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Forsikringsbeviset
Forsikringsvilkår
Generelle vilkår
Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)
Det øvrige lovverk

Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene.
Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.
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OMFATTER
1.

HVEM

• den som er angitt i forsikringsbeviset.
• ektefelle, partner, samboer og andre
medlemmer av den faste husstand
med felles adresse i Folkeregisteret.
Fosterbarn regnes som medlem av
den faste husstand. Bokollektiv o.l.
regnes ikke som en husstand.

OMFATTER IKKE
Fordel for tredjepersons
rettigheter i løsøre. FAL § 7-3,
tredje ledd er fraveket.

2.

HVOR

I hele verden.

3.

HVA

De gjenstander som er angitt i
forsikringsbeviset.

Gjenstander som er ført inn til
Norge i strid med gjeldende
toll-/avgiftsregler.

4.

HVILKE
SKADER

Tap av og alle skader på de forsikrede
gjenstander som inntreffer ved
plutselig og uforutsett ytre årsak,
bortsett fra de som er nevnt under
«omfatter ikke».

Skader som:

Spesielle bestemmelser vedrørende
sykkel, se punkt 5.

• skyldes slitasje, gradvis
forringelse, feil eller mangel
ved gjenstanden, unormal
bruk eller uforsvarlig
belastning
• skyldes insekter eller mark
• oppstår under utleie

5.

SYKKEL

Skade og tyveri erstattes inntil valgt
forsikringssum, bortsett fra tyveri av
låst sykkel utendørs som erstattes
med inntil kr 30 000.

Skade på karbonhjul som
følge av kollisjon,
utforkjøring, velt eller
bruddskader alene.
Skade på el-motor for sykler
med elektrisk hjelpemotor.
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6.

EIKA PLUSS

Det fremkommer av
forsikringsbeviset om Eika Pluss er
valgt.
Forsikringen dekker uspesifiserte
verdigjenstander som man naturlig
tar med seg ut av boligen.
Forsikringssum inntil kr 30.000 per
skadetilfelle, inntil to ganger per
forsikringsår.

7.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Motorkjøretøy samt tilbehør,
tilhengere eller
campingvogn, båt, båtmotor,
sykkel, hvitevarer, møbler,
utemøbler, grill,
robotgressklipper, dyr,
flyttegods, penger og ting
som er lånt/leid eller
utlånt/utleid.
Forsikringen dekker heller
ikke gjenstander som er ført
inn til Norge i strid med
gjeldende toll-/avgiftsregler.

•

Reparasjon, rensing og restaurering skal utføres av kvalifiserte fagfolk.

•

Sykkel/sykkeltilhenger/batteri til elsykkel skal være forsvarlig
låst/innlåst når sykkelen parkeres eller forlates.

•

De forsikrede gjenstander skal være tilstrekkelig og
hensiktsmessig emballert for å tåle transport.

•

Transportørens bestemmelser om innhold og pakking/ merking
skal overholdes.

•

Ved oppbevari ng i motorvogn eller campingvogn skal
gjenstandene oppbevares i lukket hanskerom, separat låst
bagasjerom uten vindu eller låst skiboks. Vinduer, dører og andre
åpninger skal være lukket, låst og forsvarlig sikret.

Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan retten til erstatning falle
bort eller bli redusert, jf. FAL § 4-8.
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8.

SKADEOPPGJØR

FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor.
HVORDAN MELDE SKADE
Når skade er inntruffet skal sikrede snarest gi selskapet melding om
skaden. Samtidig skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter som
selskapet trenger.
Hvis skadens omfang eller reparasjonskostnad øker som følge av at skaden
ikke meldes selskapet omgående, erstattes ikke merkostnadene.
Det gjelder spesielle regler om foreldelse, se Generelle vilkår pkt. 5.
FORSIKRINGSVERDI
Forsikringsverdien settes til nypris for tilsvarende gjenstand med fradrag
for verdiforringelse på grunn av
• manglende modernitet/anvendelighet for eieren.
• redusert bruksverdi for eieren.
• at tingen er defekt.
• elde og bruk. Det blir tatt hensyn til tingens sannsynlige brukstid.
Fradraget blir gjort for den del av verdiforringelsen som overstiger 20 %.
FORSIKRINGSSUM
Alle poster i forsikringsbeviset er forsikret på førsterisikovilkår. De
forsikrede gjenstander er dermed forsikret inntil angitt forsikringssum,
men ikke høyere enn forsikringsverdien.
ERSTATNINGSBEREGNING
Skaden settes til hva det på skadedagen ville ha kostet å utbedre
gjenstanden til samme - eller i det vesentlige samme - stand som
umiddelbart før skaden inntraff.
Kan gjenstanden ikke repareres til samme - eller i det vesentlige samme stand som før, settes skaden til forsikringsverdien med fradrag av
gjenverdi.
I skadebeløpet inngår forundersøkelser og reparasjon.
UTBETALING AV ERSTATNING
Erstatningsoppgjøret baseres på sikredes utlegg til reparasjon,
gjenoppføring, gjenanskaffelse av skadet gjenstand etter fremlagte
kvitteringer, eller på et beløp fastsatt ved avtale eller basert på skjønn.
Selskapet kan velge å utbetale erstatning kontant, eller å dekke påløpte
utgifter i forbindelse med utbedring/gjenanskaffelse.
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Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved
• reparasjon
• gjenanskaffelse, eller
• at selskapet fremskaffer tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende gjenstand.
Ved reparasjon eller gjenanskaffelse har selskapet rett til å bestemme hvilken
reparatør eller leverandør som skal benyttes.
Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser
er avsluttet.
Når selskapet har betalt erstatning, plikter sikrede på anmodning å overdra
de erstattede gjenstander fri for heftelser.
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, hvis
han/hun ønsker å beholde tingen, gi skriftlig beskjed om dette innen 21
dager etter at selskapet har underrettet om at tingen har kommet til rette.
Innen samme frist må erstatningen være tilbakebetalt. I motsatt fall
tilfaller tingen selskapet.
SKJØNN
Skadeansettelse og forsikringsverdi blir avgjort ved skjønn hvis den sikrede
eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår
pkt.2 blir i så fall lagt til grunn.
9.

FORSETT

Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke
ansvarlig, jf. FAL §§ 4-9 og 13-8.

10. GROV
UAKTSOMHET

Har sikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, kan selskapets
ansvar settes ned eller falle bort, jf. FAL § 4-9.

11. ANDRE
PERSONERS
HANDLINGER
OG
UNNLATELSER

Handlinger eller unnlatelse fra sikredes ektefelle/samboer, eller personer
som bor sammen med sikrede, får samme virkning for sikredes rettigheter
etter forsikringen som om handlingene eller unnlatelsene var foretatt av
sikrede selv, jf. FAL § 4-11.

12. EGENANDEL

I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 1 000 ved privatbruk
og kr 5 000 ved næring/yrkesbruk.
Skal erstatningen avkortes/reduseres, gjøres dette etter fradrag av
egenandel.
Hvis skaden erstattes ved at selskapet fremskaffer tilsvarende - eller i det alt
vesentlige tilsvarende - gjenstander, plikter sikrede å innbetale egenandelen
til selskapet.
Hvis selskapet ved samme skadetilfelle utbetaler erstatning til sikrede i
henhold til flere forsikringsavtaler, trekkes bare en egenandel - den største.
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