Forsikringsvilkår

Q Verdigjenstand

Til våre forsikringstakere
Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Husk å se over ditt forsikringsbevis
Prisen på din forsikring er basert på de opplysninger som fremkommer av ditt forsikringsbevis.
Du har plikt til å informere oss om eventuelle endringer. Hvis det har skjedd endringer som vi ikke er kjent med kan erstatningen reduseres ved skade.
Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og begrense skade.
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Verdigjenstand/vilkår B03 av 14.06.2014

1. Hvem forsikringen gjelder for

4. Skader og tap som omfattes

a)
b)

4.1
•

Forsikringen omfatter
Plutselig og uforutsett skade og tap.

4.2
a)

Forsikringen omfatter ikke
Skade som skyldes feil eller mangel ved tingen, elde, slitasje,
sopp, råte, insekt eller mark.
Skade som skyldes reparasjon, rensing, restaurering eller feil bruk.
Skade som alene består i avskallinger eller riper i glass/plast.
Skade leverandør, reparatør eller andre kan gjøres ansvarlig for.
Skade på elektronisk utstyr som:
•
Følge av komponentsvikt.
•
Følge av datavirus og lignende.
•
Skade på programvare eller registrert data.

c)
d)

Forsikringstaker.
Ektefelle eller samboer med samme adresse i Folkeregisteret som
forsikringstaker.
Barn som tilhører forsikringstakers husstand, eller barn som på
grunn av utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet,
såfremt de ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret.
Andre medlemmer av forsikringstakers faste husstand med
samme adresse i Folkeregisteret.
Bokollektiv og leietakere regnes ikke som medlemmer av
husstanden.

b)
c)
d)
e)

Forsikringen gjelder ikke under utleie eller utlån. Unntaket gjelder ikke
ved utlån til foreldre, besteforeldre, barn, barnebarn, søsken eller
ektefeller/samboere av disse.
Uten særskilt avtale gjelder forsikringen ikke hvis sikrede er bosatt
utenfor Norden.
Forsikringen opphører ved eierskifte. I inntil 14 dager etter eierskifte
gjelder forsikringen likevel til fordel for den nye eieren, hvis denne ikke
har gjort avtale om ny forsikring.

2. Hvor forsikringen gjelder
•

I hele verden, hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset.

3. Hva er forsikret
a)
b)
c)

Forsikringen omfatter de gjenstander og dekninger som fremgår
av forsikringsbeviset, forsikret på førsterisiko. Erstatningen er
begrenset til de angitte forsikringssummer.
For gjenstander kjøpt i utlandet og som ikke er tolldeklarert er
dekningen begrenset til gjeldende beløp for tollfri innførsel (for
tiden kr 6 000), se Tolloven med forskrifter.
For sykkel er forsikringen kun gyldig ved tap dersom den er
registrert i Falck sykkelregister og abonnementet er betalt og
gyldig.

Forsikringen gjelder verdigjenstand i privat eie til privat bruk.

B03 Verdigjenstand Side 1 av 1

5. Egenandel
•

Fremkommer av forsikringsbeviset.
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Erstatningsregler for verdigjenstand/vilkår B12 av 08.11.2014

1. Skademelding

4. Skade på gjenstand

a)
b)
c)

a)

Melding om skade skal sendes selskapet uten ugrunnet opphold.
Tyveri, overfall, ran og skadeverk skal meldes til politiet.
Tap eller skade under transport skal straks meldes til
transportselskapet da de som regel står ansvarlig for slike skader.

Andre skader skal meldes til politiet hvis selskapet forlanger det.
Tyveri av registrert sykkel skal også meldes til sykkelregisteret sykkelen
er oppført i.
Den som fremsetter krav mot selskapet plikter å gi selskapet de
opplysninger og dokumenter som selskapet trenger for å ta stilling til
kravet.

b)
c)
d)
e)
f)

2. Sikring av krav mot andre
Foreligger det mulighet for å gjøre tredjemann, for eksempel hotell eller
transportselskap ansvarlig for skaden, plikter sikrede straks å ta de
nødvendige skritt til sikring av kravet.
g)

3. Erstatningsberegning
a)
b)

c)
d)

Erstatning beregnes etter reglene nedenfor.
Forsikringsavtalelovens§ 6-1 gjelder ikke.
Erstatningen utbetales når selskapet har hatt rimelig tid til å
klarlegge ansvarsforholdet og beregne erstatningen.
Selskapet plikter ikke å gjøre opp skaden før eventuelle offentlige
undersøkelser er avsluttet.
Ved erstatningsberegning gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår
eller lov etter fradag av avtalt egenandel.
Tapt eller skadet gjenstand eller utgifter i forbindelse med dette
kan ikke kreves erstattet med mer enn sikredes reelle økonomiske
tap. Tap som blir refundert av andre dekkes ikke. Er det tegnet
flere forsikringer som dekker skaden skal selskapene varsles og
selskapenes samlede ansvar kan ikke overstige det reelle tap. Kan
tapet kreves erstattet av andre, trer selskapet inn i sikredes
erstatningskrav for den del av sikredes tap som er utbetalt under
forsikringen.

