Vilkår
Privatbil - Ansvar
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HVA SOM DEKKES

Ansvarsforsikringen gjelder for deg og enhver rettmessig bruker av motorvognen.
Kaskoforsikringen gjelder for deg, og panthaver eller andre som har eierinteresse i
motorvognen.

Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia.

Forsikringen omfatter den motorvognen som er nevnt i forsikringsbeviset.
I tillegg omfattes
• et ekstra sett dekk og felger av den type som motorvognen er utstyrt med
• lovlig fastmontert tilleggsutstyr inntil 10.000 kroner
• sikkerhetsutstyr til bruk i eller på motorvognen
• eiendeler inntil 10.000 kroner (50.000 kroner for bobiler)
• ladekabel for elbil/ladbar hybrid som motorvognen leveres med
HVA SOM IKKE DEKKES
Forsikringen omfatter ikke
• mobiltelefon, penger, verdipapirer, smykker og klokker
• gjenstander som er ført inn til landet i strid med gjeldende toll-/avgiftsregler. Dette
gjelder uavhengig av når gjenstanden ble innført

ANSVAR

HVA SOM DEKKES
Forsikringen dekker erstatningsansvar ved skade forårsaket av motorvognen, i henhold
til bilansvarsloven.
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Rettshjelp, felles vilkår
Motorvogn: dekker utgifter til juridisk bistand ved tvist som personlig eier, rettmessig bruker eller fører av
forsikret motorvogn, nevnt i forsikringsbeviset.

Hva dekkes og hva dekkes ikke?
UTGIFTER TIL
JURIDISK
BISTAND

HVA SOM DEKKES
Dersom du er involvert i en tvist, dekker forsikringen utgifter til
• advokat
• retten
• sakkyndige oppnevnt av retten
• sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten dekkes inntil 10 prosent av sum for
rettshjelp, eller økonomisk interesse
• vitner til hovedforhandling og bevisopptak
Med tvist menes at et krav er framsatt og bestridt, helt eller delvis muntlig eller
skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne anses som tvist.
Tvisten må ha oppstått i avtaleperioden, og høre inn under de alminnelige domstoler.
HVA SOM IKKE DEKKES
Forsikringen dekker ikke rettshjelputgifter som gjelder
• din jobb eller annen ervervsvirksomhet
• 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
• saker som bare hører inn under namsmyndighetene. Likevel dekkes tvist i
husleieforhold som gjelder din faste eiendom eller leilighet, som er forsikret
• inkassosak, vekselsak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak
som gjelder konkurs- eller akkordforhandling, dersom du er konkurs- eller skyldner
• straffesak eller ulovlig handling fra din side. Likevel dekkes dine utgifter når du
krever erstatning av den som er mistenkt, siktet eller saksøkt
• offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter fra søksmålstidspunkt når den
administrative klagemulighet er fullt utnyttet
• personskade, hvis ikke motpart eller dennes forsikringsselskap skriftlig har avslått
å dekke dine nødvendige utgifter til juridisk bistand
• som fører eller bruker av båt, vannscooter, motorvogn, arbeidsmaskin, som kan
oppnå en hastighet over 10 km/t, når motorvogn eller fritidsbåt ikke er forsikret i
KLP Skadeforsikring
• luftfartøy. Likevel dekkes tvist som eier av modellfly/drone.
• saksomkostninger fra tidligere rettsinstans(er) som du har blitt tilkjent, hvis saken
etter en anke løses ved et forlik der du skal dekke egne omkostninger
• idømte saksomkostninger og rettsgebyr i ankeinstans. Tilkjente saksomkostninger
går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når du kan godtgjøre at
motparten ikke har økonomi til å betale.
• saker hvor tvistegrunnlaget forelå før forsikringen trådte i kraft
• tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige
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INNHOLDSFORTEGNELSE

Ulykke, felles vilkår
Motorvognforsikring: Dekker ulykkesskade for fører og passasjerer som rettmessig oppholder seg i eller
ved motorvognen, når motorvognen eller fastmontert utstyr er den direkte årsak til skaden. Forsikringen
gjelder i Europa, Israel og Tyrkia ved ulykkesskader knyttet til den forsikrede motorvogn, nevnt i
forsikringsbeviset.

