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Generelle vilkår 

NO-0001 

 

*I tillegg til forsikringsvilkårene gjelder: 

- Forsikringsbeviset med de spesialvilkår som det er henvist til. 

- Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning den 

ikke er fraveket i vilkårene. 

- Bilansvarsloven av 3. februar 1961 (BAL). 

Se for øvrig punkt 14 og 15. 

 

Definisjoner 

 

Pkt. 1 

I forsikringsvilkårene har disse ord følgende betydning: 

 

Hvem forsikringen gjelder for: 

 

1.1 Forsikringsgiver 

Euro Insurances DAC under forretningsnavnet LeasePlan Insurance, Block C, Central 

Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland 

 

1.2 Forsikringstaker 

Den som er angitt i forsikringsbeviset, med LeasePlan som medforsikret når 

motorvognen eies av LeasePlan 

 

1.3 Sikrede 

Den som etter forsikringsavtalen har krav på erstatning eller forsikringssum. 

 

Hva forsikringen omfatter: 

 

1.4 Forsikringsgjenstand 

1.4.1 Motorvogn 

Gjenstand som er å anse  som motorvogn i henhold til BAL og som utgjør del av 

Vognparken. 

 

1.4.2 Tilbehør og annet utstyr 

Permanent fastmontert tilbehør og annet utstyr i den grad det omfattes av 

forsikringsverdien. Bortsett fra et ekstra sett med dekk er annet løst tilbehør eller løsøre 

ikke dekket av forsikringen. 

 

1.5 Vognparken 

De Forsikringsgjenstander som Forsikringstaker enten eier selv eller har plikt til å sørge 

for forsikring av. 

 

1.6 Forfallsdato 

Datoen angitt i forsikringsbeviset for når forsikringen opphører.  

 

1.7 Skade eller ulykke  

En begivenhet eller en serie av tilsvarende begivenheter som resulterer i skade eller 

ansvar. 

 

1.8 Skadebehandler 

Det selskap som har fullmakt til å gjøre opp krav under forsikringen på vegne av 

Forsikringsgiveren. 

 

1.9 Tilsyn  



 

Forsikringsgiveren, Euro Insurances DAC, er undergitt tilsyn fra the Central Bank of 

Ireland. 

Hvor forsikringen gjelder 

Pkt. 2 

Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia, hvis ikke annet fremgår av 

forsikringsbeviset. 

 

For tiden må man ikke løse internasjonalt forsikringskort (”Grønt kort”) for at 

myndighetene tillater grensepassering uten særskilt ansvarsforsikring i følgende land: 

Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Luxemburg, 

Nederland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Nord-Irland, Sverige, 

Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike. 

 

Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norden. 

 

Forsikringens varighet og oppsigelse 

Pkt. 3 

3.1 Forsikringens varighet 

Forsikringen gjelder i første omgang frem til Forfallsdato.  Deretter blir forsikringen 

automatisk forlenget med en periode på 12 måneder med mindre forsikringen er sagt 

opp før fornyelse. 

 

3.2 Oppsigelse med varsel 

Forsikringen kan sies opp av partene med skriftlig varsel i henhold til bestemmelsene i 

FAL. 

 

3.3 Opphør av forsikringen for enkelte gjenstander 

Forsikringen for en enkelt Forsikringsgjenstand opphører når: 

 

3.3.1 Forsikringstakeren  ikke lenger eier eller er forpliktet til å forsikre 

Forsikringsgjenstanden. 

 

I henhold til fullmakt opphører forsikringen når det i det sentrale motorvognregister 

fremkommer at kjøretøyet er solgt, vraket eller stjålet, se forsikringsbeviset. I henhold 

til fullmakt opphører ansvarsforsikringen/forsikringen* når det i det sentrale 

motorvognregister fremkommer at kjøretøyet er avregistrert, se forsikringsbeviset 

 

 

3.3.2 Forsikringstakeren ikke lenger har rådighet over Forsikringsgjenstanden 

 

3.3.3 Når Forsikringsgjenstanden anses som fullstendig tapt. 

 

3.4 Angrerett 

Forsikringstakeren har angrerett i tilknytning til inngåelse av forsikringsavtalen, hvilket 

innebærer at forsikringstakeren kan gå fra avtalen ved å gi melding til Leaseplan Norway 

AS innen 14 dager etter at forsikrede er blitt skriftlig informert om avtaleinngåelsen, og 

har mottatt all lovpålagt informasjon fra Forsikringsgiveren. Ved bruk av angreretten 

bortfaller forbrukerens forsikringsdekning og betalingsplikt etter avtalen. Dersom det er 

avtalt at forsikringsavtalen skal påbegynnes før utløpet av angrefristen, plikter forsikrede 

å betale for den medgåtte perioden.  

 

Premie og premiejustering (bonus og malus) 

 

Pkt. 4 

4.1 Betaling 



 

Forsikringstakeren skal betale premie, omkostninger og eventuell merverdiavgift 

forskuddvis. Betalingen forfaller senest 15 dager etter faktureringsdato. 

 

4.2 Avregning 

Dersom Forsikringsgjenstander meldes inn eller kanselleres mellom Forfallsdatoer, skal 

premien reguleres forholdsmessig ved neste Forfallsdato. 

 

 

 

4.3 Opphør av dekning 

Ved opphør av dekning plikter Forsikringstakeren  å betale forfalte beløp samt beløp og 

utgifter som vil forfalle til betaling. 

 

4.4 Premiejustering (bonus og malus) 

Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at det regnes bonus/malus for motorvognen, 

gjelder dette punktet for forsikringen. Bonus og malus er et premierings- og 

belastningssystem, som avhenger av skadeforløp på den enkelte forsikringsavtale. 

Bonus/malus gis på den bonusberettigede del av premien for ansvars- og 

kaskoforsikring. Det gis ikke bonus dersom forsikringsforholdet har vart mindre enn 12 

måneder. Dersom bonus (herunder startbonus) er fastsatt på grunnlag av feilaktige 

opplysninger fra forsikringstakeren, kan erstatningen ved skade settes ned eller falle 

bort, jf. FAL §§ 4-1 og 4-2. 

 

Bonus reguleres ved forsikringens hovedforfall. Ved kjøring i forsikringsåret uten 

bonusreduserende skade, reduseres neste års bonusbærende premie med 10 % årlig 

inntil oppnådd 70 %. Deretter kreves skadefri kjøring i nye fem år før oppnåelse av 

75 %. 

 

Ved bonusreduserende skade blir bonus redusert ved neste hovedforfall for 

forsikringspremien. Dersom bonus før skade var 75 %, reduseres denne til 60 %. 

Dersom Forsikringstakeren har hatt 75 % bonus i minst fem år, gjennomføres ikke 

bonustap for første bonusreduserende skade. Dersom bonus før skade var 70 % eller 

mindre, reduseres bonus for hver skade med 30 %. Ved skade som oppstår etter at 

bonus reduseres til 0 %, beregnes det malus etter tilsvarende prinsipp; det vil si 30 % 

påslag i premien per skadetilfelle. 