h)

Erstatning settes til hva det på skadedagen ville kostet å
gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, ting til
samme formål (gjenanskaffelsesprisen).
For ting som ikke kan gjenskaffes/repareres foretas
erstatningsberegningen på tilsvarende måte ved at antatt
gjenanskaffelsespris legges til grunn.
Brukte gjenstander anskaffet ved arv, gave eller kjøp, erstattes
med gjenanskaffelsesprisen for tilsvarende eller vesentlig
tilsvarende brukt gjenstand.
Antikviteter, kunst, våpen, mynt-, seddel-, frimerkesamlinger og
andre ting med samleverdi erstattes med markedspris.
Perler, edelstener, smykker og andre gjenstander av edelt metall
erstattes med gjenanskaffelsespris.
Aldersfradrag beregnes etter kapittel 6. Fradraget beregnes av
hele gjenanskaffelsesprisen. Tingenes alder beregnes ut fra første
gang tingen ble tatt i bruk som ny. For gjenstander som ikke er
oppført i tabell for aldersfradrag gjøres det fradrag for
verdiforringelse ved elde og bruk, nedsatt anvendelighet eller
andre omstendigheter når verdiforringelsen utgjør 1/3 eller mer av
gjenanskaffelsesprisen. Ved beregning av verdiforringelse tas
også hensyn til tingens sannsynlige brukstid/levealder.
Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett til
å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Hvis ikke,
tilfaller tingen selskapet.
Alternative oppgjørsmåter.
Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved:
•
Kontantoppgjør.
•
Reparasjon/gjenoppføring til samme eller vesentlig samme
stand som før skaden.
•
At selskapet skaffer 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. Erstatningen er begrenset til det beløp selskapet
hadde måttet betale for reparasjon eller gjenanskaffelse.

5. 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. Hvis ikke, tilfaller tingen
selskapet.
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6. Tabell for aldersfradrag og andre
spesielle oppgjørsregler
Gjenstand

Antall år uten
aldersfradrag

Maks
fradrag

1 år
3 år

Aldersfradrag i
%
20 %
10 %

Mobiltelefon og datautstyr
Foto-/videokamera med
utstyr
Elektrisk
husholdningsmaskin/apparat
Motorisert og elektrisk
verktøy
Klær og sko (unntatt bunad
og pels)
Sykkel
Golfutstyr
Ski og annet sportsutstyr

3 år

10 %

80 %

3 år

10 %

80 %

1 år

20 %

80 %

3 år
3 år
3 år

10 år
10 %
10 %

80 %
80 %
80 %

80 %
80 %
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Generelle vilkår/vilkår F10 av 22.03.2013

De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de
spesielle vilkår eller i forsikringsbeviset.

1. Forsikringsavtaleloven og lovvalg
For forsikringsavtalen gjelder Forsikringsavtaleloven av 16.06.1989, nr.
69, heretter omtalt som FAL.
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen så lenge dette ikke er i
strid med lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring, eller
annet er avtalt.

2. 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:
a)
Jordskjelv eller vulkanske utbrudd.
b)
Krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende
forstyrrelser av den offentlige orden.
c)
Atomskade – uansett årsak - fra atomsubstans
atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff,
radioaktiv stråling/avfall, bruk av raketter eller farlig spredning av
biologiske eller kjemiske substanser. Radioaktiv, giftig, eksplosiv
eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer.
Unntaket omfatter ikke bruk av radioisotoper som angitt i
atomenergivirksomhetsloven av 12. mai 1972 nr. 28 § 1 c, og som
er lovlig benyttet i samsvar med lov om strålevern og bruk av
stråling av 12. mai 2000 nr. 36.
d)
Terrorhandling.
Selskapets maksimale ansvar som følge av terrorhandlinger er
begrenset til kr 500 millioner per hendelse og 1 milliard per
kalenderår. Sumbegrensningen gjelder totalt for alle person- og
tingforsikringer og samlet for alle kunder i selskapet.
Med terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende handling
rettet mot allmennheten, herunder en voldshandling - og som
fremstår å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske,
religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt.
Selskapet svarer ikke for tap eller skade som følge av farlig
spredning av biologiske eller kjemiske substanser eller bruk av
raketter.
Med hendelse menes alle skader som rammer selskapet, Codans
morselskap, datterselskap eller filialer sine forsikringstakere i
Norden innen for et tidsrom av 48 timer.
Overstiges grensen for selskapets maksimale ansvar, vil den
enkelte sikredes erstatningssum bli forholdsmessig redusert.