Hva dekkes og hva dekkes ikke?
DØDSFALL

HVA SOM DEKKES

VARIG
MEDISINSK
INVALIDITET

Forsikringen dekker
• dødsfall som følge av ulykkesskade, når det er nevnt i forsikringsbeviset
• varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade, når det er nevnt i
forsikringsbeviset
Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett,
ytre fysisk hendelse - som inntreffer i avtaleperioden.
Graden av medisinsk invaliditet fastsettes på grunnlag av sosial- og
helsedepartementets invaliditetstabell av 21. april 1997.
HVA SOM IKKE DEKKES
Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som skyldes
• kriminelle handlinger eller deltakelse i slagsmål. Overfall og forsvar dekkes.
• selvmord eller forsøk på selvmord som skyldes sinnslidelse, med mindre det kan
sannsynliggjøres at selvmordet eller forsøket på selvmord skyldes en akutt
sinnsforvirring forårsaket av en ytre årsak, og ikke sinnslidelse
• sykdom, slagtilfelle, hjerteinfarkt, kreft, fibromyalgi, illebefinnende, bevisstløshet og
andre sykelige tilstander, selv om en ulykkesskade er den utløsende årsak
• rygglidelser, med mindre smertene har oppstått som følge av 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
• psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, lærevansker o.l. som omfattes av
diagnosekodene fra og med F00 til og med F99 i henhold til det internasjonale
klassifikasjonssystemet ICD-10, og følger av slike
• arr og vansiring som gir invaliditetsgrad på mindre enn 15 %
• forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler
• medisinsk undersøkelse, behandling o.l., eller ved inntak av medikamenter
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Oppgjørsregler
GENERELLE OPPGJØRSREGLER

VED SKADE
Ved skade skal du så raskt som mulig melde fra til
KLP Skadeforsikring.
MELDING TIL POLITI
Tyveri/ran, hærverk/skadeverk, brann, personskader
og skader på vilt, skal i tillegg meldes til politiet på
stedet.
INNHENTING AV NØDVENDIG INFORMASJON
Erstatning vil bli utbetalt når nødvendige
opplysninger er innhentet, og eventuelle
besiktigelser/undersøkelser er gjennomført. Du skal
bistå selskapet med korrekt og nødvendig
informasjon, og dokumentere ditt tap/utlegg.
EGENANDEL
Egenandel vil bli trukket fra i erstatningen, dersom
det er egenandel. Egenandelen fratrekkes før
eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har
hjemmel i lov.
RENTER
Du har krav på renter av erstatningen etter reglene i
forsikringsavtalelovens § 8-4.

• Gjenoppføring eller gjenanskaffelse av
tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende ting.
Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige
det selskapet må betale for reparasjon,
gjenoppføring eller gjenanskaffelse.
ERSTATNINGSKRAV MOT DEG
Når et erstatningskrav omfattes av forsikringen og
overstiger egenandelen, vil selskapet utrede om det
vil være et erstatningsansvar for deg, forhandle med
skadelidte og eventuelt prosedere saken for
domstolene.
Dersom selskapet ønsker å inngå forlik med
motpart, erstattes ikke ytterligere omkostninger
(dersom du ønsker å gå videre med saken).
Uten samtykke fra selskapet, må du ikke innrømme
ansvar eller forhandle om krav.
Selskapet har rett til å betale erstatning direkte til
skadelidte.
RETTSSAK/FORHANDLINGER
Ved behov, skal du møte til forhandlinger eller i
retten.

TING SOM KOMMER TIL RETTE
Hvis gjenstander som er stjålet eller kommet bort,
kommer til rette etter at erstatning er utbetalt, skal
du straks melde fra til selskapet. Du kan beholde
gjenstanden dersom du betaler erstatningen tilbake.
VALG AV REPARATØR/LEVERANDØR
KLP Skadeforsikring har rett til å bestemme hvilken
reparatør eller leverandør som skal benyttes.
UTBETALING AV ERSTATNING - TINGSKADE
Erstatning utbetales etter reparasjon, gjenoppføring
eller ved tap av gjenstander.
Selskapet kan avgjøre om skaden erstattes ved:
• Kontantoppgjør
• Reparasjon
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ERSTATNING VED SKADE PÅ EGEN MOTORVOGN
Kan skaden repareres og det er økonomisk forsvarlig, erstatter vi reparasjonsomkostningene.
Hvis det etter vår vurdering ikke er lønnsomt eller teknisk forsvarlig å reparere enkelte deler, skiftes disse
ut med likeverdige deler.
Hvis de utskiftede delene er forringet på grunn av tidligere skader, slitasje eller lignende, gjør vi et
skjønnsmessig fradrag for dette.
Taksering:
Du må avtale taksering av skaden med KLP Skadeforsikring. Hvis det ikke foreligger takst, kan vi helt
eller delvis avslå kravet.
KLP Skadeforsikring erstatter ikke utgifter til foreløpig reparasjon, flyfrakt, overtidsbetaling, forbedringer,
forandringer, verdiforringelse eller tap av garantiavtale.