 

Med bonusreduserende skade menes et skadetilfelle som fører til utbetaling av 

erstatning under forsikringen. Følgende skader anses likevel ikke som bonusreduserende 

skade: 

 

 - Brann- tyveri, glass- og redningsskade 

 - Skade som skyldes kollisjon med dyr som går løse, forutsatt at forholdet 

omgående er blitt rapportert til politimyndighet eller viltnemnd på stedet 

 - Naturskade (som definert i lov om naturskadeforsikring) 

 - Skade oppstått under ferje- eller biltogtransport 

 

Bonus og malus følger eieren av motorvognen, eller leieren i tilfellet av leasing. Ved 

skifte av forsikringsleverandør overføres opptjent bonusrettighet til ny forsikringsgiver, i 

henhold til gjeldende bonussamarbeidsordning mellom forsikringsselskapene i Norge. 

Eier/leier av flere motorvogner må likevel opparbeide separat bonusrett for hver enkelt 

motorvogn. 

 

Plikter ved skade 

 

Pkt. 5 

6.1 Varsel 



 

Forsikringstaker skal varsle Forsikringsgiveren senest 48 timer etter at et det er 

inntruffet en Skade  der Forsikringsgjenstanden har vært innblandet og som kan 

medføre betalingsplikt for Forsikringsgiveren, eller senest 48 timer etter at 

Forsikringstaker ble klar over dette. 

  

5.2 Opplysninger 

Forsikringstaker skal gi Forsikringsgiveren all informasjon og alle dokumenter som er 

nødvendige for at Forsikringsgiveren kan avgjøre sitt ansvar og for at et eventuelt krav 

kan gjøres gjeldende mot tredjemann og avstå fra enhver handling som kan skade 

Forsikringsgiverens interesser.  

5.3 Brann, tyveri av eller hærverk på Forsikringsgjenstanden 

Forsikringstaker skal umiddelbart melde fra til Forsikringsgiveren og til politiet om 

(tyveri, underslag eller hærverk) skaden på Forsikringsgjenstanden samt  samarbeide 

med politiet for å finne og kreve tilbake Forsikringsgjenstanden. 

 

Forsikringsgiveren kan også pålegge Forsikringstakeren å melde tyveri eller hærverk til 

andre private organisasjoner med tanke på å få Forsikringsgjenstanden tilbake. 

 

5.4 Bortfall av rettigheter 

Dersom Forsikringstaker ikke etterkommer Forsikringsgiverens anmodning om 

opplysninger og dokumenter, kan renter ikke kreves for den tid som derved går tapt.  

 

5.5 Uriktige opplysninger  

Forsikringstaker taper sin rett til erstatning dersom han/hun bevisst gir uriktige eller 

ufullstendige falske opplysninger om årsaken til og omfanget av et forsikringstilfelle. 

 

5.6 Fast montert utstyr 

Fast montert utstyr ut over forsikringsgjenstandens seriemessige utførelse, må sikrede 

fremlegge skriftlig dokumentasjon for anskaffelsen av. 

 

Skadeoppgjør 

 

Pkt. 6 

Dersom Forsikringsgjenstanden er eiet av LeasePlan Norge AS skal enhver utbetaling 

vedrørende skade skje til dette selskap med mindre utbetalingen skjer direkte til 

tredjemann som oppgjør for en erstatningsmessig skade. Utbetalingen fritar 

Forsikringsgiveren for ansvar overfor Sikrede. 

 

I tillegg til oppgjør for skaden skal Forsikringsgiveren betale renter i samsvar med FAL 

§ 8-4. 

 

Unntak 

 

Pkt. 7 

Denne forsikringen dekker ikke: 

 

7.1 Forsettlige handlinger 

Skade som Forsikringstaker har voldt forsettlig. Har Forsikringstaker fremkalt skadet ved 

grov uaktsomhet, avgjøres det under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for 

øvrig om og i tilfelle hvor mye som skal erstattes. 

 

7.2 Konkurranser 

Skade  som inntreffer under øvelse eller forberedelser til eller deltagelse i fartsløp, 

konkurranse eller rally basert på tid eller ferdighet eller enhver annen form for løp eller 

prøve. 

 

7.3 Promillekjøring 



 

Skade som Forsikringstaker har voldt under selvforskyldt påvirkning av alkohol eller 

annet berusende eller bedøvende middel i strid med lov eller forskrift eller dersom 

Forsikringstaker har medvirket til forsikringsgjenstandens bruk enda han visste eller 

måtte forstå at føreren var påvirket.  

 

7.4 Ikke-godkjent fører 

Skade  som forårsakes av fører eller passasjer som ikke er godkjent av 

Forsikringstakeren eller av en person med fullmakt til å godkjenne ham/henne. 

 

 

7.5 Annen bruk 

Skade forårsaket av annen bruk av Forsikringsgjenstanden enn den som er meldt fra til 

Forsikringsgiveren, eller at Forsikringsgjenstanden brukes til andre formål enn det som 

loven tillater. 

 

7.6 Leie, betalt transport 

Skade som inntreffer mens Forsikringsgjenstanden er leiet ut av Forsikringstaker mot 

betaling, eller benyttet til persontransport mot betaling.  Transport mellom bosted og 

arbeidssted i Norge av person som bidrar til omkostningene ved transporten, anses ikke 

som persontransport mot betaling. 

 

7.7 Inndragelse 

Skade som inntreffer i en periode da Forsikringsgjenstanden er inndratt, rekvirert eller 

benyttet av eller på grunn av avgjørelser fattet av den norske myndigheter eller en 

utenlandsk statsmakt. 

 

7.8 Krigshandlinger 

Skade som inntreffer i forbindelse med eller er forårsaket av væpnet konflikt, borgerkrig, 

opprør, intern sivil ulydighet, opptøyer, mytteri eller andre krigslignende situasjoner.  

 

7.9 Kjernefysiske reaksjoner og stråling 

Skade forårsaket av kjernefysiske reaksjoner og stråling. 

  

Sikkerhetsforskrifter 

 

Pkt. 8 

8.1 Sikkerhetsforskrift – informasjon til bruker 

Forsikringstakeren skal informere bruker av Forsikringsgjenstanden om denne forsikring 

og om de begrensninger som gjelder, og pålegge brukeren å overholde de regler som 

gjelder for forsikringen. 

 

8.2 Sikkerhetsforskrift – fører 

Føreren av Forsikringsgjenstanden skal ha gyldig førerkort og andre nødvendige 

tillatelser eller godkjennelser som kreves av myndighetene for vedkommende klasse og 

type av kjøretøy.  

 

8.3 Sikkerhetsforskrifter – vedlikehold og bruk 

a. Forsikringsgjenstanden skal vedlikeholdes og brukes i samsvar med forskrifter 

gitt av produsent og/eller forhandler. 

b. Kjølesystemet skal være påfylt væske for å forhindre frost under de klimatiske 

forhold Forsikringsgjenstanden vil bli brukt under. 

 

8.4 Sikkerhetsforskrift – ekstra sett med dekk 

Ekstra dekk skal oppbevares i låst rom eller være forsvarlig låst på annen måte. 

Dekk som oppbevares i garasjeanlegg, i felles garasje eller i felles bod/rom skal 

fastlåses/boltes til vegg, tak eller gulv. 



 

 

8.5 Sikkerhetsforskrift – audio(visuelt) utstyr 

Når kjøretøyet forlates skal uttagbart (drifts-)panel eller annen form for nøkkel fjernes 

fra audio(visuelt) utstyr. 