Generelle vilkår F10/Side 1 av 4

Personskader som følge av en terrorhandling som også er omfattet
av et av de forhold som er særskilt unntatt i punkt 2.b og/eller 2.c
dekkes ikke i noe tilfelle.

3. Skjønn
Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene gjelder
følgende bestemmelser om fremgangsmåten:
a)
Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene
velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han
velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting – ved avbruddstap
for bestemte spørsmål.
b)
Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg,
plikter denne innen en uke etter at han har mottatt underretningen
å gi meddelelse om hvem han velger. For skjønnet velger de to
skjønnsmenn en oppmann.
c)
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 vegne av Tingsretten i
den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke
enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.
d)
Skjønnsmennene kan 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.
Erstatningen skal dog ikke ligge utenfor de grenser som de to
skjønnsmenns ansettelser vil medføre.
e)
Partene betaler hver sin skjønnsmann, honorar til oppmann og
mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med
en halvdel hver. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge
parter.

4. Renter av erstatningsbeløp
Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med FAL §§ 8-4 eller
18-4.
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5. Følgene av svik
Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett etter
forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med selskapet i
anledning ved samme hendelse og selskapet kan si opp enhver
forsikringsavtale, jf. FAL, §§ 4-2, 4-3, 8-1 eller §§ 13-2, 13-3, 18-1.

6. Oppsigelse
6.1 Forsikringstakerens rett til oppsigelse
Forsikringstakeren kan si opp forsikringen:
a)
I forsikringstiden dersom forsikringsbehovet faller bort eller det
foreligger andre særlige grunner.
b)
For flytting av forsikringen til annet selskap, jf. FAL §§ 3-6 første
ledd eller 12-3 annet ledd. Forsikringstaker skal varsle selskapet
med en frist på minst én måned. Ved flytting skal det i varselet
opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om
tidspunktet for flyttingen, se FAL §§ 3-6 eller 12-3.
6.2 Selskapets rett til oppsigelse
Selskapet kan si opp en løpende forsikring:
a)
Hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen
tilknyttet forsikringsavtalen, med 14 dagers varsel, se FAL §§ 4-3,
12.4 eller 13-3.
b)
Hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen
tilknyttet forsikringsavtalen med øyeblikkelig virkning, se FAL §§
4-3, 13-3 og 18-1.
c)
Hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, med en ukes varsel,
se FAL §§ 8-1 eller 18-1.
d)
Hvis forsikrede eller sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har
medvirket til skaden eller ikke har overholdt sikkerhetsforskriftene,
eller skadeforløpet viser stort avvik fra det normale, med to
måneders varsel jf FAL §§ 3-7 eller 12-4.
e)
Hvis forsikringstakeren de siste 12 månedene har hatt tre skader
eller flere under hans eller hennes kundeforhold med selskapet,
med to måneders varsel, se FAL §§ 3-7 eller 12-4. I tilfeller av svik
kan selskapet i tillegg til oppsigelse av den gjeldende
forsikringsavtalen også si opp enhver annen forsikringsavtale
tilhørende samme kundeforhold, med tilsvarende
oppsigelsesfrister som angitt i punktene ovenfor, se FAL §§ 3-7,
8-1 eller 12-4.
f)
Hvis forsikringstakeren ikke overholder angitte betalingsfrister vil
forsikringsavtalen opphøre i sin helhet og selskapet vil ikke gi
erstatning for skader som oppstår etter varslet opphørsdato.
Selskapet vil i tillegg beregne premie for den tiden forsikringen har
vært i kraft.

Generelle vilkår F10/Side 2 av 4

7. Premieberegning når
forsikringen opphører i
forsikringsperioden
7.1 Hovedregel for tilbakebetaling
Hvis forsikringen opphører i forsikringstiden, har forsikringstaker krav på
å få tilbakebetalt premie. Premien som skal godskrives
forsikringstakeren, skal utgjøre en forholdsmessig andel av premien som
den gjenstående forsikringstiden utgjør i antall hele måneder i forhold til
den samlede forsikringstiden, jf FAL §§ 3-9 eller 12-5.
7.2 Særskilte tilbakebetalingsregler
For produkter som fremkommer av tabellen gjelder andre regler for
tilbakebetaling fordi risikoen varierer med årstidene. Oppgjøret skjer i
henhold til den prosentvise fordelingen av risiko som fremgår av tabellen.
Det er kun innbetalt beløp knyttet til gjenstående hele måneder som
betales tilbake.
Måned

