk tap som følge av 

tapt/skadet reisegods 

   - skade/tap som skyldes underslag/bedrageri, jf. 

Straffelovens §§ 255,256,270 og 271 

   - gjenstander som er kjøpt eller mottatt som 

gave utenfor Norge og som ikke er deklarert ved 

innførsel i henhold til gjeldende regelverk. 

4.8 Skadeoppgjørsregler 

Bestemmelsene nedenfor gjelder istedenfor FAL 6-

1. 

a Meldeplikt 

Tyveri/ran/innbrudd og andre tap/skade skal 

straks meldes til lokalt politi, hotell eller reiseleder 

på stedet. Tap/skade under transport skal straks 

meldes transportøren og bekreftes med PIR-

rapport  

Dersom bortkomne gjenstander kommer til rette 

etter at erstatning er utbetalt, plikter du straks å 

underrette Selskapet. Du har da rett til å beholde 

gjenstandene mot å betale erstatningen tilbake 

innen 14 dager etter at gjenstandene er kommet 

til rette. I motsatt fall blir gjenstandene Selskapets 

eiendom. Jf. FAL8-1 

b Dokumentasjonsplikt 

Du skal snarest gi Selskapet de opplysninger og 

den dokumentasjon(kvitteringer, garantibevis 

mm) Selskapet trenger for å beregne Selskapets 

ansvar og utbetale erstatning. Du må ta vare på 

skadede gjenstander og på forespørsel sende de 

til Selskapet. Jf. FAL8-1 

c Erstatningen 

Tap/skade erstattes inntil angitt forsikringssum, 

men aldri over forsikringsverdien. Forsikringsverdien 

settes til hva det på skadedagen vil koste å kjøpe 

tilsvarende gjenstand. 

Gjenstander som er kjøpt brukt, på auksjon eller 

mottatt som arv eller gave, erstattes med 

gjenanskaffelsespris for tilsvarende brukt 

gjenstand.  

Selskapet kan avgjøre om skaden/tapet skal 

erstattes ved kontantoppgjør, reparasjon, 

gjenanskaffelse eller at Selskapet skaffer i det 

vesentlige tilsvarende gjenstand. 
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Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke 

overstige det Selskapet hadde måttet betale for 

reparasjon eller gjenanskaffelse. Ved reparasjon 

eller gjenanskaffelse, har Selskapet rett til å 

bestemme hvilken reparatør eller leverandør som 

skal benyttes. 

Ved gjenanskaffelse gjøres det fradrag for 

verdiøkning/aldersfradrag ved at brukte ting blir 

erstattet med nye.  Aldersfradraget beregnes 

etter tabell vedlagt på siste side i vilkåret. 

Gjenstandens alder beregnes fra og med det 

første bruksåret med mindre annet fremgår. Ved 

ulik alder på skadde deler legges den eldste 

delens alder til grunn. 

Tapt/skadet reisegods eller utgifter i forbindelse 

med dette kan aldri kreves erstattet med mer enn 

ditt reelle økonomiske tap. 

Er det flere som er ansvarlig for tap/skade, overtar 

Selskapet din rett til erstatning fra andre for det 

beløp du har fått utbetalt fra Selskapet. 

Selskapet har rett til å kontrollere dine 

opplysninger ved henvendelser til forretninger eller 

andre og har ikke plikt til å utbetale erstatningen 

før nødvendige undersøkelser er avsluttet 

5  Reisesykeforsikring 

5.1 Hvem er forsikret 

Forsikringen gjelder for det antall personer som er 

nevnt i forsikringsbeviset.      

5.2 Hva forsikringen omfatter 

Forsikringen omfatter dokumenterte merutgifter 

påløpt i forsikringstiden til nødvendig og vanlig 

medisinsk behandling som skyldes at du under 

reisen, se pkt.1.1, blir uventet akutt syk, skadet i en 

ulykke eller dør som følge av en slik hendelse. 

Forverring av sykdom/ lidelse som er kjent og 

under behandling før avreise, er ikke å anse som 

uventet og akutt sykdom inntruffet på reisen.  

I tillegg til medisinske behandlingsutgifter omfatter 

forsikringen merutgifter ved medisinsk evakuering, 

hjemkallelse, returreise, innhenting av en fastlagt 

reiserute og kompensasjon for avbrutt reise/tapte 

feriedager. 

Utover merutgifter ved egen sykdom, 

ulykkesskade eller død, omfatter forsikringen 

merutgifter som følge av din eneste reiseledsagers 

uventede akutte sykdom, ulykkesskade, uventede 

dødsfall eller hjemkallelse, se pkt. 5.5 h. 

I tillegg nødvendige og dokumenterte 

telefonutgifter til selskapet og/eller SOS inntil 1.000 

5.3 Hva forsikringen ikke omfatter 

Forsikringen omfatter ikke: 

   - utgifter som påløper etter at du er kommet 

tilbake til ditt hjemsted i Norge 

   - lete -/ redningsaksjoner 

   - sykehjems-/rekreasjons-/kuropphold 

   - behandling/kontroll av kjent sykdom/lidelse når 

det før avreise er planlagt 

undersøkelse/behandling/operasjon 

   - behandling som skyldes bruk/misbruk av 

alkohol, medisiner eller narkotiske stoffer 

   - sykdom/lidelse som er kjent før avreise og når 

reisens hensikt er konsultasjon/undersøkelse/ 

behandling og/eller operasjon        

5.4 Hvor forsikringen ikke gjelder 

Forsikringen gjelder ikke når du oppholder deg: 

   - hjemme 

   - på undervisningssted/studiested i Norge i 

undervisningstiden/studietiden 

(barnehage/skole/universitet/høyskole/militærtjen

este mfl)   

   - på arbeidssted i Norge i arbeidstiden. Med 

arbeidssted menes det stedet der du utfører ditt 

vanlige, daglige arbeid 

5.5 Hva Selskapet erstatter  

a Medisinske behandlingsutgifter 

   - Legehonorar og/eller utgifter til 

sykehusopphold 

   - Medisin og forbindingssaker foreskrevet av lege 

på stedet 

   - Nødvendige behandlingsutgifter foreskrevet av 

lege på stedet 

   - Nødvendige reiseutgifter til/fra medisinsk 

behandling. Vi refunderer kr 2 pr. km ved bruk av 

privatbil 

b Tannbehandling 

Utgifter til tannlege erstattes: 

   - med inntil kr 5.000 pr. skadetilfelle når en 

ulykkesskade må behandles på reisen  

   - med inntil kr 1.000 pr. skadetilfelle når akutt 

tannsykdom/tannskade ved spising må 

behandles på reisen.  

c Reise- og oppholdsutgifter 

Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte 

merutgifter til reise og overnatting når du av 

medisinske årsaker og etter legens ordre må 

utsette en fastsatt hjemreise eller ikke kan reise 

videre som planlagt 

d Hjemtransport/Medisinsk evakuering/Returreise 

Etter forhåndsgodkjennelse fra Selskapet erstattes 

syketransport til kvalifisert behandlingssted eller til 

hjemsted i Norge når adekvat medisinsk 

behandling ikke kan gis der du befinner deg.  

Nødvendige og dokumenterte utgifter til reise 

tilbake til reisemålet erstattes når returreisen finner 

sted innen 14 dager etter avsluttet behandling. 

Det er en forutsetning at returreisen finner sted 

innenfor den avbrutte reisens planlagte reisetid.  



 

 

- 116 - 

 

Ved behandling utenfor Norge erstatter Selskapet 

merutgifter til reise direkte til ditt bosted i Norge, 

når hjemreise er medisinsk forsvarlig. 

Ved dødsfall erstatter Selskapet merutgifter ved 

transport av kiste eller urne til hjemsted i Norge. 

Istedenfor hjemtransport kan Selskapet erstatte 

bisettelse/begravelse på stedet med inntil kr. 

40.000 pr. skadetilfelle 

e Hjemkallelse 

Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte 

merutgifter når du må reise hjem på grunn av: 

   - plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade 

eller begravelse/bisettelse til en i din nærmeste 

familie bosatt i et EU/EØS-land, se pkt. 10.3 

   - brann, innbrudd, naturskade eller 

vannledningsskade i din bolig, forretning eller 

kontor i Norge og som krever at du er til stede 

Etter hjemkallelse erstatter Selskapet returreise som 

beskrevet i pkt. 5.5 d. Returreise må finne sted 

innen 14 dager etter hjemreise. 

f Tilkallelse 

Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte 

merutgifter til reise og overnatting erstattes ved 

tilkallelse av inntil to nære familiemedlemmer 

bosatt i et EU/EØS-land på grunn av din akutte 

alvorlige sykdom, alvorlige ulykkesskade eller 

uventede dødsfall. Tilkallelse erstattes ikke når det 

allerede er bestemt at du blir hjemtransportert 

innen kort tid eller du allerede er innlagt på 

sykehus/institusjon i din hjemstedskommune.  

Selskapet erstatter inntil kr 80.000 pr. skadetilfelle  

g Ledsagelse 

Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte 

merutgifter til reise og overnatting for en ledsager 

når du rammes av et forsikringstilfelle som 

beskrevet i pkt. 5.2 og når ledsager skal: 

   - være sammen med deg på reisemålet til 

hjemreise eller videre reise er mulig i de tilfeller 

hjemreise eller videre reise er utsatt/endret etter 

ordre fra lege på stedet 

    - følge deg på reise til et behandlingssted eller 

til ditt hjemsted i Norge 

h Din eneste reiseledsager 

Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte 

merutgifter til reise og overnatting når fastsatt 

hjemreise må utsettes eller den planlagte reisen 

videre må endres på grunn av at din eneste reise 

ledsager blir akutt syk, alvorlig skadet eller dør i 

forsikringstiden. Merutgifter erstattes også når din 

eneste reiseledsager må reise hjem på grunn av 

forhold som nevnt i pkt.5.5 d/e. Selskapet erstatter 

inntil kr 35.000 pr. skadetilfelle.  