 

8.6   Forsikringsgjenstanden skal holdes lukket og låst, og nøkkel skal oppbevares 

adskilt fra forsikringsgjenstanden og på forsvarlig måte. 

Innbrudd/tyveriskader skal sannsynliggjøres av Forsikringstaker. 

 

 

Endring av risiko 

 

Pkt. 9 

9.1 Generelt 

Dersom det skjer endringer i risikoen som er angitt i Forsikringsbeviset, plikter 

Forsikringstakeren straks å underrette Forsikringsgiveren. Følgene av å unnlate å gi 

Forsikringsgiveren beskjed om endringer av risikoen som betinger høyere premie enn 

den som er betalt er: 

 

- Ved vognskade begrenses Forsikringsgiverens ansvar til hva som svarer til 

forholdet mellom den premie som er betalt og den som skulle vært betalt; 

eksempelvis slik at eventuell erstatning reduseres med 20 % dersom premien 

har vært fastsatt 20 % lavere enn korrekt nivå grunnet Forsikringstakerens 

mangelfulle opplysninger. 

- Ved ansvarsskade har Forsikringsgiveren en regressrett overfor 

Forsikringstakeren etter samme prinsipper som angitt over. 

 

Den som er ansvarlig for kjøretøyet likestilles med Forsikringstakeren i forbindelse med 

dette pkt. 10. 

 

9.2 Begrensning i årlig kjørelengde 

Premien for denne forsikringen er fastsatt på grunnlag av den kjørelengde som er angitt 

i forsikringsbeviset. Ved skade blir kilometerstand på skadetidspunktet sammenholdt 

med de kilometerbegrensninger som fremgår av forsikringsbeviset og tidspunktet for 

disse avlesninger, uavhengig av forsikringsavtalens gyldighetsperiode. Konstateres 

overskridelse, ansees denne i sin helhet å ha funnet sted i inneværende 

forsikringsperiode, med mindre Forsikringstakeren kan bevise noe annet. 

 

Begrensningsregelen gjelder ikke ved brann- tyveri, glass- og redningsskade. 

 

9.3 Bruksendring eller øvrige endringer relevante for premiefastsettelsen 

Dersom det ved en inntruffet skade viser seg at premien er fastsatt for lavt grunnet 

feilaktige eller manglende opplysninger, eller fordi Forsikringstakeren har unnlatt å 

melde forandringer som har betydning for beregning av korrekt premie, begrenses 

Forsikringsgiverens ansvar for vognskade til hva som svarer til forholdet mellom den 

premie som er betalt og den som skulle ha vært betalt. Eksempler på slike forhold kan 

være: 

 

 - Kjøretøyet føres av en sjåfør som er yngre enn minimumsaldersgrensen 

fastsatt i forsikringsbeviset 

 - Bruksendring, herunder utleiebil, drosje, sjåførskolebil etc. 

 - Endring av kjøretøyets spesifikasjoner og/eller ombygging av kjøretøyet 

 - Endring av øvrige forutsetninger avtalt mellom partene som grunnlag for 

redusert premie, som nærmere spesifisert i forsikringsbeviset 

 



 

Regulering av premier og vilkår 

 

Pkt. 10 

11.1 Regulering ved Forfallsdato 

Forsikringsgiveren har rett til å endre gjeldende premier og vilkår i forsikringen ved hver 

Forfallsdato.  Forsikringsgiveren skal gi Forsikringstakeren orientering om slike endringer 

sammen med premievarselet. 

 

10.2 Opphør 

Dersom Forsikringstaker ikke aksepterer reguleringer fremsatt i medhold av punktene 

10.1, må Forsikringstakeren varsle Forsikringsgiveren om dette innen tredve dager.  I så 

fall opphører forsikringen med virkning ved Forfallsdato. 

Meldefrist ved inntruffet forsikringstilfelle 

 

Pkt. 11 

Ved inntruffet skade må Forsikringstaker varsle Forsikringsgiver uten ugrunnet opphold. 

Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett -1- år etter at 

Forsikringstaker/Sikrede har fått kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf. FAL 

§ 8-5 (1) og 18-5 (1). 

 

Dersom Forsikringsgiver avslår et fremsatt krav under forsikringen i samsvar med FAL 

§ 8-5 (2) eller 18-5(2), bortfaller retten til dekning dersom forsikrede ikke reiser sak 

eller krever nemndbehandling etter FAL § 20-1, eller §§ 2 eller 3 i lov om 

naturskadeforsikring, innen seks måneder etter at avslaget er mottatt. 

 

Forsikringsgiveren har rett til å søke regress fra skadevolder i samsvar med pkt. 7 i 

ansvarsforsikringsvilkårene, NO-0002, jf. skadeserstatningsloven § 4-2 jf. § 4-3 og 

forsikringsavtalelovens § 4-9 jf. § 4-14 samt bilansvarsloven § 12.  

 

Identifikasjon 

 

Pkt. 12 

Handlinger og unnlatelser fra den som med Sikredes samtykke er ansvarlig for 

motorvognen, får samme virkning for Sikredes rettigheter som om handlingen eller 

unnlatelsen var foretatt av Sikrede selv, jf. FAL § 4-11 bokstav a. 

 

Meldinger 

 

Pkt. 13 

13.1 Til Forsikringsgiveren 

Meldinger fra Forsikringstakeren skal sendes til Forsikringsgiveren gjennom LeasePlan 

Norge AS, Postboks 6019 Etterstad, 0601 Oslo, telefon 23 06 98 00, telefaks 23 06 98 

03. 

 

13.2 Til Forsikringstakeren 

Meldinger fra Forsikringsgiveren til Forsikringstakeren anses rettmessig sendt dersom de 

sendes til den siste adressen som var kjent for Forsikringsgiveren. 

 

Vilkår for forsikringsdekning 

 

Pkt. 14 

Disse generelle vilkår gjelder kun i kombinasjon med de særvilkår som er nevnt i 

forsikringsbeviset. Dersom de særlige forsikringsvilkårene inneholder bestemmelser som 

avviker fra eller ikke stemmer overens med bestemmelsene i disse generelle vilkår, går 

de særlige forsikringsvilkårene foran. 

 

Forsikringsbevis 



 

 

Pkt. 15 

Alle forsikringsvilkår kan utvides eller endres ved bestemmelse i forsikringsbeviset. 

Dersom forsikringsbeviset inneholder en bestemmelse som avviker fra eller ikke 

stemmer overens med bestemmelsene i disse vilkårene vedrørende samme 

forsikringsområde, skal bestemmelsene i beviset gå foran. 

 

Avtalevilkår og øvrig informasjon i forbindelse med inngåelse av forsikringsavtalen finnes 

og er tilgjengelig på norsk. Forsikringsgiver forplikter seg til å kommunisere med sikrede 

på norsk så lenge forsikringsavtalen er i kraft. 

 

 

Tvister og klagebehandling 

 

Pkt. 16 

16.1 Lovvalg 

Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett, herunder forsikringsavtaleloven av 16. juni 

1989 nr. 69. 

 

16.2 Tvister 

Tvist som måtte oppstå, avgjøres ved norsk domstol. Tvister kan bringes inn for 

Finansklagenemnda Skade i henhold til forsikringsavtaleloven § 20-1. For utfyllende 

informasjon, vennligst kontakt Leaseplan Norway AS eller klagekontoret direkte på 

telefon 23 13 19 60. 