KONTANTERSTATNING
Velges kontanterstatning, utbetales erstatningen på grunnlag av takst. Arbeidskostnadene erstattes med
50 prosent. Merverdiavgift og andre avgifter erstattes bare når dette er betalt.

ERSTATNING SOM NY
Erstatning som ny (gjelder kun personbil)
Du har rett til ny tilsvarende bil hvis:
• reparasjonskostnadene overstiger 60 prosent av nyanskaffelsesverdi på skadedagen
• bilen ikke har kjørt mer enn 20 000 kilometer (for utvidet dekning maks gjelder 60 000 kilometer)
• bilen ikke tidligere har vært utsatt for skade som overstiger 10 prosent av bilens nyanskaffelsesverdi
• skaden inntreffer innen ett år etter at bilen som fabrikkny ble registrert på deg (for utvidet dekning
maks gjelder inntil 3 år)
• bilen ikke er leaset eller benyttes i næringsvirksomhet
KLP Skadeforsikring har rett til å foreta kontantoppgjør.
Erstatningen er begrenset til 115 prosent av bilens nyanskaffelsesverdi på kjøpstidspunktet.

KONDEMNASJON
Hvis det etter vår vurdering ikke er økonomisk eller teknisk forsvarlig med reparasjon, erstatter vi
motorvognen med markedsverdien. Den skadde motorvognen tilfaller KLP Skadeforsikring.
Det samme gjelder om motorvognen er stjålet eller tapt.
For fritidstraktor, veterankjøretøy, campingvogn og tilhenger er erstatningen begrenset til den summen
som er nevnt i forsikringsbeviset (førsterisiko).

ERSTATNING VED SKADE PÅ TILLEGGSUTSTYR OG EIENDELER
Erstatningen settes til hva det på skadedagen vil koste å kjøpe (anskaffe) tilsvarende gjenstand eller
reparere/utbedre skaden.
Ved skade på og tap av fastmontert tilleggsutstyr og eiendeler kan vi kreve dokumentasjon som
bekrefter:
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• tidspunkt for anskaffelsen av gjenstanden
• typespesifikasjon
• verdi
• selgers navn
• navn på den som har montert gjenstanden
Hvis det ikke ikke legges frem slik dokumentasjon, kan KLP Skadeforsikring helt eller delvis avslå
erstatningskravet.

EGENANDEL OG ALDERSFRADRAG
Den egenandel som fremkommer i forsikringsbeviset, trekkes fra i erstatningen.
I noen tilfeller gjelder aldersfradrag, som fremkommer nedenfor.
• Det trekkes ikke egenandel hvis du kjører på dyr som går løse på vei, og du umiddelbart rapporterer
dette til politi eller viltnemd.
• Ved tyveri av eller fra motorvognen reduseres egenandelen med 5000 kroner, hvis den var utstyrt
med FG*-godkjent alarm som var i drift på skadetidspunktet, eller var utstyrt med godkjent søke- og
gjenfinningsutstyr.
• Ved reparasjon av glasskader trekkes ingen egenandel, men erstatningen er begrenset til kr 600.
Skal erstatningen avkortes eller settes ned, gjøres dette før egenandelen fratrekkes.
Aldersfradrag – maskinskade (ved utvidet dekning - Maks)
Fradrag gjøres når bilen er to år eller eldre:
Kjørelengde:
30 000 km
60 000 km
90 000 km
120 000 km
150 000 km
Over 150 000 km

Fradrag:
0%
10 %
20 %
30 %
50 %
80 %

Minste fradrag er 5000 kroner.
Hvis delene som skiftes er vesentlig mer slitt eller forringet enn normalt, kan vi gjøre et skjønnsmessig
fradrag for dette.
I de tilfellene det kan benyttes vesentlig tilsvarende brukte deler, gjør vi kun fradrag i arbeidspenger
inklusiv avgift.
* FG er forkortelse for Forsikringsgodkjent.
Aldersfradrag – fastmontert utstyr og eiendeler:
Erstatningen settes til hva det på skadedagen vil koste å kjøpe (anskaffe) tilsvarende gjenstand eller
reparere/utbedre skaden
• Radio, musikkanlegg og annet elektronisk utstyr som for eksempel datautstyr og elektroniske
kartsystemer:
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det gjøres fradrag med 10 % per år, fra gjenstanden er to år, maksimalt 80 prosent fradag.
Utgangspunktet for vurderingen er nyverdien på skadedagen.