 

Med Reise Elite erstatter vi inntil kr 60.000 pr. 

skadetilfelle 

 

i Kompensasjon for avbrutt reise/tapte feriedager 

Innenfor forsikringstiden og planlagt reisetid 

erstatter Selskapet avbrutt reise/tapte feriedager 

på grunn av at du av årsaker som beskrevet i 

pkt.5.2 blir beordret til å holde sengen av 

behandlende lege på stedet og kan 

dokumentere dette i form av legeerklæring. Antall 

dager regnes fra tidspunktet for første 

legekonsultasjon. Kompensasjon ytes kun for 

sengeleie i løpet av reisens første 45 dager 

   - du blir innlagt på sykehus av årsaker som er 

beskrevet i pkt. 5.2 

   - du måtte reise hjem før planlagt av årsaker 

som beskrevet i pkt. 5.5 d og e. Returreise i 

henhold til pkt. 5.5 d kan erstattes istedenfor 

dagkompensasjon 

   - din eneste reiseledsager, se pkt.10.3, rammes 

av et forsikringstilfelle som beskrevet i pkt. 5.5 h 

   - din medreisende og medforsikrede 

ektefelle/samboer/barn rammes av et 

forsikringstilfelle som beskrevet i pkt. 5.2. Erstatning 

utbetales for maksimalt to personer pr. 

skadetilfelle selv om alle i samme reisefølge er 

omfattet av samme forsikring.         

Kompensasjonen beregnes på grunnlag av den 

avbrutte reisens pris og utbetales som 

kompensasjon pr. dag for antall ubenyttede 

dager i forhold til planlagte dager. Med reisens 

pris forstås det du har betalt for reise og opphold 

til og med første sykedag/avbruddsdag. Hvis du 

reiser med egen bil, beregner Selskapet kr 2,50 pr. 

km tur/retur hjemsted i Norge som reisens pris.  

Erstatningen er personlig og kan ikke overdras eller 

arves. 

Selskapet erstatter inntil kr.1.200 pr. person pr. dag 

inntil reisens pris, inntil kr 50.000 pr. person, inntil kr 

100.000 pr. familie 

j Utflukter/arrangementer 

Selskapet erstatter inntil kr 2.000 pr. skadetilfelle for 

forhåndsbetalte utflukter/arrangementer du ikke 

fikk benytte fordi behandlende lege på stedet 

forbød deg å delta. Denne erstatning utbetales 

ikke i tillegg til den kompensasjon som beskrives i 

pkt.5.5i.                      

5.6 Hva Selskapet ikke erstatter 

Selskapet erstatter ikke utgifter som er oppstått på 

grunn av: 

   - boksing, bryting, judo, karate og annen kamp-

/selvforsvarssport eller trening til dette  

   - utførelse av/medvirkning til kriminell handling 

   - basehopping 

   - banekjøring 

   - opphold og behandling ved private klinikker i 

Norden 

   - at undersøkelse, behandling og/eller operasjon 

forårsaker komplikasjoner/forverring      
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   - fortsatt opphold og behandling i utlandet når 

hjemtransport er medisinsk forsvarlig 

   - svangerskap, svangerskapsplager eller frivillig 

abort 

   - fødsel fra og med 36.svangerskapsuke 

   - svært alvorlig sykdom i sluttstadiet 

   - feilbehandling/feilmedisinering     

   - utgifter som skyldes sports-/fritidsdykking under 

40 meter, uorganisert luftsport, motorsport som 

utøves i konkurranser og trening til dette 

   - utgifter som skyldes høydesyke eller annen 

sykelig tilstand som skyldes opphold i høyder over 

4000 meter  

   - andre aktiviteter som betraktes som 

ekstremsport 

5.7 Skadeoppgjørsregler 

a Dokumentasjonsplikt 

Du skal snarest søke lege og følge dennes 

anvisning om behandling. Videre skal du sørge for 

skriftlig bekreftelse fra den behandlende legen på 

stedet ved avbrutt reise/tapte feriedager og 

kunne fremlegge dokumentasjon på at utgiftene 

som har påløpt skyldes de årsaker som er nevnt i 

pkt.5.2 og har inntruffet i forsikringstiden. 

b Forhåndsgodkjennelse 

Hjemtransport, medisinsk evakuering, ledsagelse 

og tilkallelse skal forhåndsgodkjennes av 

Selskapet. Ved sykehusinnleggelse eller når 

utgiftene ventes å overstige kr 5.000 skal du uten 

ugrunnet opphold underrette Selskapet. 

c Erstatningen 

Erstatningsansvaret for en og samme 

sykdom/ulykkesskade som krever fortløpende 

behandling er begrenset til de første 30 døgn 

etter det første legebesøket. Dersom 

hjemtransport ikke er medisinsk forsvarlig, kan 

fristen fravikes. 

 

Med Reise Elite er behandlingstiden 45 dager pr. 

diagnose 

 

For å sikre kvaliteten av den medisinske 

behandling, og et godt samarbeid med 

behandlende lege eller sykehus, forbeholder 

Selskapet seg retten til å kunne henvise deg til 

den lege/det sykehus du skal benytte. 

Selskapet har rett til å innhente/utveksle 

opplysninger fra leger, sykehus mfl. som er 

nødvendige for behandlingen av den aktuelle sak 

6  Ulykkesforsikring 

6.1 Gyldighet 

Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge den er i 

kraft. Er du på reise, gjelder forsikringen i den 

forsikringstid som er avtalt og fremgår av 

forsikringsbeviset. Forsikringen gjelder ikke på 

hjemmeadresse.  

Forsikringen gjelder når en ulykkesskade rammer 

den forsikrede. Med ulykkesskade forstås fysisk 

skade på en person forårsaket ved en plutselig og 

uforutsett ytre begivenhet, et ulykkestilfelle, som 

inntreffer i forsikringstiden. Psykiske skader er ikke 

omfattet, se pkt.6.4 a 

6.2 Hva forsikringen kan omfatte 

Forsikringen gjelder ved: 

   - dødsfall 

   - livsvarig medisinsk invaliditet 

   - behandlingsutgifter.  

Selskapet erstatter vanlige og nødvendige 

behandlingsutgifter i Norge og som påløper i 

løpet av de to første årene etter skaden til lege, 

tannlege, medisiner og forbindingssaker 

foreskrevet av lege/tannlege, kiropraktor-

/fysioterapibehandling foreskrevet av lege, 

nødvendige reiseutgifter til/fra behandling. 

Selskapet erstatter det rimeligste 

transportalternativ når det tas hensyn til din 

medisinske tilstand. Selskapet refunderer kr 2 pr. 

km ved bruk av privatbil 

Ved tannskader hos barn under 18 år, refunderes 

også, etter forhåndsgodkjennelse av Selskapet, 

utgifter til første permanente tannbehandling(bro, 

krone) selv om sluttbehandlingen må utsettes 

utover to år på grunn av alder. Oppgjør skal skje 

senest ti år etter utgangen av det året da skaden 

inntraff, basert på kostnadsoverslag fra 

tannlege/tanntekniker 

Det er en forutsetning at ikke utgiftene kan kreves 

erstattet av andre. Erstatningen er begrenset til 

5 % av forsikringssum ved medisinsk invaliditet    

6.3 Begrensninger 

a Alder 

Etter fylte 70 år utbetales det ikke erstatning ved 

død/invaliditet. Behandlingsutgifter erstattes med 

inntil kr 5.000 også etter fylte 70 år  

b Yrke/erverv 

Yrkesutøvelse med lav ulykkesrisiko: 

Forsikringen gjelder som beskrevet i pkt. 6.1 for 

personer som ikke anses yrkesaktive eller som 

utøver yrker med lav ulykkesrisiko, det vil si yrker 

som tilsynsarbeid, kontorarbeid og håndverk som 

innebærer liten grad av fysisk aktivitet og/eller 

utføres uten bruk av produksjonsmidler/maskiner. 

Eksempler: urmaker, sykepleier, frisør og gullsmed 

Yrkesutøvelse med forhøyet ulykkesrisiko: 

Med yrker med forhøyet ulykkesrisiko forstås yrker 

som utøves i høyden (stige, stillas, lift o l ), ved 

hjelp av maskiner og produksjonsutstyr, omgang 

med kjemiske midler og yrker innen landbruk og 

skogbruk. Andre yrker i denne kategorien er 
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transportvirksomhet, lager - og bygningsarbeid, 

rørlegger, elektriker, maler, snekker, vei - og 

anleggsarbeid, renhold, militæret, brannvesen, 

vakthold, politi og fengselsvesen 

Yrkesutøvelse i forbindelse med bygging og 

vedlikehold av eget hjem/fritidsbolig som bare 

nyttes av forsikrede til private formål, er omfattet 

av forsikringen. 

Yrkesutøvelse med forhøyet ulykkesrisiko kan 

tilleggsforsikres, se pkt. 10.2 

Yrkesutøvelse som ikke er omfattet: 

Forsikringen gjelder ikke utøvelse av følgende 

yrker, selv ikke når forsikrede oppholder seg på 

arbeidsstedet: Dykking, all offshorevirksomhet, 

yrkesfiske, tjeneste i militært kjøretøy (også i 

marinen og flyvåpenet), produksjonsarbeid i 

steinbrudd, sand- og grustak, all fremstilling knyttet 

til fremstilling, lagring, bruk og transport av 

eksplosiver, stuntaktiviteter og luftakrobatikk. 

Du plikter straks å informere Selskapet dersom ditt 

yrke endres etter at forsikringsavtalen er inngått. 

Forsømmes denne plikten, kan erstatningen 

reduseres, jf. FAL 13-7  

6.4 Hva forsikringen ikke omfatter 

a Psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, lærevansker 

og lignende 

Forsikringen gir ikke rett til erstatning for psykiske 

lidelser, atferdsforstyrrelser, lærevansker og 

lignende som omfattes av diagnosekodene fra og 

med F00 til og med F99, i henhold til ICD-10* og 

følgende av slike lidelser 

*)ICD-10 er 10.revisjon, med senere endringer, av 

den internasjonale statistiske klassifikasjonen av 

sykdommer og beslektede helseproblemer, 

fastsatt av Verdens Helseorganisasjon - WHO. 

b Sykdom, smitte og andre særlig tilstander 

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes 

sykdom, sykelig tilstand eller anlegg for dette, for 

eksempel skader som oppstår i forbindelse med 

epileptisk anfall, bevissthetstap, hjerneslag e.l.       