 

16.3 Klagebehandling 

Klager vedrørende forsikringen kan legges frem for: 

Finansklagenemda Skade 

Postboks 53, Skøyen 

0212 Oslo 

Telefon 23 13 19 60 

 

16.4 Skadebehandling 

Skadebehandlingen foretas av LeasePlan Norge AS, Postboks 6019 Etterstad,  

0601 Oslo på forsikringsgiverens vegne.  

 

 

Disse vilkårene gjelder fra 1. oktober 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilkår for ansvarsforsikring 

NO-0002 

 

Generelle vilkår 

 

Pkt. 1 

Disse vilkår gjelder i tillegg til de generelle vilkårene NO-0001. Ved motstrid går disse 

vilkårene foran.  

 

Bilansvarsloven (BAL) 

 

Pkt. 2 

Uansett eventuelle bestemmelser i forsikringsavtalen skal denne forsikringen oppfylle 

kravene i Bilansvarsloven (i det etterfølgende BAL). 

 

Definisjoner 

 

Pkt. 3 

Følgende ord skal ha følgende betydning i disse vilkårene og betingelsene: 

 

3.1 Hvem som er sikret: 

a. Forsikringstakeren 

b. Eieren av Forsikringsgjenstanden  

c. Enhver rettmessig fører av Forsikringsgjenstanden 

 

3.2 Forsikringssum 

Ved skade på ting er forsikringssummen NOK 10.000.000 pr. forsikringstilfelle. Ved 

personskader gjelder ingen forsikringssum. 

 

Dekning 

Pkt. 4 

 

4.1 Ansvarsdekning 

Forsikringen dekker de Sikrede ansvar i henhold til BAL opp til forsikringssummen pr. 

skadetilfelle. Forsikringssummen gjelder som øvre grense også om flere Sikrede holdes 

ansvarlig for samme forsikringstilfelle. 

 

Dersom tilfellet eller ulykken skjer i et land der det gjelder et høyere lovpålagt 

maksimumsbeløp, gir polisen forsikring opp til et slikt høyere beløp. 

 

4.2 Tilhenger 

Forsikringen gjelder også skade som tilhenger/campingvogn volder selv om disse ikke er 

omfattet av forsikringsdekningen, forutsatt at forbindelsen mellom kjøretøy og tilhenger 



 

tilfredsstiller gjeldende forskrifter og tilhengeren blir ansett som del av 

Forsikringsgjenstanden i forhold til BAL. 

  

4.3 Sammenstøt mellom to kjøretøyer omfattes av denne forsikring 

Dersom Forsikringsgjenstanden forårsaker skade på en annen motorvogn som eies eller 

innehas av Forsikringstakeren, skal forsikringsoppgjøret skje som om det var dekket 

separate ansvars- og vognskadeforsikringer for de to kjøretøyene. 

  

4.4 Transport etter skade 

Forsikringsgiveren erstatter omkostninger til vask, reparasjon eller erstatning av 

interiøret i Forsikringsgjenstanden som blir nødvendig som følge av tilsmussing eller 

skade forårsaket av skadede personer som transporteres vederlagsfritt.   

 

 

4.5 Sikkerhet 

Dersom utenlandske myndigheter krever sikkerhet for Sikredes rettslige ansvar etter 

vedkommende lands lovgivning for å frigi beslaglagte forsikringsgjenstander eller løslate  

Sikrede, stiller Forsikringsgiveren slik sikkerhet med et beløp på opptil NOK. 370.000,-. 

Sikrede plikter å bidra på alle måter for å unngå at slik sikkerhet blir krevet eller å få 

sikkerheten frigitt. 

 

4.6 Rettshjelp 

Rettshjelpforsikringen er inkludert for eier, rettmessig bruker eller fører etter 

bestemmelsene i eget vilkårssett. 

 

Unntak 

 

Pkt. 5 

I tillegg til  unntakene fastsatt i de generelle vilkårene NO-0001 gjelder følgende unntak 

for ansvarsforsikringen: 

 

5.1 Forsikringsgjenstanden og transporterte varer 

Skade som påføres: 

a. Forsikringsgjenstanden og/eller tilkoblede gjenstander 

b. Annen motorvogn som trekkes av Forsikringsgjenstanden  

c. Gods eller materiell plassert på/i Forsikringsgjenstanden, som faller eller har falt 

fra ut av Forsikringsgjenstanden og/eller tilkoblede gjenstander. 

d. Ansvar som sikrede pådrar seg for skade på gods som blir ført med motorvognen. 

 

5.2 Ikke-godkjente sitte- og/eller ståplasser 

Ansvaret for skade som fører til fysisk skade, helseskade eller død for medfølgende 

passasjerer som på det aktuelle tidspunktet befant seg i eller på Forsikringsgjenstanden 

på andre steder enn lovpålagte sitte- og/eller ståplasser. 

 

5.3 Kontraktsmessig ansvar 

Ansvaret eller plikt til å erstatte skade som følge av en kontraktsmessig forpliktelse og 

som går utover ansvaret etter BAL. 

 

5.4 Bruk av kjøretøyet 

Ansvar for skade som følge av at Forsikringsgjenstanden ble brukt til annet enn som 

kjøretøy. 

 

5.5 Flyplasskjøring 

Ansvar for skade som følge av kjøring på flyplass. 

 



 

Forsikringsoppgjør 

Pkt. 6 

 

6.1 Krav fra skadelidende 

Forsikringsgiveren har etter eget valg rett til å behandle krav fra skadelidte.   

 

6.2 Erstatning 

Forsikringsgiveren har rett til å inngå minnelig ordning med og utbetale erstatning 

direkte til skadelidte.  

 

Regress/tilbakesøkning 

Pkt. 7 

 

7.1 Tilbakesøkningsrett for Forsikringsgiveren 

Dersom Forsikringsgiveren har utbetalt erstatning, har han tilbakesøkningsrett hos 

Sikrede eller bruker av Forsikringsgjenstanden i samsvar med reglene i BAL. 

7.2 Ingen tilbakesøkningsrett mot Forsikringstakeren 

Forsikringsgiveren har ingen tilbakesøkningsrett mot Forsikringstakeren med mindre det 

er Forsikringstakeren som har utvist slikt forhold som ville begrunne tilbakesøkning etter 

BAL.  

 

7.3 Regress når Forsikringsgjenstanden er parkert, på verksted e.l. 

Dersom Forsikringsgiveren må utbetale erstatning til tredjemann på grunn av et tilfelle 

som oppstår mens Forsikringsgjenstanden var parkert mot avgift, var inne til reparasjon, 

vedlikehold eller lignende forbeholder Forsikringsgiveren seg retten til å fremme regress 

mot den ansvarlige, eventuelt mot dennes arbeidsgiver.  Disse personene anses ikke 

som sikret under forsikringen. 

 

 

Disse vilkårene gjelder fra 1. oktober 2016. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vognskadevilkår 

NO-0003 

 

Generelle vilkår 

 

Pkt. 1 

Disse vilkår gjelder i tillegg til de generelle vilkårene NO-0001. Ved motstrid går disse 

vilkårene foran. 