Moped/motorsykkel

Snøscooter

Fritidsbåt

Januar

2%

12 %

4%

Februar

2%

18 %

4%

Mars

3%

22 %

5%

April

6%

22 %

6%

Mai

14 %

8%

9%

Juni

16 %

2%

13 %

Juli

16 %

2%

17 %

August

16 %

2%

15 %

September

14 %

2%

11 %

Oktober

6%

2%

7%

November

3%

2%

5%

Desember

2%

6%

4%

8. Kontantklausul
Når det er bestemt i avtalen at premien skal betales før avtalen begynner
å løpe, svarer selskapet ikke for skader som inntreffer før betaling er
skjedd. Jf FAL §§ 5-1 eller 14-1.
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9. Varighet for forsikringsavtalen og
fornyelse
9.1 Når forsikringen begynner å gjelde
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er akseptert av partene eller
fra 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 skal være betalt innen den tid som framgår av
betalingsvarselet.
9.2 Fornyelse av forsikringen
Forsikringer som gjelder for ett år eller mer fornyes automatisk med ett år
ved utløpet av forsikringstiden. Dette gjelder ikke hvis det er utrykkelig
avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsikringstiden eller
forsikringstakeren eller selskapet varsler om at forsikringen ikke skal
fornyes. Se FAL §§ 3-2 og 12-7.
Et slikt varsel må komme selskapet i hende innen forsikringstidens utløp.
For selskapet er oppsigelsesfristen to måneder før utløpet av
forsikringstiden. Se FAL § 3-5.
Forsikringsvilkår og premie kan endres og blir gjeldende fra
fornyelsesdag. Se FAL § 3-3.

10. Grov uaktsomhet og forsett
Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom forsikrede eller sikrede
forsettlig eller grovt uaktsomt har medvirket til skaden eller økt skadens
omfang. Se FAL § 4-9.

11. Melding om inntruffet skade
Skade skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold i samsvar med
FAL § 4-10. Skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer.
Trafikkuhell med personskader, andre uhell med personskader, samt
brann, tyveri og hærverkskader skal snarest mulig meldes til politi.

12. Meldeplikt og foreldelse av krav
Sikrede mister retten til erstatning hvis kravet ikke er meldt til selskapet
innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner
det, se FAL § 8-5, 1. ledd. Øvrige foreldelsesfrister, se FAL § 18-6.
Avslår selskapet kravet om erstatning helt eller delvis, mister sikrede
retten til erstatning hvis ikke sak er anlagt eller nemndbehandling er krevd
innen seks måneder etter at han eller hun fikk skriftlig melding om
avslaget. Se FAL §§ 8-5, 18-5 og 20-1.

Generelle vilkår F10/Side 3 av 4

13. Eierskifte
For forsikringsavtaler for en gjenstand, for eksempel bil, hus, båt og
lignende, gjelder forsikringen ved eierskifte inntil en ny eier har kjøpt
forsikring for gjenstanden, men ikke lenger enn 14 dager etter at
eierskiftet fant sted.

14. Lovlig interesse
Forsikringsavtalen omfatter kun lovlig interesse som kan verdsettes i
penger.

15. Vinningsforbud
Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte det tap som
virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen.
Forsikringssummen er ikke bevis for tingens eller interessens verdi.

16. 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.

17. Valuta
Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut
av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet
fremgår av vilkår eller forsikringsbevis. Forsikringen begynner og slutter
kl. 00.00.

18. Garanti for
forsikringsforpliktelsen
Codan Forsikring NUF er norsk filial av Codan Forsikring A/S, Gammel
Kongevej 60, 1790 København V, Danmark. Som norsk filial er Codan
Forsikring NUF medlem av den norske garantiordningen for
skadeforsikring. Skadeforsikringsselskapenes garantiordning skal bidra
til å sikre utbetaling av krav som følger av avtale om direkte
skadeforsikring, til sikrede og skadet tredjemann. Dekningen under
garantiordningen fremgår av Forskrift om garantiordning for
skadeforsikring av 22.12.2006 nr. 1617, jf særlig §§ 1-1 og 1-2.
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19. Informasjon om behandling av
personopplysninger
Codan Forsikring registrerer og lagrer nødvendige personopplysninger i
våre kunderegistre. Formålet er å identifisere deg som kunde og oppfylle
forsikringsavtalen.
Codan har konsesjon for behandling av personopplysninger for
kundeinformasjon, fakturering og gjennomføring av forsikringsavtaler og
behandler disse i overensstemmelse med Personopplysningsloven og
Forsikringsvirksomhetsloven. Enhver som ber om det har rett til
informasjon om behandling av personopplysninger som vedrører seg
selv.
Ønsker du å vite mer om Codans behandling av personopplysninger vil
du finne dette på www.codanforsikring.no eller ved å henvende deg
skriftlig til: Codan Forsikring, PB 523 Skøyen, 0214 Oslo.
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