Forsikringen omfatter heller ikke følgende 

tilstander, selv om en ulykkeshendelse er 

utløsende årsak: 

   - slagtilfelle 

   - hjerteinfarkt 

   - kreft 

   - smertetilstander i rygg, med mindre smertene 

har oppstått som følge av røntgenologisk 

påvisbart brudd i ryggsøylen og bruddet skyldes 

ulykkeshendelse 

   - infeksjonssykdommer, med mindre infeksjonen 

har kommet gjennom en vevsskade som følge av 

en ulykkeshendelse. Stikk og bitt av insekt regnes 

ikke som en ulykkeshendelse. 

c Forgiftning 

Forsikringen omfatter ikke ulykkesskade som 

skyldes forgiftning av mat, drikke eller 

nytelsesmidler. 

d Medisinsk behandling/bruk av medikamenter 

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade forårsaket 

av medisinsk undersøkelse, behandling og 

lignende eller ved inntak av medikamenter, med 

mindre du er blitt behandlet på grunn av en 

ulykkesskade Selskapet svarer for. 

e Arr og vansiring 

Forsikringen gir ikke rett til erstatning for arr og 

vansiring som gir en invaliditetsprosent på mindre 

enn 15 %. 

f Sport og aktiviteter med særlig risiko 

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes 

deltakelse i/trening til: 

   - boksing, bryting, judo, karate og annen kamp-

/selvforsvarssport 

   - basehopping 

   - stuntaktiviteter og sport, idrett og ekspedisjoner 

som gir inntekt eller sponsormidler på mer enn 1G 

pr. år 

   - fredsbevarende styrker eller i andre 

lands/organisasjoners militære/paramilitære 

styrker 

   - andre aktiviteter som betraktes som ekstrem 

og/eller ultrasport, herunder utforsykling med 

terrengsykkel og sykling i høyder over 1 500 meter. 

 

Forsikringen gjelder heller ikke for ulykkesskade 

som følge av: 

   - ordinære taklinger og skader som oppstår som 

en del av spillets ordinære gang og risiko.  

   - ulykkesskade som skyldes sports-/fritidsdykking 

under 40 meter, uorganisert luftsport, motorsport 

som utøves i konkurranser og trening til dette 

   - alle skader under utøvelse av sport som 

oppstår som en følge av spillets gang eller 

ordinære taklinger.  

g Slagsmål, kriminelle handlinger og 

gjengjeldelsesforhold 

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes 

at du deltar i slagsmål, deltar, utfører eller 

medvirker til kriminelle handlinger eller er offer for 

gjengjeldelsesforhold i forbindelse med egen 

deltakelse i en straffbar handling. 

h Forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet 

Har du forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er 

Selskapet ikke ansvarlig. Selskapet er likevel 

ansvarlig hvis du på grunn av alder eller 

sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av din 

handling. Selskapet svarer uansett ikke for 

selvmord eller forsøk på selvmord som skyldes 

sinnslidelse. Dersom kravstiller kan sannsynliggjøre 

at selvmordet skyldes en akutt sinnsforvirring, som 

har en ytre årsak, ikke en sinnslidelse, er Selskapet 
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allikevel ansvarlig. Om uaktsom fremkalling av et 

forsikringstilfelle, se pkt. 10.2  

i Søk og redning 

Forsikringen omfatter ikke utgifter ved lete -/ 

redningsaksjoner. 

j Behandlingsutgifter 

Forsikringen omfatter ikke følgende 

behandlingsutgifter: 

   - utgifter ved tannskader som skyldes tygging 

eller biting 

   - merutgifter til undersøkelse, behandling og 

opptrening i private klinikker/helseinstitusjoner eller 

hos privatpraktiserende leger/ behandlere uten 

offentlig refusjonsrett 

   - utgifter til hjelpemidler 

   - transport fra skadested 

6.5 Skadeoppgjørsregler 

a Lege- og spesialisterklæringer 

Både du og Selskapet har rett til å innhente lege-

/og spesialisterklæringer som har betydning for 

erstatningsberegningen. Dersom Selskapet finner 

det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny 

sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig. 

Hvis du befinner deg utenfor Norge, kan Selskapet 

kreve at du fremstiller deg for lege i Norge for 

vurdering av om vilkårene for erstatning foreligger. 

Selskapet betaler legens honorar, men ikke 

reiseutgifter i denne forbindelse 

b Samvirkende årsaker 

Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis andre 

forhold, sammen med ulykkesskaden, har 

medvirket til behandlingsbehov, medisinsk 

invaliditet eller forsikredes død 

c Medisinsk invaliditet 

Invaliditetserstatning utbetales når 

forsikringstilfellet er inntruffet og Selskapet har 

mottatt et erstatningskrav med nødvendig 

dokumentasjon og har hatt rimelig tid til å 

kartlegge ansvarsforholdet og beregne Selskapets 

endelige ansvar. Erstatningen fastsettes på 

grunnlag av den invaliditetsgrad ulykken 

representerer og forsikringssummen. 

Den medisinske invaliditetsgrad fastsettes på 

grunnlag av tabellene gitt av 

Sosialdepartementet i forskrift av 21.4.97, del II og 

III. Det skal ikke tas hensyn til yrke, nedsatt evne til 

inntektsgivende arbeid(uføregrad), fritidsinteresser 

ol. 

Fører ulykkestilfellet til at du får flere skader, 

fastsettes invaliditetsgraden ut fra en samlet 

vurdering, på samme måte som for yrkesskade 

(kalt reduksjonsmetoden). Medfører 

ulykkesskaden økning av en tidligere 

funksjonsnedsettelse, gjøres det fradrag i 

medisinsk invaliditet tilsvarende tidligere 

funksjonsnedsettelse. Når andre forhold medvirker 

til at den medisinske invaliditeten blir høyere enn 

skaden alene tilsier, ytes en forholdsmessig 

erstatning, se pkt. 6.5 b.  

d Dødsfall      

Medfører ulykkesskaden dødsfall innen 2 år etter 

skadedato, betales dødsfallserstatning. Eventuell 

invaliditetserstatning som måtte være forskudds 

betalt for samme skade, kommer til fradrag. Dør 

forsikrede av annen årsak innen 2 år etter 

skadedato, betales verken dødsfalls- eller 

invaliditetserstatning. Dør forsikrede senere enn 2 

år etter skadedato, betales ikke 

dødsfallserstatning, men invaliditetserstatning 

etter den invaliditetsgrad skaden ville ha medført. 

Ved dødsfall tilfaller erstatningen forsikredes 

ektefelle/registrerte partner, jf. FAL kap.15. Har 

ikke forsikrede slike, eller de ikke lenger er i live 

ved forsikredes død, tilfaller erstatningen 

forsikredes arvinger eller lov eller testamente i 

henhold til arvelovens bestemmelser. En person 

anses ikke som ektefelle når det på 

dødsfallstidspunktet er gitt bevilling til separasjon 

eller skilsmisse, selv om avgjørelse ikke er 

rettskraftig eller endelig. 

Ønsker forsikringstaker at utbetaling ved død skal 

tilfelle spesielt utpekte personer, begunstigede, 

må dette avtales med Selskapet. Hvis samboer er 

oppnevnt som begunstiget uten å være navngitt, 

skal slik samboer forstås som en person avdøde, 

på dødsfallstidspunktet, levde sammen med i et 

ekteskapslignende forhold og de to har hatt felles 

folkeregistrert bostedsadresse de siste to år, eller 

den person som har felles barn og felles bolig med 

forsikrede. En person regnes ikke som samboer 

dersom det på dødsfallstidspunktet forelå forhold 

som var til hinder for at et lovlig ekteskap kunne 

inngås, eller at det er åpenbart at et faktisk 

samlivsbrudd har funnet sted på et tidligere 

tidspunkt 

 

 

 

7  Ansvarsforsikring 
 

Gjelder bare på reiser utenfor Norden. 

7.1 Hva forsikringen omfatter 

Forsikringen omfatter den skade du som 

privatperson blir holdt erstatningsansvarlig for i 

henhold til gjeldende rett i det enkelte land. 

Med skade forstås personskade eller tingskade. 

Personskade er inntruffet når en person påføres 

sykdom eller død. Tingskade er inntruffet når 

løsøre eller fast eiendom skades eller går tapt, 

eller når elektronisk lagret informasjon forvanskes 

eller går tapt. Økonomisk tap som følge av en 
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dekningsmessig skade regnes som en del av 

skaden. 

Skaden må være konstatert av deg eller av 

skadelidte i løpet av forsikringstiden. Skaden 

vurderes under den forsikring som gjaldt da 

skaden først ble konstatert. Alle skader som skyldes 

samme hendelse regnes som ett skadetilfelle og 

legges til det tidspunkt da første skade ble 

konstatert. 

7.2 Hva forsikringen ikke omfatter 

Selskapet dekker ikke ansvar du pådrar deg: 

   - når ansvaret alene bygger på garanti, 

kontrakt, løfte, tilsagn eller annen avtale inngått 

før eller etter at skaden er konstatert 

   - for skade på ting du leier, låner bruker eller 

oppbevarer. Ditt ansvar for leid bolig omfattes 

likevel av forsikringen hvis skade oppstår ved 

brann, eksplosjon eller utstrømming av 

vann/væske fra bygnings rørledning 

   - for ærekrenkelse, oppreisning, eller bøter, jf. 

Lov av 13.juni 1969 nr.26 om skadeserstatning §3-5 

og 3-6 

   - overfor medlemmer av din egen familie. Som 

familie regnes foreldre, barn, søsken og deres 

ektefeller og din ektefelle/samboer/registrert 

partner med felles adresse i folkeregisteret 

   - overfor virksomhet som drives eller disponeres 

av deg, eller hvor du eller din familie har vesentlig 

eierinteresser 

   - som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, 

arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri. 