 

Definisjoner 

 

Pkt. 2 

I disse vilkårene har følgende ord følgende betydninger: 

 

2.1 Forsikrede parter 

a. Forsikringstaker 

b. Eier av Forsikringsgjenstanden  

c. Godkjent fører av Forsikringsgjenstanden 

 

2.2 Forsikringsgjenstand 

Gjenstander beskrevet i pkt. 1.4 i de generelle vilkår, NO-0001 

 

2.3 Forsikringssum 

Gjenstandens forsikringssum består av summen av: 

 

2.3.1 Listepris 

Listeprisen for gjenstanden i seriemessig utførelse og med ett sett ekstra hjul, 

oppgitt av importør/produsent per den dag vognkortet ble utstedt,  

 

2.3.2 Registreringsavgift 

Eventuell registreringsavgift som ikke refunderes. 

 

2.3.3 Fast montert tilbehør og annet utstyr 

Verdien av alt fast montert ekstrautstyr som omfattes av forsikringen og/eller 

justeringer av standardutstyret som ikke er inkludert i listeprisen fastsatt av 

produsenten, importøren eller forhandleren. så som dekor, hyller og stereoanlegg – 

dekket inntil kr 15.000,- inkl. montering.  (Tilleggsforsikring kan tegnes etter spesiell 

avtale.) 

 

Dekning – hva vognskadeforsikringen omfatter:  



 

 

3 Plutselige og uforutsette ytre hendelser som rammer  

         forsikringsgjenstanden, så som sammenstøt, utforkjøring, hærverk og  

         lignende. 

        

3. 1 Forsikringen dekker skade på eller tap av Forsikringsgjenstanden som er   

           forårsaket av eller består i  følgende: 

 

Brann/tyveri 

Skade på forsikringsgjenstanden ved brann, lynnedslag og eksplosjon, samt ved 

innbrudd skade og tyveri av forsikringsgjenstanden.  

 

Glass 

Bruddskade eller reparasjon av motorvognens utvendige vindusruter (herunder 

takluke) ved tilfeldig, plutselig, ytre påvirkning.  

Bruddskade på glasstak anses som kaskoskade 

 

Redning 

 Se eget vilkårssett   

 

3.2 Iboende feil (følgeskader) 

Forsikringstilfelle omtalt i pkt. 3.1 er dekket av forsikringen også om de er forårsaket av 

en iboende feil i Forsikringsgjenstanden  

 

Unntak 

 

Pkt. 4 

I tillegg til de generelle unntakene i de generelle vilkårene NO-0001 dekker denne 

forsikringen ikke: 

 

4.1 Verditap 

Tap som består i en forringelse av forsikringsgjenstandens verdi. 

 

4.2 Erstatningstransport 

Tap og utgifter som følge av at kjøretøyet ikke kan brukes. 

 

4.3 Iboende feil 

Maskin skade – skade på motor og drivverk, med mindre skaden er oppstått i direkte 

forbindelse med annen erstatningsmessig vognskade.  

 

4.4 Tapt løsøre i forbindelse med tyveri av eller fra bilen, erstattes ikke over bilens 

forsikring.  

 

4.5 Estetisk skade 

 Skade i form av små riper osv. eller skade som ikke innvirker på   

           funksjonaliteten til tilbehøret og/eller utstyret. 

 

4.6 Skade som oppstår når forsikringsgjenstanden er rekvirert av offentlig  

           myndighet.   

 

Skadeomfang 



 

 

Pkt. 5 

 

5.1 Øvre grense 

Forsikringsgiverens samlede erstatning skal aldri overstige forsikringssummen. I tillegg 

til forsikringssummen dekkes allikevel besiktigelseshonorarer og renter i samsvar med 

FAL § 8-4. 

 

5.2 Utgifter til reparasjon i forhold til totaltap 

Ved skade på Forsikringsgjenstanden dekker Forsikringsgiveren utgifter til reparasjon, 

begrenset til markedsverdien umiddelbart før forsikringstilfellet inntraff.  Dersom utgifter 

til reparasjon er høyere, anses totaltap for å ha inntruffet og Forsikringsgiverens ansvar 

er begrenset til markedsverdien umiddelbart før forsikringstilfellet inntraff. 

 

5.3 Tyveri osv. 

Ved tap som følge av tyveri eller underslag av Forsikringsgjenstanden erstatter 

Forsikringsgiveren forsikringsgjenstandens gjeldende markedsverdi umiddelbart før 

tapet.   

Det er en forutsetning for erstatningen at eiendomsretten til den stjålne eller underslåtte 

Forsikringsgjenstanden blir overført til Forsikringsgiveren. 

 

 

 

5.4 Fast montert tilbehør  

Skade på eller tap av tilbehør som omfattes av forsikringen, erstattes på grunnlag av 

beløpet som ble betalt ved kjøp av tilbehøret med fradrag av en verdiforringelse på 20% 

pr. (del)år.  Ved fastsettelse av skade som definert i dette punktet gjelder som 

utgangspunkt  kun beløp som fremkommer i original salgsfaktura. Jf. pkt. 2.3.3 – fast 

montert utstyr. 

For skadet dekor kommer ikke verdiforringelse til anvendelse; kun skadet dekor 

erstattes over forsikringen.  

 

Egenandel 

 

Pkt. 6 

For hvert kaskokrav gjelder en egenandel.  Egenandelens størrelse og vilkår er fastsatt i 

forsikringsavtalen. 

 

Egenandelen reduseres med kr 3.000,- ved skriftlig dokumentasjon fra politi eller  

viltnemd på sammenstøt med ville dyr.  

 

Egenandelen reduseres med kr 2.000,- dersom FG-godkjent alarm var i drift på 

tidspunktet for tyveriet av, eller innbruddet i, forsikringsgjenstanden.  

Skadeoppgjør 

 

Pkt. 7 

7.1 Generelt 

Erstatningen fastsettes ved avtale mellom Forsikringsgiver, eller skadebehandleren på 

dennes vegne, og Forsikringstaker. De øvrige sikrede er bundet av dette. 

 

7.2 Besiktigelse og reparasjon 

Forsikringstakeren plikter å gi Forsikringsgiveren anledning til å besiktige skaden ved en 

eller flere besiktigelsesmenn før reparasjon påbegynnes. 

 



 

Dog har Forsikringstakeren krav på følgende å få utført nødreparasjon  dersom skaden 

er slik at ytterligere kjøring av Forsikringsgjenstanden ikke er mulig eller utgjør en fare 

for trafikken eller for selve Forsikringsgjenstanden. 

 

Besiktigelse av skaden og samtykke til at reparasjon utføres innebærer ingen 

erkjennelse fra Forsikringsgiverens side om at det foreligger en forpliktelse til å utbetale 

erstatning.  

 

7.3 Reparasjonssted 

Selskapet avgjør hvorvidt og hvor skaden skal utbedres.  

 

7.4 Karenstid etter tyveri 

Dersom Forsikringsgjenstanden er kommet bort ved tyveri eller annen straffbar 

handling, har Sikrede krav på erstatning for totaltap dersom  Forsikrings-gjenstanden 

ikke er kommet til rette etter 30 dager etter at forsikringstilfellet er innrapportert til 

Forsikringsgiveren. 