BONUSREGLER
Bonus i forbindelse med bilforsikring, er premiering for skadefri kjøring.
Du betaler mindre for bilforsikringen når du ikke har hatt skader de siste årene.
Bonus gjelder for bil og motorsykkel (MC).
Har du hatt skade, vil du aldri miste mer enn 10 prosent bonus hos oss.
Bonus beregnes kun av prisen for ansvar og kasko.
Hvilke skader som gir bonustap
Det er ansvar- og kaskoskader som gir bonustap.
Hvilke skader som ikke gir bonustap
Disse skadene gir ikke bonustap:
• Brann
• Tyveri
• Glass
• Veihjelp
• Skader som skyldes direkte kollisjon med løse dyr på vei
• Naturulykker i henhold til lov om naturskader
• Kun utbetaling av leiebil alene
Dersom Bil Maks er valgt, gir det heller ikke bonustap ved parkeringsskade, hvis
• ukjent person har forvoldt skaden og bilen står parkert
• skaden dekkes av kaskodekningnen
• skaden er inntil 30.000 kroner
• skaden inntreffer før bilen er 8 år (fra registreringsdato som fabrikkny bil)
Taksering av skaden skal avtales med oss, og utbedres av verksted vi har avtale med, hvis det lar seg
gjøre.
Opparbeiding av bonus
Bonus økes med 10 prosent etter hvert skadefrie år opp til 70 prosent bonus. Etter ett skadefritt år med
70 prosent bonus, får du 75 prosent bonus. Etter fem skadefrie år med 75 prosent bonus, kan du velge
80 prosent ved å melde det til oss.
Bonustap
Dersom du har skade som fører til bonustap, gjelder følgende regler:
• 80 prosent bonus før skade:
- bonusen reduseres med 10 prosentpoeng etter skade, til 70 prosent.
• 75 prosent bonus i 6 år eller mer før skade:
- medfører ikke bonustap. Forsikringen fornyes med 75 prosent bonus etter skaden, men starter fra 1.
opptjeningsår igjen.
• 75 prosent bonus fra 1 til 5 år før skade:
- bonusen reduseres med 5 prosentpoeng, til 70 prosent.
• I øvrige tilfeller reduseres bonus med 10 prosentpoeng.
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Gjennomføring
Regulering av prisen gjøres ved første hovedforfall etter at skaden har skjedd.
Vi har rett til å foreta kontroll av opplysninger om bonus som du, eller noen på dine vegne gir ved
inngåelse av forsikringsavtalen.

OVERSKRIDELSE AV AVTALT KJØRELENGDE
Dersom du har kjørt lenger enn det er avtalt og betalt for, reduseres erstatningen ved skade. Reduksjon i
erstatningen er
differansen mellom den pris som er betalt og den pris som skulle vært betalt, og gjelder uavhengig av om
overskridelsen har skjedd
i inneværende avtaleperiode eller tidligere.
Dette gjelder ikke ved brann, tyveri, glass og veihjelp.

UNDERFORSIKRING
Hvis du har skade, og det viser seg at det er beregnet pris etter en for lav sum/beregningsgrunnlag,
reduseres erstatningen med et beløp som tilsvarer forholdet mellom den prisen som er betalt og den
prisen som skulle ha vært betalt.

IDENTIFIKASJON
Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse fra deg eller
den som med ditt samtykke er ansvarlig for forsikringsgjenstanden, jf. forsikringsavtalelovens § 4-11.

AUTOMATISK OPPHØR
Automatisk opphør av forsikringen
Hvis det sentrale motorvognregisteret gir oss melding om at motorvognen er solgt, vraket, stjålet eller
avregistrert opphører forsikringen automatisk. Dette i henhold til fullmakt, se forsikringsbeviset.
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VALG AV ADVOKAT
Du velger selv advokat som etter sakens art er kvalifisert for oppdraget.

FRIST FOR Å SØKE OM RETTSHJELP
Melding om å få dekket utgifter til juridisk bistand må gis til selskapet snarest mulig når tvist har oppstått,
og senest ett år etter at advokat er engasjert.