Allikevel omfattes ansvar som eier, fører eller 

bruker av arbeidsmaskin med eget 

fremdriftsmaskineri som ikke kan kjøre fortere enn 

10 km/t med totalvekt inntil 750kg og som kun 

brukes på/i tilknytning til egen eiendom. Rullestol 

med motor og annet tilsvarende motorisert for 

flytningshjelpemiddel for bevegelseshemmede, 

regnes ikke som motorkjøretøy når det ikke kan 

kjøre fortere enn 10 km/t. Motoriserte innretninger 

beregnet for barn, anses ikke som motorkjøretøy 

når det er sperret for en maks. hastighet på 6 km/t 

og ikke veier over 50 kg 

   - som eier, fører eller bruker av seilbåt eller annet 

motordrevet fartøy. Seilbrett anses ikke som seilbåt 

i denne sammenheng 

   - som eier, fører eller bruker av luftfartøy. 

Hangglider/paraglider uten motor anses ikke som 

luftfartøy i denne sammenheng 

   - som eier, fører eller bruker av registrert trav-/ 

eller galopphest 

   - for skade oppstått ved gravings-, sprengnings-, 

peilings- og rivningsarbeid. Som sprengning 

regnes også bruk av ekspanderende masse 

   - for det objektive ansvar du har for dine barns 

skadeforvoldelse, jf. Lov av 13.juni 1969 nr.26 om 

skadeserstatning §1-2 

   - under utøvelse av yrkes-/ervervsvirksomhet 

   - som eier av fast eiendom 

   - for skade voldt ved forsettlig handling eller 

unnlatelse og følger av slik skade 

   - for forurensing av luft, vann eller grunn, eller 

skade som følger herav, med mindre årsaken er 

plutselig og uforutsett. Som forurensing regnes 

også støv, støy, larm, lukt, lys og bestråling. 

Sikkerhetsforskrift: Du skal sørge for å 

oppfylle/følge myndighetenes krav/regler om 

tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker, herunder 

beholdere, med brannfarlig væske og andre 

kjemikalier. Om følgen av og ikke overholde en 

sikkerhetsforskrift, se pkt. 10.2 

   - ved overføring av smittsom sykdom mellom 

mennesker, uansett på hvilken måte smitten finner 

sted 

   - for tingskade ved sopp og råte eller på grunn 

av langsom inntrengning av fuktighet 

7.3 Skadeoppgjørsregler 

a Dine plikter 

Skade som kan føre til et erstatningskrav, skal 

meldes Selskapet straks. Når erstatningskrav er 

reist mot deg eller Selskapet, plikter du straks å gi 

Selskapet alle opplysninger av betydning for 

sakens behandling og på egen bekostning utføre 

de undersøkelser og utredninger Selskapet finner 

nødvendige.  

Du plikter å møte ved forhandlinger og/eller 

rettergang. Hvis du uten Selskapets samtykke 

innrømmer erstatningsplikt eller forhandler om 

erstatningskrav, er ikke dette bindende for 

Selskapet. 

b Erstatningen 

Når et erstatningskrav er omfattet av forsikringen, 

skal vi utrede om erstatningsansvar foreligger, 

forhandle med kravstilleren og om nødvendig 

prosedere saken for domstolene. Selskapet 

betaler sine egne omkostninger ved avgjørelsen 

av erstatningsspørsmålet, selv om 

forsikringssummen derved overskrides. Eventuelle 

omkostninger til ekstern advokat og annen 

sakkyndig bistand, valgt eller godkjent av 

Selskapet, betaler Selskapet. 

Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for 

dette dels omfattes og dels faller utenfor 

forsikringen, fordeles omkostningene etter 

partenes økonomiske interesse i saken. Er 

Selskapet villig til å forlike saken eller stille 

forsikringssummen til disposisjon, svarer Selskapet 

ikke for omkostninger som påløper senere. 

Selskapet har rett til å betale enhver erstatning 

direkte til den skadelidte. 
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Selskapets samlede erstatningsplikt er kr 10 000 

000 pr. skadetilfelle. Saksomkostninger dekkes i 

tillegg 

Med Reise Elite er vår samlede erstatningsplikt kr 

15 000 000 pr. skadetilfelle 

8   Rettshjelpsforsikring 
 

Gjelder bare på reiser utenfor Norden      

8.1 Hva Selskapet erstatter 

Selskapet erstatter advokatutgifter/juridisk bistand 

med inntil kr 20.000 pr. tvist dersom du som 

privatperson blir part i en rettstvist som krever 

juridisk bistand før reisen er avsluttet. Idømte 

saksomkostninger er ikke omfattet 

Med Reise Elite erstatter vi inntil kr 60.000 pr. tvist 

8.2 Hva Selskapet ikke erstatter 

Forsikringen omfatter ikke utgifter ved rettstvist 

som: 

   - har sammenheng med ditt yrke/erverv, 

herunder tvist som har sitt utspring i 

yrkesskade/yrkessykdom 

   - gjelder din faste eiendom eller kjøp/salg av 

eiendom eller leierett (timeshare) 

   - har sammenheng med separasjon, skilsmisse, 

barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav 

om omstøtelse av gave, underholdningsbidrag, 

bodeling, oppløsning av økonomiske felleskap 

etablert av samboere, oppløsning av 

husstandsfellesskap og skiftesaker 

   - alene hører inn under namsmyndighetene, 

bortsett fra tvist i husleieforhold 

   - gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er 

ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som 

gjelder konkurs- eller akkordforhandling dersom 

du er konkurs- eller akkordskyldner 

   - gjelder motorkjøretøy og arbeidsmaskin med 

eget fremdriftsmaskineri. Allikevel omfattes tvist 

som eier, fører eller bruker av arbeidsmaskin med 

eget fremdriftsmaskineri som ikke kan kjøre fortere 

enn 10 km/t, med totalvekt inntil 750kg og som 

kun brukes på/i tilknytning til egen eiendom 

   - gjelder seilbåt og annet motordrevet fartøy. 

Seilbrett anses ikke som seilbåt i denne 

sammenheng 

   - gjelder luftfartøy. Hangglider/paraglider uten 

motor anses ikke som luftfartøy i denne 

sammenheng  

   - gjelder registrert trav - og galopphest eller når 

du er part i egenskap av eier, fører eller bruker av 

slik 

   - er straffesak, ærekrenkelsessak og 

erstatningskrav i slike saker, og sak om 

erstatningsplikt etter det enkelte lands lovgiving 

   - er ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor du 

søker å erverve rettighet over annen eiendom 

   - gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel 

dekkes utgifter ved søksmål når den 

administrative klagerett er fullt utnyttet. I 

tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt 

under forvaltningsbehandlingen unntatt fra 

forsikringen 

   - gjelder advokatsalær/utgifter til sakkyndige 

   - gjelder utgifter i personskadesaker etter 

bilansvar før motorvognens trafikkforsikringsselskap 

har sendt skriftlig avslag om å dekke sikredes 

utgifter til juridisk bistand før saksanlegg 

   - gjelder utgifter som er påløpt før tvist er 

oppstått 

   - gjelder erstatningsoppgjør under denne eller 

andre forsikringsavtaler du er omfattet av i 

Selskapet 

8.3 Skadeoppgjørsregler               

Vil du søke erstatning under rettshjelpsforsikringen, 

må du underrette Selskapet så snart som mulig og 

senest ett år etter at advokat er engasjert. 

Underretningen skal skje skriftlig. 

Du velger selv en advokat som etter sakens art og 

ditt bosted passer for oppdraget. Du plikter å 

begrense utgiftene mest mulig og bærer selv 

omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. 

Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om 

omfanget av de utgifter som kreves dekket under 

forsikringen og har samme rett som deg til å få 

dokumentert hvordan advokaten har beregnet 

sitt salær. Medgått tid skal spesifiseres. 

9  Kjæledyr 

9.1 Hvem er forsikret 

Forsikringen gjelder for kjæledyr som sikrede eier 

og som er med på reise ut fra forsikringsadressen i 

Norge, jf.pkt.1.1. Det er en forutsetning at dyret er 

ID-merket og vaksinert i henhold til det regelverk 

som gjelder i EU/EØS. 

Forsikringen gjelder ikke for dyr som skal delta på 

utstillinger, i konkurranser eller som bare skal 

brukes i avl. 

9.2 Hva Selskapet erstatter 

Selskapet erstatter inntil kr.1.000 pr. skadetilfelle for 

nødvendige veterinærutgifter på grunn av akutt 

sykdom eller ulykkesskade inntruffet på reise 

utenfor Norden, innen EU/EØS. 

10  Felles bestemmelser  

10.1 Opplysningsplikt 

I forbindelse med inngåelsen eller fornyelse av en 

forsikringsavtale, kan Selskapet be om 
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opplysninger om forhold som kan ha betydning 

for Selskapets vurdering av risikoen. 

Forsikringstaker og den forsikrede skal gi riktige og 

fullstendige svar på Selskapets spørsmål. 

Forsikringstaker og den forsikrede skal også av 

eget initiativ gi opplysninger om forhold som 

han/hun må forstå er av vesentlig betydning for 

Selskapets vurdering, se FAL 4-1, 4-3, 13-1 og 13-5. 

Har forsikringstaker eller den forsikrede svikaktig 

forsømt sin opplysningsplikt og det er inntruffet et 

forsikringstilfelle, er Selskapet uten ansvar. 

Har forsikringstaker eller den forsikrede ellers 

forsømt sin opplysningsplikt, kan Selskapets ansvar 

settes ned eller falle bort, se FAL 4-2, 13-2 og 13-4. 

Er det oppstått tap/skade, har du bevisbyrden for 

at et forsikringstilfelle er inntruffet. Du har også 

bevisbyrden for at forsikringstilfellet har medført 

tap/utgifter/merutgifter som omfattes av 

gjeldende vilkår.        