 

7.5 Utbetaling 

Dersom det foreligger rett til utbetaling av erstatning i henhold til disse vilkårene, vil 

utbetaling av erstatningen finne sted når Forsikringsgiveren ha mottatt alle nødvendige 

dokumenter vedrørende skaden.  

 

 

 

 

7.6 Tvist vedrørende fastsettelse av erstatning 

Tvist om omfanget av skaden på Forsikringsgjenstanden skal avgjøres ved skjønn, 

dersom minst en av partene krever det. Sikrede og Forsikringsgiveren oppnevner hver 

sin skjønnsmann. Hver av partene dekker utgiftene til sin oppnevnte skjønnsmann. 

 

Ved uoverensstemmelse mellom de to skjønnsmennene skal de i fellesskap oppnevne en 

tredje skjønnsmann som oppmann. Oppmannens skadeansettelse skal ikke ligge utenfor 

ansettelsen av de to skjønnsmennene. Oppmannens ansettelse er som bindende.  

Sikrede og Forsikringsgiveren dekker hver sin halvpart av oppmannens honorar. 

 

Subrogasjon  

Pkt. 8 

Ved erstatning for skade på Forsikringsgjenstanden overføres sikredes krav og 

rettigheter i forhold til tredjemann til Forsikringsgiveren. Forsikringstakeren plikter å 

bistå forsikringsgiverne i hans forsøk på å inndrive erstatning fra tredjemann eller til å 

kreve tilbake Forsikringsgjenstanden som ble stjålet, underslått eller tapt. 

 

Regress overfor bruker av Forsikringsgjenstanden 

 

Pkt. 9 

9.1 Regress overfor noen som ikke er sikret 

Dersom Forsikringsgiveren er ansvarlig overfor Forsikringstakeren til tross for at 

forholdet rammes av et unntak i forsikringsvilkårene, forbeholder Forsikringsgiveren seg 

retten til å søke regress hos den ansvarlige for skaden. 

 

9.2 Regress når Forsikringsgjenstanden er parkert, på verksted e.l. 

Dersom Forsikringsgiveren er ansvarlig overfor Forsikringstakeren på grunn av et tilfelle 

som oppstår mens Forsikringsgjenstanden var parkert mot avgift, var inne til reparasjon, 

vedlikehold eller lignende, forbeholder Forsikringsgiveren seg retten til å fremme regress 

mot den ansvarlige, eventuelt mot dennes arbeidsgiver.  Disse personene anses ikke 

som sikret under forsikringen. 

 



 

 

Disse vilkårene gjelder fra 1. oktober 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fører- og passasjerulykkesforsikring 

NO-0004 

 

1 Generelle vilkår 

 

Disse vilkår gjelder i tillegg til generelle vilkår NO-0001. Ved motstrid går disse vilkår 

foran. 

 

2 Definisjoner 

 

I disse vilkårene har følgende ord denne betydning: 

 

2.1 Forsikrede 

Forsikrede er de persons liv eller helse forsikringen knytter seg til. Se pkt. 3. 

  

2.2 Forsikringsgjenstand 

Forsikringsgjenstand er gjenstander som er beskrevet i pkt. 1.4 i de generelle vilkår, 

NO-0001. 

 

2.3 Forsikringstilfelle 

Et forsikringstilfelle er inntruffet når de faktiske forutsetninger som utløser rettigheter 

etter forsikringen foreligger. Se pkt 2.4 

  

2.4 Ulykkesskade 

Med ulykkesskade forstås fysisk skade på en person, forårsaket ved en plutselig og 

uforutsett ytre begivenhet - et ”ulykkestilfelle” - som inntreffer i forbindelse med bruken 

av Forsikringsgjenstanden, herunder inn- eller utstigning samt under utførelse eller 

bistand ved mindre reparasjoner på Forsikringsgjenstanden underveis, og som resulterer 

i forsikredes død eller varig medisinsk invaliditet. Psykiske skader er ikke omfattet, se 

pkt 6.2.5. 

 

2.5 Forsikringssum 



 

Forsikringssum er det beløp som utbetales ved et forsikringstilfelle og som fremkommer 

av pkt.  5. 

 

2.6 Samboer  

Med samboer forstås  

- person som avdøde på dødsfallstidspunktet levde sammen med i et 

ekteskapsliknende forhold og det av Folkeregisteret fremgår at de to har hatt 

samme bolig de siste to årene. 

- person som hadde felles barn og felles bolig med forsikrede 

 

En person regnes likevel ikke som samboer 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. 

 

2.7 Ektefelle 

En person regnes ikke som ektefelle dersom det på dødsfallstidspunktet er avsagt dom 

for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder også om avgjørelsen 

ikke er rettskraftig eller endelig. 

 

3 Hvem forsikringen gjelder for - forsikrede 

 

Forsikringen gjelder for rettmessig fører av - og passasjer i Forsikringsgjenstanden i det 

tillatte antall som fremgår av vognkortet, som befinner seg i, på eller ved 

forsikringsgjenstanden. 

 

Forsikringen omfatter ikke betalende passasjer.  

 

4 Hvor forsikringen gjelder 

 

Forsikringen gjelder i det området ansvarsforsikringen for forsikringsgjenstanden iht pkt 

2 i de generelle vilkår, NO-0001. 

 

5 Hva forsikringen omfatter 

 

5.1  Dødsfall 

Er ulykken årsak til forsikredes død innen ett år etter ulykken utbetales 

dødsfallserstatning. 

  

Forsikringssum ved død er kr 100.000 pr person dersom forsikrede på 

dødsfallstidspunktet hadde ektefelle/samboer i live eller forsørget barn. Ellers er 

forsikringssummen 20.000 ved død.  

 

5.2  Medisinsk invaliditet 

Har ulykken ført til livsvarig medisinsk invaliditet innen to år etter ulykken, utbetales 

invaliditetserstatning. 

 

Forsikringssum ved 100 % medisinsk invaliditet er kr. 200.000 pr. person. Erstatningen 

utgjør en prosentvis andel av forsikringssummen tilsvarende den medisinske invaliditet.  

 

Varig medisinsk invaliditet bedømmes iht Sosial- og Helsedepartementets forskrift av 

21.04.1997 nr 373.  

 

5.3 Fellesregler 

Når den forsikrede er over 70 år på tidspunktet for ulykken, reduseres 

forsikringssummene til 50 % av forsikringssummene ved dødsfall og medisinsk 

invaliditet 

 



 

6 Hvilke skader Forsikringsgiver svarer for og hvilke begrensninger som 

gjelder 

 

6.1 Forsikringen omfatter ulykkesskade som rammer forsikrede ved dødsfall eller 

livsvarig medisinsk invaliditet. 

 

6.2 Forsikringsgiver svarer ikke for 

 

6.2.1 I tillegg til unntakene i de generelle vilkår NO-0001, gjelder følgende unntak: 

 

6.2.2 Forsett 

Har den forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet er Forsikringsgiver ikke ansvarlig. 

Forsikringsgiver er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller 

sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Forsikringsgiver svarer ikke 

for selvmord eller forsøk på selvmord med mindre kravstilleren kan sannsynliggjøre at 

dette skyldes en akutt sinnsforvirring – som ikke skyldes en sinnslidelse eller selvforskylt 

rus. Se FAL § 13-8. 