10.2 Aktsomhet 

a Forsikringen har sikkerhetsforskrifter som skal 

forebygge og begrense tap/skade. Forskriftene 

skal overholdes. Er en sikkerhetsforskrift overtrådt, 

kan Selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Et 

slikt forbehold kan ikke gjøres gjeldende dersom 

det ikke er noe, eller bare lite å legge sikrede til 

last, eller dersom forsikringstilfellet ikke skyldes 

overtredelsen. Selv om Selskapet kan gjøre 

gjeldende at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, kan 

Selskapet likevel pålegges delvis ansvar. Ved 

avgjørelsen skal det legges vekt på arten av den 

sikkerhetsforskrift som er overtrådt, skyldgraden, 

skadeforløpet, om du var i selvforskyldt rus og 

forholdene ellers, jf. FAL 4-8 og 13-9. 

b Har du forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er 

Selskapet ikke ansvarlig. Har du grovt uaktsomt 

fremkalt forsikringstilfellet, eller økt skadens 

omfang, kan Selskapets ansvar settes ned eller 

falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på 

skyldgraden, skadeforløpet, om du var i 

selvforskyldt rus, hvilken virkning nedsettelse eller 

bortfall av ansvar vil få for den/de som har krav 

på forsikringen, eller for andre personer som er 

økonomisk avhengig av deg og forholdene ellers. 

Selskapet kan ikke påberope seg reglene dersom 

du på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne 

forstå rekkevidden av din handling, se FAL 4-9,13-9 

og 13-9.  

c Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal du snarest 

melde fra til Selskapet. Er det oppstått 

tap/skade/utgifter, skal du gjøre det som med 

rimelighet kan ventes av deg for å avverge eller 

begrense omfanget, se FAL 4-10,13-11 og 13-12.    

d Oppstår det tap/skade/utgifter som følge av at 

du forsettlig eller grovt uaktsomt har forsømt dine 

plikter etter FALs bestemmelser, kan Selskapets 

ansvar settes ned eller falle bort, se FAL 4-10. 

e Dersom din rett til erstatning bortfaller helt eller 

delvis som følge av dine handlinger eller 

unnlatelser, får dette samme virkning ved til 

svarende handlinger eller unnlatelser gjort av din 

medforsikrede ektefelle/samboer/partner, se FAL 

4-11. 

10.3 Definisjoner 

Forsikringstaker: Den som inngår forsikringsavtalen 

med Selskapet. 

Sikrede: Den som etter forsikringsavtalen i 

skadeforsikring vil ha krav på erstatning eller 

forsikringssum. I ansvarsforsikring er sikrede den 

hvis erstatningsansvar er dekket. 

Forsikrede: Den persons liv eller helse forsikringen 

knytter seg til. 

Nærmeste familie: Ektefelle/samboer/registrert 

partner, barn, barnebarn, oldebarn, foreldre, 

besteforeldre, oldeforeldre, søsken, svogere, 

svigerinner, svigerforeldre, svigerdatter og 

svigersønn. 

Samboer: Den som lever sammen med 

forsikringstaker i et ekteskapslignende forhold og 

har samme bostedsadresse i Norge, registrert i 

folkeregisteret. 

Eneste reiseledsager: Den person som er registrert 

som ditt eneste reisefølge og som skal foreta hele 

reisen sammen med deg. 

Innsjekket bagasje: Personlig reisegods som du 

mot kvittering har overlatt fly-/ båt-/ tog -/ 

busselskap for transport og når du selv reiser 

sammen med transportmiddelet 

Trafikkuhell: Kollisjon, utforkjøring, grunnstøting og 

kantring når kjøretøyet er i trafikk/i bruk, jf. BAL § 

11 

Merutgifter: Utgifter som bare påløper på grunn 

av at et forsikringstilfelle er inntruffet. 

Epidemi: Smittsom alvorlig sykdom som sprer seg 

hurtig mellom mennesker. 

Pandemi: Et utspredt utbrudd av alvorlig smittsom 

sykdom i minst tre land og minst to kontinenter. 

10.4 Dobbeltforsikring/regress 

Dersom det er flere som er ansvarlig for ditt 

tap/din skade, overtar Selskapet din rett til 

erstatning for det beløp du har fått utbetalt av 

Selskapet. 

Er det flere forsikringer som dekker samme 

tap/skade, kan du velge hvilket selskap du vil 

bruke inntil ditt totale tap er dekket. Erstatningen 

utliknes forholdsmessig mellom selskapene etter 

omfanget av det enkelte selskaps ansvar for 

tapet. Jf. FAL6-3 

Har selskapet utbetalt erstatning for et tap/en 

skade som etter forsikringsavtalen ikke er 
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omfattet, plikter du, eller den du kan identifiseres 

med, å betale erstatningen tilbake. Jf. FAL 8-1. 
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MILJØEXTRA VILLA-/FRITIDSHUSFORSIKRING 
WtC-ME versjon 2.8 gjelder fra januar 2021 

 

Innhold: 

1 Forsikringens gyldighet 

2 Hva omfatter forsikringen: 

3 Skadeoppgjør 

4 Felles bestemmelser 

 

I tillegg til disse vilkår gjelder: 

   - forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner. 

   - selskapets generelle vilkår 

   - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989(FAL)   

Forsikringsbeviset gjelder foran vilkårene. 

 

1 Forsikringens gyldighet 

1.1 Forsikringens varighet 

Forsikringen er gyldig for den perioden som 

fremkommer av forsikringsbeviset. Premie må 

være betalt innen den oppgitte betalingsfrist og 

senest første dag i avtaleperioden. 

Forsikringen er en tilleggsdekning til eksisterende 

villa-/ fritidsboligforsikring i eget selskap, og kan 

således tegnes selv om villa og/eller fritidsbolig er 

forsikret i et annet selskap enn WaterCircles, 

1.2 Hvem er forsikret  

Forsikringen gjelder for den som er navngitt i 

forsikringsbeviset, som er medlem av norsk 

folketrygd og har bostedsadresse i Norge.  

1.3 Hvor gjelder forsikringen 

Forsikringen gjelder for bygninger og hvitevarer 

som befinner seg i Norge. 

1.4 Når gjelder forsikringen 

Forsikringen trer i kraft etter fysisk skade på 

bygning inntruffet i den forsikringsperiode som 

fremkommer av forsikringsbeviset.  

2 Hva forsikringen omfatter 

2.1 Bygning 

2.1.1 Hvilke skader forsikringen gjelder for 

Forsikringen dekker merkostnader for 

skaderelevante miljøvennlige tiltak utover de som 

er påkrevd etter lov eller forskrift ved 

gjenoppførelse av fullverdiforsikret villa eller 

fritidshus etter inntruffet og erstatningsmessig 

skade.  

Med miljøvennlige tiltak menes faste installasjoner, 

byggemåter og bruk av bygningsmaterialer som 

har til hensikt å redusere skadelige utslipp og/eller 

energiforbruket i bygningen. Erstatningen ytes 

også dersom tiltaket er av miljøvennlig og 

skadeforebyggende karakter. Tiltakene må 

fastsettes i samråd med og aksepteres av 

selskapets miljøkonsulent. 

Utgifter som nevnt dekkes ved bygningsskade 

som i henhold til de ordinære forsikringsvilkårene 

for villa og fritidsbolig er verdsatt til minimum kr 500 

000,-. 

2.1.2 Hva forsikringen omfatter 

Ved bygningsskade over kr 500 000,- dekkes: 

   - inntil 10 timer rådgivning til energi-

økonomiserende tiltak, oppad begrenset til kr 15 

000,-. 

   - inntil kr 75 000,- til energiøkonomiske tiltak 

basert på rådgivningen. 

   - inntil 50 % av neste kr 150 000,- til 

energiøkonomiske tiltak basert på rådgivningen.  

Maksimal erstatning utgjør således kr 165 000,-. 

2.1.3 Begrensninger 

Forsikringen dekker ikke kostnader for skader som 

beregnes til å bli lavere enn kr 500 000,-. 

Miljøvennlige tiltak/forbedringer som ikke har noen 

direkte sammenheng med skaden dekkes heller 

ikke. 

2.2. Hvitevarer 

2.2.1 Hvilke skader forsikringen gjelder for 

Forsikringen erstatter oppgradering til miljøvennlig 

alternativ ved skade på hvitevarer etter 

totalskade.  

2.2.2 Hva forsikringen omfatter 

Forsikringen dekker differansen mellom kjøp av 

tilsvarende gjenstand og det mest miljøvennlige 

alternativet som tilsvarer samme gjenstand listet 

opp i pkt. 2.2.3.  

Beløpet som legges til grunn for erstatning er 

differansen mellom ny pris for gjenstanden og 

oppgradering til miljøvennlig alternativ. 



 

 

- 125 - 

 

Maksimal erstatning er kr 5 000,- pr. hvitevare. 

2.2.3 Begrensninger 

Forsikringen gjelder ikke for erstatning av selve 

hvitevaren eller for det beløp som er trukket 

grunnet verdiforringelse. 

Forsikringen gjelder ikke dersom gjenstanden kan 

repareres til samme eller i det vesentlige samme 

stand som umiddelbart før skaden inntraff. 

Med hvitevare menes uttømmende for denne 

forsikringen: 

Oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, 

kjøleskap, fryser, stekeovn og koketopp.  

3 Skadeoppgjørsregler 
 

Rådgiver engasjeres av selskapet.  

Dokumentasjon for ansvarserkjennelse og utbetalt 

skadeoppgjør i annet selskap må foreligge før 

erstatning kan utbetales. 

Tiltakene som nevnt under vilkårets punkt 2.1 må 

fastsettes i samråd med og aksepteres av 

selskapets miljøkonsulent. 

Merkostnader til oppgradering av miljøvennlig 

alternativ på hvitevarer må dokumenteres av 

forsikringstaker. 

4 Felles bestemmelser 

4.1 Opplysningsplikt 

I forbindelse med inngåelsen av avtalen kan 

selskapet be om opplysninger om forhold som kan 

ha betydning for selskapets vurdering av risikoen. 

Forsikringstaker og den forsikrede skal gi riktige og 

fullstendige svar på selskapets spørsmål. 

Forsikringstaker og den forsikrede skal også av 

eget initiativ gi opplysninger om forhold som 

han/hun må forstå er av vesentlig betydning for 

selskapets vurdering, se FAL 4-1, 4-3, 13-1 og 13-5. 

Har forsikringstaker eller den forsikrede svikaktig 

forsømt sin opplysningsplikt og det er inntruffet et 

forsikringstilfelle, er selskapet uten ansvar. 

Har forsikringstaker eller den forsikrede ellers 

forsømt sin opplysningsplikt, kan selskapets ansvar 

settes ned eller falle bort, se FAL 4-2, 13-2 og 13-4. 

Er det oppstått tap/skade, har forsikrede 

bevisbyrden for at et forsikringstilfelle er inntruffet. 

Forsikrede har også bevisbyrden for at 

forsikringstilfellet har medført 

tap/utgifter/merutgifter som omfattes av 

gjeldende vilkår.        

4.2 Aktsomhet 

Har forsikrede forsettelig fremkalt forsikringstilfellet, 

er selskapet ikke ansvarlig. Har forsikrede grovt 

uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, eller økt 

skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned 

eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges 

vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om forsikrede 

var i selvforskyldt rus, hvilken virkning nedsettelse 

eller bortfall av ansvar vil få for den/de som har 

krav på forsikringen, eller for andre personer som 

er økonomisk avhengig av deg og forholdene 

ellers. Selskapet kan ikke påberope seg reglene 

dersom forsikrede på grunn av alder eller 

sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin 

handling, se FAL 4-9,13-9 og 13-9.  

Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal forsikrede 

snarest melde fra til selskapet. Er det oppstått 

tap/skade/utgifter, skal forsikrede gjøre det som 

med rimelighet kan ventes for å avverge eller 

begrense omfanget, se FAL § 4-10.  

Oppstår det tap/skade/utgifter som følge av at 

forsikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har 

forsømt sine plikter etter FALs bestemmelser, kan 

selskapets ansvar settes ned eller falle bort, se FAL 

4-10. 

4.3 Følgene av svik  

Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, 

mister ethvert erstatningskrav mot Selskapet etter 

denne og andre forsikringsavtaler i anledning 

samme hendelse, og Selskapet kan si opp enhver 

forsikringsavtale med sikrede, jf FAL par. 4-2, 4-3, 8-

1 eller par. 13-2, 13-3 og 18-1. 

4.4 Begrensninger og aktsomhetskrav  

Dersom sikredes rett til erstatning bortfaller helt 

eller delvis som følge av sikredes handlinger eller 

unnlatelser, får dette samme virkning også ved 

tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort av 

sikredes ektefelle som bor sammen med sikrede, 

eller fra personer som sikrede lever sammen med i 

et fast etablert forhold (jf. FAL par. 4-11). 

4.5 Frist for å gi melding om skade og for å foreta 

rettslige skritt samt foreldelse  

Selskapet er fri for ansvar hvis:  

Sikrede ikke har meddelt kravet til Selskapet innen 

ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold 

som begrunner det.  

Sikrede ikke har anlagt sak eller krevet 

nemndbehandling innen seks måneder etter at 

sikrede fikk skriftlig melding om at Selskapet ikke 

anser seg ansvarlig og det samtidig er minnet 

ham eller henne om fristen, dens lengde og 

følgen av at den oversittes, jf FAL par. 8-5,18-5, 20-

1.  

Sikredes krav foreldes også etter bestemmelsene i 

FAL par. 8-6 eller par. 18-6. 

4.6 Generell informasjon 

Forsikringsgiver (forsikringsselskap) for denne 

forsikringsavtalen fra og med hovedforfall i 2018 vil 
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være WaterCircles Forsikring ASA, org.nr 915 495 

486 og adresse Strandveien 50, 1366 Lysaker.  

 

WaterCircles Norge AS er oppført i Finanstilsynets 

konsesjonsregister. WaterCircles Norge AS er 

heleid av WaterCircles Forsikring ASA. 

WaterCircles Forsikring tilrettelegger og 

administrerer forsikringer på vegne av 

forsikringsgiver. WaterCircles Forsikring er et 

merkenavn fra WaterCircles Norge AS 
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Innhold: 

1 Definisjoner 

2 Når livsforsikringen trer i kraft 

3 Utvidelse av forsikringen 

4 Forhøyelse av forsikringssummen 

5 Begrensninger i selskapets ansvar 
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I tillegg til disse vilkår gjelder: 

   - forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner. 

   - selskapets generelle vilkår 

   - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989(FAL)   

Forsikringsbeviset gjelder foran vilkårene. 

 

 

 

1 Definisjoner 
 

1.1 Selskapet 

Med selskapet menes WaterCircles Forsikring ASA. 

 

1.2 Forsikringstaker 

Med forsikringstaker menes den som inngår 

forsikringsavtalen med selskapet. 

 

1.3 Forsikrede 

Med den forsikrede menes den hvis liv forsikringen 

er knyttet til. 

 

1.4 Forsikringssum 

Forsikringssum er det beløp som er avtalt for 

forsikringen og som fremkommer av 

forsikringsbeviset. 

 

1.5 Ektefelle/registrert partner 

Med forsikredes ektefelle menes den person som 

har inngått lovformelig ekteskap med den 

forsikrede. Likestilt med ektefelle er den som har 

inngått registrert partnerskap med den forsikrede. 

En person regnes ikke som ektefelle eller registrert 

partner lenger enn til det tidspunkt som det er 

avsagt dom for, eller gitt bevilling til separasjon 

eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er 

rettskraftig eller endelig. 

 

1.6 Samboer 

Med samboer forstås:  

- person som avdøde på dødsfallstidspunktet 

levde sammen med i ekteskapsliknende forhold 

hvis det av Folkeregisteret fremgår at de to har 

hatt samme bolig de siste to årene, eller  

- person som hadde felles barn og felles bolig 

med forsikrede. En person regnes likevel ikke som 

samboer etter dette avsnitt dersom det på 

dødsfallstidspunktet forelå forhold som var til 

hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås, eller 

det er åpenbart at faktisk samlivsbrudd har funnet 

sted på et tidligere tidspunkt. 

 

1.7 Forsikringsbevis 

Et skriftlig bevis til forsikringstaker som skal 

inneholde opplysninger om avtalte ytelser og 

hvilke forsikringsvilkår som gjelder. 

 

1.8 Forsikringstiden 

Med forsikringstiden menes den perioden 

forsikringsavtalen er i kraft.  

 

1.9 Forsikringsår 

Med forsikringsår menes 12-måneders-perioden 

fra forsikringens hovedforfall.  

 

1.10 Forsikringstilfelle  

Et forsikringstilfelle inntreffer når de faktiske 

forutsetningene som utløser rettigheter etter 

livsforsikringen foreligger. 
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1.11 Arbeidsuførhet 

Med arbeidsuførhet menes helt eller delvis tap av 

evnen til inntektsgivende arbeid. Uføregraden 

fastsettes av selskapet, og selskapet tar ved slik 

fastsettelse hensyn til forsikredes muligheter for 

arbeidsinntekt i ethvert arbeid som forsikrede nå 

kan utføre, sammenlignet med tilsvarende 

mulighet før forsikrede ble ufør.   

 

2 Når forsikringen trer i kraft 
 

2.1 Ikrafttredelse av forsikringen  

Forsikrede skal gi skriftlig helseerklæring på eget 

angitt skjema.  

Selskapet har rett til å kreve nærmere 

helseopplysninger når forsikringssummen 

overstiger en viss grense eller når forsikrede er over 

en viss alder.  

Forsikringen trer i kraft etter at mottatte 

helseopplysninger er vurdert og godkjent av 

selskapet, jf FAL § 12 2.ledd. 

 

2.2 Uføreforsikring 

Ved tegning av uføreforsikring må forsikrede være 

100% arbeidsfør og ha vært i ordinært arbeid eller 

heltidsstudent siste 12 måneder ved inngåelse av 

avtalen. 

 

 

3 Utvidelse av forsikringen 

 

3.1 Definisjon  

Med utvidelse av forsikringen menes en 

avtaleendring som medfører at forsikringssummen 

blir forhøyet for den forsikrede.  

 

3.2 Ikrafttredelse  

Utvidelsen trer i kraft den dag ny avtale er inngått 

jf punkt 2.1, hvis ikke annet er avtalt.  

 

3.3 Krav til helsetilstand  

For utvidelsen gjelder de samme vilkår om 

helsetilstand som ved livsforsikringens etablering, jf 

punkt 2.1  

 

 

4 Forhøyelse av forsikringssummen 

 

4.1 Forhøyelse av forsikringssummen gjennom 

G-regulering  

Dersom forsikringssummen i henhold til avtalen 

skal forhøyes i samsvar med folketrygdens 

grunnbeløp (G-regulering) kreves det ingen ny 

erklæring om helse.  

 

 

5 Begrensninger i selskapets ansvar 

 

Se Generelle Vilkår, punkt 1 Særlige 

begrensninger i Selskapets erstatningsplikt.  

 

5.1 Begrensninger i forsikringsdekning 

Forsikringen gjelder ikke: 

-Uførhet som selskapet har reservert seg mot i 

forsikringsbeviset. 

-Uførhet som følge av medfødt sykdom, lyte eller 

mén. 

-Uførhet som følge av at den forsikrede har forsøkt 

å ta sitt eget liv. 

-Uførhet som følge av alkoholmisbruk, bruk av 

narkotiske stoffer, rusmidler, anabole steroider, 

prestasjonsfremmende midler, eller misbrukt av 

reseptbelagt medisin.  

-Dersom forsikrede ikke er medlem av norsk 

folketrygd når forsikringstilfellet inntreffer. 

-Dersom forsikrede forsettlig har fremkalt eller 

forverret arbeidsuførheten. Selskapet er likevel 

erstatningspliktig dersom forsikrede å grunn av sin 

sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin 

handling. 