 

6.2.2 Grov uaktsomhet 

Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet og/eller øket skaden ved 

grov uaktsomhet, kan Forsikringsgivers ansvar settes ned eller falle bort. Ved 

avgjørelsen skal det bl.a. legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet og om forsikrede 

var i selvforskylt rus, jf FAL § 13-9.  

 

6.2.3 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. 

 

6.2.4 Psykiske skader. 

Forsikringsgiver svarer ikke for psykiske skader. 

 

6.2.5 Sykdom mv 

Forsikringsgiver svarer ikke for sykdom, sykelig tilstand eller anlegg. Forsikringen gjelder 

heller ikke følgende tilstander, selv om en ulykke er utløsende årsak:  

- slagtilfelle 

- hjerteinfarkt 

- kreft 

- smertetilstander i rygg, med mindre smertene har oppstått pga røntgenologisk 

påvisbart brudd i ryggsøylen og bruddet skyldes en ellers dekningsmessig 

ulykkeshendelse. 

 

6.2.6 Kosmetiske skader 

Det gis ingen erstatning for kosmetiske skader som ikke medfører funksjonsmessige 

begrensninger. 

 

7  Skadeoppgjør 

 

7.1 Fellesregler 

 

Dør den forsikrede av annet årsak enn ulykken og oppgjør ikke er foretatt, bortfaller 

erstatningen. 

 

7.2 Dødsfall 

 



 

Er ulykken årsak til forsikredes død innen ett år etter ulykken, utbetales 

dødsfallserstatning til den berettigede. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være 

utbetalt kommer til fradrag. 

 

Hvem som er berettiget følger av FAL § 15-1. Det innebærer at forsikringsutbetalingen 

tilfaller forsikredes ektefelle eller samboer (se pkt 2.6). Har ikke avdøde slike eller de 

ikke lenger er i live, tilfaller utbetalingen avdødes arvinger etter lov eller testament iht 

arvelovens bestemmelser.  

 

Staten kan ikke gjøre krav gjeldende under denne forsikring i egenskap av å være 

arving. 

 

Retten til dødsfallserstatning bortfaller for den som forvolder forsikredes død ved en 

straffbar handling. Se FAL § 15-9 og arveloven § 73. 

 

Dødsfallserstatningen forfaller når dødsfallet er inntruffet og Forsikringsgiver har mottatt 

kravet med nødvendig dokumentasjon, har hatt rimelig tid til å klarlegge 

ansvarsforholdet og beregne sitt ansvar. Dokumentasjon skal inneholde dødsattest og 

bekreftelse på berettigelsen til utbetaling. 

 

7.3 Medisinsk invaliditet 

 

Har ulykken ført til livsvarig medisinsk invaliditet innen to år etter ulykken, utbetales 

invaliditetserstatning til den forsikrede. Erstatningen baseres på den medisinske 

invaliditet på utbetalingstidspunktet. 

 

Ved tvil om invaliditetens varighet eller dersom det foreligger en mulighet for at 

invaliditetsgraden vil endres, har Forsikringsgiveren krav på å utsette fastsettelse av 

utbetaling inntil tre år etter ulykken. 

 

Er det sannsynlig at tilstanden vil bli bedret ved operasjon - og den forsikrede uten 

rimelig grunn vegrer seg for å underkaste seg behandling – skal det likevel ved 

fastsettelsen av invaliditetsgraden tas hensyn til bedring som slik behandling ville ha 

medført.  

 

Dersom den forsikrede dør som følge av ulykken mellom ett og tre år etter ulykken og 

utbetalingen for varig invaliditet ennå ikke er foretatt, bortfaller retten til erstatning. 

 

Dersom et ulykkestilfelle fører til flere skader på samme person, fastsettes 

invaliditetsgraden iht NAVs regelverk. Dersom ulykkesskaden øker en tidligere 

funksjonsnedsettelse, gjøres fradrag i medisinsk invaliditet tilsvarende tidligere 

funksjonsnedsettelse. Når andre forhold medvirker til at den medisinske invaliditeten blir 

høyere enn det skaden alene tilsier, ytes forholdsmessig erstatning. 

 

8 Plikter ved skade 

 

I tillegg til pliktene fastsatt i de generelle vilkår NO-0001 påhviler det forsikrede/den 

som krever forsikringsutbetaling følgende:  

 

Forsikringsgiver skal underrettes om ulykken uten ugrunnet opphold. Se FAL § 13-11 

 

Den skadde plikter å la seg undersøke av den lege Forsikringsgiver utpeker. En slik 

undersøkelse betales av forsikringsgiver. 

 

Ved dødsfall har forsikringsgiver rett til å forlange obduksjon. Ved annen skade må den 

skadede snarest søke lege og underkaste seg legebehandling og følge legens 

anvisninger, se FAL § 13-12. 



 

 

 

Disse vilkårene gjelder fra 1. oktober 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilkår for redningsforsikring 

NO-0005 

 

Generelle vilkår 

Pkt. 1 

Disse vilkår gjelder i tillegg til  

- de generelle vilkårene NO-0001 

- vilkårene for vognskade NO-0003 

- vilkårene for fører- og passasjerulykke NO-0004. 

 Ved motstrid går de etterfølgende vilkårene foran. 

 

Definisjoner 

 

Pkt. 2 

I disse vilkårene har følgende ord følgende betydninger: 

 

2.1 Forsikrede parter 

a. Forsikringstaker 

b. Eier av Forsikringsgjenstanden  

c. Rettmessig fører av Forsikringsgjenstanden 

d. Passasjer i Forsikringsgjenstanden, unntatt haikere 

 

2.2 Forsikringsgjenstand 

 Gjenstander beskrevet i pkt. 1.4 i de generelle vilkår, NO-0001 

 

Dekning 

 

Pkt. 3 

Forsikringen dekker Sikredes utgifter i følgende tilfelle: 

 

3.1 Merutgifter til hjemreise for Sikrede: 

 



 

3.1.1 dersom fører rammes av ulykke eller plutselig sykdom og av den grunn 

ikke kan fortsette reisen med Forsikringsgjenstanden. 

3.1.2 dersom passasjer ikke kan fortsette reisen med Forsikringsgjenstanden 

fordi vedkommende selv eller fører rammes av ulykke eller plutselig 

sykdom 

3.1.3 dersom reisen ikke kan fortsette fordi Forsikringsgjenstanden er så alvorlig 

skadet at den ikke kan settes i trafikksikker stand innen rimelig tid, eller 

hvis motorvognen er stjålet og ikke er kommet til rette innen 24 timer. 

 

3.2 Hjemtransport av Sikrede som under reisen er død som følge av ulykke eller 

plutselig sykdom. 

 

3.3 Nødvendig transport til nærmeste lege eller sykehus av Sikrede som er rammet 

av ulykke eller plutselig sykdom. 

 

3.4 Sikredes merutgifter vedrørende Forsikringsgjenstanden i følgende tilfelle: 

3.4.1 Nødvendig berging eller tauing av Forsikringsgjenstanden til nærmeste 

verksted eller reparasjon på stedet ved kollisjon, velting, grøftekjøring 

eller annen form for driftsstopp dersom dette faller billigere. 

3.4.2 Hjemtransport eller henting av Forsikringsgjenstand som er blitt etterlatt 

på grunn av forhold nevnt i punkt 3.1.1-3.1.3 foran. 