 

5.2 Karensperiode 

Forsikringen gir ikke dekning for uførhet som følge 

av sykdom/lidelser som har vist symptomer før det 

har gått 3 måneder (karensperioden) etter at 

forsikringsdekningen ble satt i kraft. For følgende 

sykdommer/lidelser er karenstiden utvidet fra 3 til 

12 måneder: 

-Psykiske lidelser 

-Utmattelsestilstander 

-Muskel-/ skjelettlidelser 

 

6 Hva forsikringen omfatter 
 

Hvilke dekninger som er valgt fremgår av 

forsikringsbeviset. 
 

6.1 Dødsfall  

Forsikringssummen utbetales som et 

engangsbeløp ved forsikredes død i 

forsikringstiden. Erstatningens størrelse fremgår av 

forsikringsbeviset.  

 

Forsikringssummen utbetales ikke ved selvmord 

begått innen ett år etter første gangs tegning av 

forsikringen.  
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Er forsikringssummen forhøyet i forsikringstiden vil 

ikke forhøyelsen være grunnlag for utbetaling 

dersom forsikrede begår selvmord innen ett år 

etter ikrafttreden av forhøyelsen. Unntatt fra 

denne regelen er g-regulerte forhøyelser etter 

punkt 4.1. 

 

Det er en forutsetning at forsikrede har bosted i 

Norge i henhold til Folkeregisteret og er medlem 

av norsk folketrygd når forsikringstilfellet inntreffer.  

 

6.1.2 Hvem dødsfallserstatningen utbetales til 

 

6.1.2.1 Generell utbetalingsregel 

Dersom forsikringstakeren ikke har disponert over 

forsikringen jf. punkt 6.2.2 gjelder følgende: 

Dersom forsikrede er identisk med forsikringstaker 

vil forsikringssummen utbetales til gjenlevende 

ektefelle/samboer/registrert partner subsidiært 

arvinger etter lov eller testament jfr. FAL § 15-1. 

Dersom forsikringstaker ikke er identisk med 

forsikrede, utbetales forsikringssummen til 

forsikringstaker. 

 

6.1.2.2 Individuell begunstigelse 

Har forsikrede oppnevnt særskilt begunstigede 

under denne avtalen eller oppnevnt 

begunstigede ved testament bortfaller pkt. 6.2.1. 

 

6.1.3 Melding om dødsfall og krav til 

dokumentasjon  

Ved forsikredes død må det sendes melding til 

selskapet uten ugrunnet opphold. For selskapets 

videre behandling skal den som fremmer krav 

etter forsikringen fremskaffe dødsattest på eget 

skjema fra selskapet. Det skal legges ved 

dokumentasjon som viser hvem som er berettiget 

til å motta forsikringssummen. Den som gjør krav 

på forsikringssummen er forpliktet til å bistå med 

ytterligere opplysninger og dokumentasjon  

 

6.1.4 Utbetaling og renter  

Så snart vilkårene for utbetaling er tilstede, vil 

forsikringssummen bli utbetalt. Selskapet betaler 

renter beregnet fra 2 måneder etter at dødsfallet 

meldes til selskapet. Jf FAL § 18.4.  

 

6.2 Uførekapital 

Forsikringssummen utbetales som et 

engangsbeløp når forsikrede har vært minst 50% 

varig arbeidsufør i en sammenhengende periode 

på minimum 2 år, mens forsikringsdekningen har 

vært i kraft, og selskapet vurderer uførheten som 

varig.  

 

6.2.1 Hvem utbetales erstatningen til 

Utbetaling av erstatning gjøres til forsikrede, med 

mindre noe annet er notert på forsikringsbeviset. 

 

 

6.2.2 Nedtrapping av forsikringssum 

Forsikringssum for engangsutbetaling nedtrappes 

årlig med en fast prosent for forsikringstilfeller som 

inntreffer etter fylte 50 år. Prosentsats for årlig 

nedtrapping fremgår av forsikringsbeviset. 

 

 

6.3 Uførekapital Elite 

Forsikringssummen utbetales som månedlige 

utbetalinger hvis den forsikrede blir innvilget 

arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd og er 

minst 50 % arbeidsufør. 

 

Ved 100% arbeidsuførhet utbetales månedlig 1% 

av den forsikringssum som gjelder når 

forsikringstilfellet inntreffer. Ved delvis 

arbeidsuførhet reduseres erstatningen tilsvarende. 

 

De månedlige utbetalingene fortsetter så lenge 

den forsikrede mottar arbeidsavklaringspenger 

eller uføretrygd og er minst 50% arbeidsufør. 

 

6.3.1 Utbetalingene opphører 

- hvis de samlede utbetalingene medfører at hele 

forsikringssummen er utbetalt 

- to år etter opphørsdato som er angitt i 

forsikringsbeviset. 

 

6.3.2 Hvem utbetales erstatningen til 

Utbetaling av erstatning gjøres til forsikrede, med 

mindre noe annet er notert på forsikringsbeviset. 

 

6.3.3 Utbetaling av resten av forsikringssummen 

Den resterende forsikringssum utbetales hvis 

arbeidsuførheten blir regnet som varig og 

betingelsene i pkt 6.2 er oppfylt 

 

6.3.4 Ny arbeidsuførhet innen 6 måneder 

Dersom forsikrede på nytt blir minst 50% 

arbeidsufør og innvilget arbeidsavklaringspenger 

eller uføretrygd innen 6 måneder etter at 

utbetalingen opphørte gjenopptas utbetaling av 

månedlige beløp. 

 

6.3.5 Nytt forsikringstilfelle. 

Dersom forsikrede på nytt blir minst 50% 

arbeidsufør og innvilget arbeidsavklaringspenger 

eller uføretrygd etter 6 måneder etter at 

utbetalingen opphørte regnes dette som et nytt 

forsikringstilfelle. Månedsbeløpene baseres da på 

nedsatt forsikringssum jf. pkt 6.3.6. 
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6.3.6 Nedsettelse av forsikringssummen etter 

utbetaling av månedlig erstatning 

Dersom månedlig utbetaling opphører settes 

forsikringssummen ned med den sum som er 

utbetalt. 

Nedsettelsen utføres 6 måneder etter opphør av 

utbetalingen og ny forsikringssum angis på 

forsikringsbeviset. 

 

6.3.7 Nedtrapping av forsikringssum 

Forsikringssummen nedtrappes årlig med en fast 

prosent for forsikringstilfeller som inntreffer etter 

fylte 50 år. Prosentsats for årlig nedtrapping 

fremgår av forsikringsbeviset. Månedsbeløpet vil 

da bli beregnet ut fra redusert forsikringssum. Ref 

pkt  

 

 

6.4 Generelle regler uførhet – Uførekapital og 

Uførekapital Elite 

 

6.4.1 Forsikringstakers/forsikredes plikter ved 

krav om erstatning 

Forsikrede må opprettholde medlemskapet i norsk 

Folketrygd frem til forsikringssummen er utbetalt. 

Hvis forsikrede befinner seg utenfor Norge, kan 

WaterCircles kreve at forsikrede fremstiller seg for 

lege i Norge. Legens honorar betales av selskapet 

mens øvrige utgifter betales av forsikringstaker. 

 

Dersom forsikrede uten rimelig grunn unnlater å 

gjennomføre anbefalt medisinsk behandling 

og/eller arbeidsrettede tiltak, kan dette medføre 

at forsikringen ikke kommer til utbetaling. 

 

6.4.2 Arbeidsuførhet som skyldes flere forhold 

Arbeidsuførhet som skyldes flere forhold kan ikke 

overstige 100% 

 

Dersom forsikrede blir minst 50% arbeidsufør som 

følge av forhold som WaterCircles har reservert 

seg imot, vil forsikrede dermed ikke har rett til 

erstatning for eventuell arbeidsuførhet som skyldes 

andre forhold. 

 

6.4.3 Utbetaling etter opphør pga alder 

Dersom forsikrede blir minst 50% arbeidsufør mens 

forsikringen er i kraft, men vilkår for utbetaling 

ennå ikke er oppfylt ved opphørsdato som er 

angitt i forsikringsbeviset gjelder følgende: 

 

Månedsbeløp kan utbetales dersom 

forsikringstilfellet inntreffer av samme 

ulykke/sykdom innen ett år etter opphørsdato. 

 

Engangsbeløpet kan utbetales dersom 

forsikringstilfellet inntreffer av samme 

ulykke/sykdom innen to år etter opphørsdato. 

 

Forsikringssummen er i tilfelle den forsikringssum 

som gjaldt ved forsikringens opphør. 

 

6.4.4 Betaling av premie etter at 

månedsbetaling har startet 

Forsikringspremien må være betalt når 

forsikringstilfellet inntreffer for å være gyldig.  

 

Forsikringstaker må holde forsikringen i kraft ved å 

betale forsikringen frem til forsikringssummen 

eventuelt er utbetalt. 

 

Dersom forsikringstaker ikke fortsetter å betale 

forsikringspremien etter at månedlig utbetaling 

har startet, vil ikke et nytt forsikringstilfelle i henhold 

til punkt 6.3.5 være dekket. 
 

7 Opphør av forsikringen 
 

7.1 Automatisk fornyelse  

Hvis forsikringstakeren eller selskapet ikke benytter 

seg av sin rett til oppsigelse, fornyes avtalen 

automatisk for 1 år av gangen.  

 

 

7.2 Oppsigelse og flytting til annet selskap  

Dersom forsikringstakeren ikke ønsker at 

forsikringen skal fornyes automatisk ved 

hovedforfall må melding sendes selskapet innen 

forsikringsårets utløp. Tilsvarende gjelder hvis 

forsikringstakeren ønsker å endre forsikringsavtalen 

og endringen fører til reduksjon av rettigheter for 

noen av de forsikrede.  

Forsikringstakeren kan si opp en løpende forsikring 

i forsikringsåret dersom forsikringsbehovet faller 

bort eller det foreligger andre særlige grunner, 

eller for flytting av forsikringen til et annet selskap. 

Forsikringstakeren skal varsle selskapet skriftlig med 

en frist på minst en måned. Ved flytting av 

forsikring til annet selskap skal det opplyses om 

hvilket selskap forsikringen flyttes til og om 

tidspunktet for flyttingen.  

Ved forsikringens opphør skal forsikringstakeren 

orientere forsikrede om dette så snart som mulig, 

og senest en måned før forsikringens 

opphørsdato. Ved flytting av forsikringen til annet 

selskap skal forsikrede informeres om dette på 

tilsvarende måte. 

 

7.3 Opphør ved alder 

Forsikringen opphører automatisk når: 

-forsikrede fyller 70 år ved forsikring for død 
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-forsikrede fyller 58 år ved forsikringsdekningene 

Uførekapital og Uførekapital Elite. 

 

7.4 Øvrige opphørsregler 

Forsikringen for Uførekapital og Uførekapital Elite 

opphører: 

-ved utbetaling av hele forsikringssummen. 

-når årsak til arbeidsuførhet skyldes symptomer i 

karensperioden. 

-ved 100% varig arbeidsuførhet som skyldes 

forhold som WaterCircles har reservert seg mot. 

 

7.5 Gjenkjøp  

En livsforsikring har verken gjenkjøps- eller 

fripoliseverdi.  

 
 

 

8 Premiebetaling 
 

8.1 Forskuddsvis betaling  

Premien betales forskuddsvis til selskapet.  

 

8.2 Forfallsdag  

Den første premien forfaller til betaling den dag 

livsforsikringen trer i kraft jf punkt 2. Senere premier 

forfaller til betaling på de forfallsdager som er 

fastsatt i forsikringsavtalen.  

 

8.3 Betalingsfrist  

Betalingsfrist for premien er en måned fra den 

dag selskapet har sendt premievarsel til 

forsikringstakeren. Blir premien ikke betalt innen 

betalingsfristen, opphører forsikringen hvis ikke 

premien er betalt innen 14 dager etter at nytt 

premievarsel er sendt av selskapet. 

 

Forsikringstakers plikt til å betale renter av premien 

fremgår av lov om renter ved forsinket betaling 

m.m. av 17. desember 1976, nr. 100.  
 

 

9 Premieberegning 
 

9.1 Årlig premieberegning  

Beregning av premien i livsforsikringen skjer en 

gang i året. Første gang når forsikringen trer i kraft, 

og deretter ved forsikringens hovedforfall, som er 

fastsatt i forsikringsavtalen.  

 

 

9.2 Premieberegning ved opphør av 

forsikringen  

Hvis forsikringen opphører i forsikringsåret på grunn 

av oppsigelse jf. punkt 7.2 tilbakebetales premie 

tilsvarende det antall dager det er betalt premie 

for, regnet fra den dag selskapets ansvar 

opphørte. 
 

 

10 Opplysningsplikt 
 

10.1 Generelt  

Ved livsforsikringens ikrafttredelse (jf punkt 2) og 

ved utvidelse (jf punkt 3) kan selskapet be om 

opplysninger som kan ha betydning for selskapets 

vurdering av risikoen.  

Forsikringstakeren og forsikrede skal gi riktige og 

fullstendige svar på selskapets spørsmål. De skal 

også av eget tiltak gi opplysninger som særlige 

forhold som de må forstå er av vesentlig 

betydning for selskapets vurdering av risikoen.  

 

 

10.2 Manglende oppfyllelse og overholdelse av 

opplysningsplikten  

Hvis opplysningsplikten ikke blir oppfylt, kan 

selskapets ansvar nedsettes eller falle bort, jf FAL § 

13-2. Selskapet har også anledning til å si opp 

forsikringen med 14 dagers varsel hvis 

opplysningsplikten ikke blir overholdt, jf FAL § 13-3. 

Har forsikringen for den enkelte forsikrede vært i 

kraft i 2 år, kan disse bestemmelsene bare bli brukt 

i tilfelle av svik, jf FAL § 13-4. Tilsvarende gjelder for 

utvidelse av forsikringen. 

 

10.4 Opplysningsplikt ved utbetaling  

Om opplysningsplikten ved utbetaling av 

forsikringssummen, se punkt 6.3.  
 

 

11 Foreldelse 
 

Krav på forsikringssum foreldes etter 10 år. Fristen 

begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår 

da den berettigede fikk nødvendig kunnskap om 

de forhold som begrunner kravet. Kravet foreldes 

likevel senest 20 år etter utløpet av det kalenderår 

da forsikringstilfellet inntraff. For øvrig gjelder FAL § 

18-6.  

Krav som er meldt til selskapet før foreldelsesfristen 

er utløpt, foreldes tidligst 6 måneder etter at den 

forsikrede har fått særskilt melding om at 

foreldelse vil bli påberopt. Meldingen må angi 

hvordan foreldelsen avbrytes. Foreldelsesfristen 

forlenges ikke etter bestemmelsen her dersom det 

er gått mer enn 10 år fra kravet ble sendt 

selskapet.  
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12 Innskrenkinger i disposisjonsretten 
 

Så lenge forsikringstakers krav mot selskapet ikke 

er forfalt, kan forsikringstaker ikke overdra sin rett. 

Retten kan ikke pantsettes.  

 

 

13 Forbehold om rett til fremtidige 

endringer i forsikringsvilkår og 

premietariffer 
 

Selskapet har rett til å endre premietariff og vilkår 

fra første hovedforfall. Selskapet skal gi 

forsikringstaker og de forsikrede opplysninger om 

endringen. Dette gjelder spesielt hvis vilkårene 

endres til ugunst for den forsikrede.  

 

 

14 Forbehold om endring av premien 

dersom forsikrede røyker 
 

Hvis forsikrede røyker, gir dette et tillegg i premien. 

Dersom forsikredes røykevaner endres i forhold til 

det som ble opplyst i egenerklæringen om helse, 

plikter forsikringstaker å melde fra om dette. 

Melding må være gitt innen første 

premieinnbetaling etter at endringen fant sted. 

Dersom forsikringstaker unnlater å melde fra om 

endringer i røykevaner, og forsømmelsen fører til 

at premien ikke blir forhøyet, kan selskapet kreve 

at dets ansvar for ethvert forsikringstilfelle blir 

forholdsmessig nedsatt jf. FAL § 13-7. 

 

15 Forbehold om endring av premien 

ved bytte av yrke 
 

Forsikringspremien beregnes ut fra den forsikredes 

yrke og utdannelse. Dersom forsikredes yrke 

endres i forhold til det som er opplyst i 

forsikringsbeviset, plikter forsikringstaker å melde 

fra om dette. Melding må være gitt innen første 

premieinnbetaling etter at endringen fant sted.  

Dersom forsikringstaker unnlater å melde fra om 

endringer i yrke, og forsømmelsen fører til at 

premien ikke blir forhøyet, kan selskapet kreve at 

dets ansvar for ethvert forsikringstilfelle blir 

forholdsmessig nedsatt jf. FAL § 13-7. 

 

16 Forbehold om endring av premien 

ved endring av treningsrutiner 
 

Forsikringspremien beregnes ut fra hvor ofte den 

forsikrede trener. Dersom forsikredes 

treningsfrekvens endres i forhold til det som er 

opplyst i forsikringsbeviset, plikter forsikringstaker å 

melde fra om dette. Melding må være gitt innen 

første premieinnbetaling etter at endringen fant 

sted.  

Dersom forsikringstaker unnlater å melde fra om 

endringer i treningsfrekvens, og forsømmelsen 

fører til at premien ikke blir forhøyet, kan selskapet 

kreve at dets ansvar for ethvert forsikringstilfelle blir 

forholdsmessig nedsatt jf. FAL § 13-7. 

 

17 Selskapets regressadgang 
 

Hvis forsikringstakeren ikke overholder sine plikter i 

henhold til den avtalen som er inngått mellom 

forsikringstakeren og selskapet, og selskapet 

likevel er forpliktet til å utbetale forsikringssum ved 

død, kan selskapet søke regress hos 

forsikringstakeren.  

 

 

18 Avvik fra generelle vilkår 
 

18.1 Jordskjelv og vulkanske utbrudd  

Selskapet svarer for dødsfall som skyldes jordskjelv 

og vulkanske utbrudd, uten hensyn til 

bestemmelsen i Generelle vilkår punkt 1. 

 

18.2 Krig som oppstår ved reiser i utlandet 

utenfor EØS-området 

Generelle vilkår pkt. 1.2 lempes ved at 

WaterCircles allikevel svarer for dødsfall som 

oppstår under reise utenfor EØS-området, og 

dødsfallet har sammenheng med krig med videre, 

når innreise fant sted før området blir erklært som 

risikoområde av Det kongelige norske 

utenriksdepartement. WaterCircles ansvar er 

begrenset til å omfatte dødsfall som inntreffer de 

første 30 dagene etter at slik erklæring er gitt. 

Denne lempingen gjelder ikke for dødsfall som 

skjer på den norske kontinentalsokkelen og 

Svalbard. Lempningen gjelder ikke dersom 

forsikrede aktivt deltar i krigshandlinger med 

videre. 
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Verdiforringelse tabell 

 

Gjenstand 
Antall år uten 
alders fradrag 

Aldersfradrag 
pr år Maks 

        

Mobiltelefon, nettbrett, smartklokke 1 år 20 % 80 % 

Elektronisk utstyr med tilbehør, f eks 
datamaskin, spillkonsoll og liknende 1 år 10 % 80 % 

Musikkanlegg og TV 1 år 10 % 80 % 

Briller og solbriler 1 år 10 % 80 % 

Barnevogn 1 år 20 % 80 % 

Koffert  1 år 20 % 80 % 

Sportsutstyr 1 år 20 % 80 % 

Sykkel / Elsykkel /ståhjuling 3 år 10 % 80 % 

Klær, sko og andre tekstiler 1 år 10 % 80 % 

Elektrisk verktøy og hageredskaper 1 år 10 % 80 % 

Andre gjenstander enn nevnt over 1 år 10 % 80 % 

Gjenstand       

        

Møbler 5 år 20 % 80 % 

Hvitevarer 5 år 10 % 80 % 
 