 

 
Unntak 

 

Pkt. 4 

I tillegg til de generelle unntakene i de generelle vilkårene NO-0001 dekker denne 

forsikringen ikke: 

 

4.1 Utgifter som skyldes drivstoffmangel. 

 

4.2 Utgifter som den Sikrede kan kreve erstattet av andre i henhold til lov, forskrift, 

kommunal vedtekt eller under annen forsikring eller garanti. 

 

Skadeomfang 

 

Pkt. 5 

5.1 Forsikringsgiver avgjør om erstatning skal ytes for reise til hjemstedet eller til et 

annet sted som Sikrede ønsker. 

 

5.2 Ved fortsatt reise til bestemmelsesstedet er erstatningen begrenset til 

merutgiftene til hjemreise for Sikrede. For passasjer er erstatningen begrenset til 

merutgiftene tilbake til det sted hvor han ble med Forsikringsgjenstanden eller til 

Forsikringsgjenstandens hjemsted hvis vedkommende skulle være med dit. 

 

5.3 Transport i tilfelle som nevnt i pkt. 3.4 foran skal på forhånd godkjennes av 

Forsikringsgiver som også avgjør om erstatning skal ytes for transport til 

hjemstedet eller annet sted Sikrede måtte ønske. 

 

Egenandel 

 

Pkt. 6 

For hvert krav under redningsforsikringen gjelder en egenandel.  Egenandelens størrelse 

og vilkår er fastsatt i forsikringsavtalen. 

 

Skadeoppgjør 

 



 

Pkt. 7 

7.1 Generelt 

Erstatningen fastsettes ved avtale mellom Forsikringsgiver, eller 

skadebehandleren på dennes vegne, og Forsikringstaker. De øvrige Sikrede er 

bundet av dette. 

 

7.2 Dokumentasjon 

Det skal fremlegges originale kvitteringer for utgifter som kreves erstattet. Den 

som krever erstatning på grunn av ulykke eller plutselig sykdom skal forevise 

legeerklæring og oppgi hvilket transportmiddel som har vært nødvendig. Den som 

krever erstatning på grunn av driftsstopp, skal fremlegge erklæring fra 

verksted/berger om driftsstoppens art. For øvrig kan Forsikringsgiver forlange 

ytterligere opplysninger som er nødvendige for skadeoppgjøret. 

Sikkerhetsforskrift 

 

Pkt. 8  

Ved driftsstans skal Sikrede alltid først kontakte annet assistanseprogram som måtte 

gjelde for Forsikringsgjenstanden. Detaljer finnes i bilmappen som ligger i 

Forsikringsgjenstanden. 

 

 

Assistanse 

 

Pkt. 9 

Ved behov for assistanse utenom kontortid kan Forsikringsgiver nås på vakttelefon med 

nummer 810 33 666. 

 
 
Disse vilkårene gjelder fra 1. oktober 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vilkår for rettshjelpforsikring 

NO-0006 

 

Generelle vilkår 

 

Pkt. 1 

Disse vilkår gjelder i tillegg til de generelle vilkårene NO-0001. Ved motstrid går disse 

vilkårene foran. 

 

Dekning – hvilke tvister som omfattes og hvilke utgifter som dekkes 

 

Pkt. 2 

2.1 Selskapet dekker rimelige og nødvendige utgifter som sikrede har til advokat, 

retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist for domstolene i egenskap av 

eier, rettmessig bruker eller fører av forsikringsgjenstanden. 

 

2.2 Hvilke domstoler tvisten må høre inn under 

Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (jf domstolloven § 1) og ha 

oppstått mens forsikringen var i kraft. Dersom saken føres for særdomstol (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. 

 

2.3 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. 

 

2.4 Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft 

Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var 

kjent med det som senere ble tvistegrunnlaget, og forstod eller måtte forstå at 

tvisten kunne oppstå. 

 

Forsikringssum 



 

3.1 Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 80.000,- selv om det er 

flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring 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. 

 

Begrensninger i utgiftsdekningen 

 

Pkt. 4 

 

4.1 Utgifter forut for domstolsbehandlingen 

Selskapet dekker ikke utgifter som er pådratt før tvisten er bragt inn for 

domstolene. 

 

4.2 Utgifter ved domstolsbehandlingen 

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. Dette 

gjelder ikke når sikrede godtgjør at motparten ikke er søkegod. 

 

4.3 Saksomkostninger ved forlik 

 Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at 

sikrede ved dom er 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 i dommen til fratrekk i erstatningen. 

Tvister som faller utenfor dekningen 

 

Pkt. 5 

Selskapet dekker ikke utgifter ved 

 

5.1 Tvist som har sammenheng med enterprise eller transportoppdrag, eller sikredes 

yrke eller erverv. 

 

5.2 Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, 

samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, 

bodeling, oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og 

oppløsning av husstandsfellesskap, samt skiftesaker.  

 

5.3 Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene. 

 

5.4 Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, 

gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs- og akkordskyldner. 

 

5.5 Straffesak, æreskrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker, samt sak om 

erstatningsplikt etter skadeserstatningsloven § 3-3 (visse personlige krenkinger) 

og §3-6 ( krenking av privatlivets fred), samt §3.5 (ikke økonomiske tap). 

 

5.6 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 

forvaltningsbehandling unntatt fra dekningen. 

 



 

Skadeoppgjør 

 

Pkt. 6 

6.1 Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpforsikringen må selskapet underrettes 

snarest mulig og senest innen ett år etter at advokat er engasjert. 

Underretningen skal skje skriftlig. 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 eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler. 

 

6.2 Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for 

oppdraget. 

 

6.3 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 

 

6.4 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, kan selskapet kreve dokumentasjon for 

at egenandel er betalt. 

 

6.5 Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. 

 

6.6 Selskapet kan for øvrig kreve at sikrede begjærer salæret fastsatt av retten i 

henhold til tvistemålsloven § 52. 

 

Sikkerhetsforskrift 

 

Pkt. 7 

7.1  Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve 

at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand. 

 

Egenandel 

 

Pkt. 8 

8.1 For dekningen gjelder en egenandel på kr 6.000,- med tillegg av 20% av det 

overskytende. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere 

parter på samme side. 

 

 

Disse vilkårene gjelder fra 1. oktober 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilkår for tilleggsdekninger 

NO-0007 

 

Pkt. 1 

Leiebil 

Leiebil dekkes i maks 10 dager med maks kr 350.- per dag inkl. mva, ved 

erstatningsmessig kaskoskade. 

Selskapet må kontaktes for bestilling. 

Ved skade der motpart har skyld dekkes leiebil over dennes forsikring. Sikrede på 

imidlertid skriftlig bekrefte overfor LeasePLan at bilen blir brukt i næring. 

 

Pkt. 2 

Tilleggsutstyr 

Ved særskilt avtale kan fast montert tilleggsutstyr så som stereo, dekor, 

hylleanordninger og lignende tilleggsforsikres med kr 15.000,-. 

Samlet fast montert tilleggsutstyr, som da vil bli dekket over forsikringen ved 

erstatningsmessig kaskoskade er inntil kr 30.000,- inkl. montering. 

 

Disse vilkårene gjelder fra 1. oktober 2016. 

 

 