FLERE PARTER PÅ SAMME SIDE
Selskapet kan kreve at alle benytter samme juridiske og tekniske bistand.
Samlet erstatning ved hver tvist er inntil den sum som er nevnt i forsikringsbeviset, også om det er flere
parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i flere forskjellige selskap,
eller under flere forsikringer i KLP Skadeforsikring.

DOKUMENTASJON AV SALÆRKRAV OG ANDRE UTGIFTER
Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket.
Ved oppgjør skal salærkrav dokumenteres med spesifisert timeliste og timesats, samt at egenandel er
betalt.
Før saksanlegg dekkes nødvendige utgifter til juridisk bistand. Etter saksanlegg dekkes utgifter som etter
rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, i henhold til tvisteloven § 20-5.
Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening.
Selskapet kan kreve at du får salæret fastsatt av retten i henhold til tvisteloven § 3-8.
Selskapets ansvar er begrenset til den antatte økonomiske verdi av din interesse i saken, dersom utgiftene
ikke er godkjent av selskapet på forhånd.

TVIST OPPSTÅTT ETTER AT EIENDOMMEN ELLER MOTORVOGNEN ER SOLGT ELLER VED KJØP
AV NY BOLIG ELLER MOTORVOGN
Selv om forsikringen på boligen eller motorvognen/fritidsbåten ikke var i kraft da tvisten oppstod, dekkes
likevel følgende tvistetilfeller:
• Dersom den faste eiendom eller motorvognen/fritidsbåt som var forsikret, er solgt og forsikringen i
selskapet opphørte i forbindelse med salget, dekkes rettshjelputgifter ved tvist hvor du er part som
tidligere eier.
• Ved tvist med selger i forbindelse med kjøp av ny bolig som du ennå ikke har flyttet inn i og tegnet egen
forsikring på, dekkes
rettshjelputgifter dersom nåværende bolig var forsikret i selskapet på kjøpstidspunktet. Dette gjelder
også tvist med selger ved kjøp av tomt for bygging av egen bolig.
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INNHENTING AV INFORMASJON FRA LEGE, SYKEHUS, NAV OG ANDRE
Den som vil fremme krav mot selskapet, skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er
tilgjengelig for han eller henne, og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale
erstatningen.
Selskapet kan etter samtykke fra forsikrede innhente opplysninger fra lege, sykehus, NAV/trygdekontor,
forsikringsselskap eller andre.
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 undersøkes av lege i Norge. Legens honorar
betales av selskapet. Andre utgifter (reiser mv.) må du dekke selv.

MEDISINSK INVALIDITET SOM FØLGE AV ULYKKE
Dersom ulykkesskaden har medført varig medisinsk invaliditet, kan fastsettelsen av invaliditetsgraden
tidligst skje ett år etter skadedagen. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig erstatning
utsettes i inntil 3 år etter at ulykkesskaden inntraff. Erstatningen kan da fastsettes etter den
invaliditetsgraden som antas å bli den varige medisinske invaliditeten ut fra tilstanden på 3
årsdagen. Kriteriene må oppfylles mens forsikringen er i kraft.
• Fastsettelse av medisinsk invaliditet:
Graden av invaliditet fastsettes etter Sosial- og Helsedepartementets invaliditetstabell i forskrift av
21.april.1997, del II og III. Ved skade som ikke omfattes av tabellen, fastsettes invaliditetsgraden på
grunnlag av skjønnsmessig sammenligning med skade i tabellen.
Dersom et ulykkestilfelle fører til flere skader på samme person, fastsettes den medisinske
invaliditetsgraden ut fra en samlet vurdering, ved bruk av reduksjonsmetoden. 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. Samlet invaliditetsgrad for en og samme
ulykkesskade kan ikke bli høyere enn 100 prosent.
• Fastsettelse av erstatning ved medisinsk invaliditet:
Ved fastsettelse av erstatning benyttes den sum som gjaldt da ulykken inntraff, og som er nevnt i
forsikringsbeviset. Erstatningen beregnes som en prosentvis andel av summen, tilsvarende den medisinske
invaliditetsgraden.
Dersom Fritidsulykke Maks er valgt, foretas utbetaling med et beløp tilsvarende det dobbelte av avtalt sum
på skadedagen, når medisinsk invaliditet er på minst 50 prosent. Avtalt sum fremkommer i
forsikringsbeviset for Fritidsulykke.
Ulykkesdekning i reiseforsikring:
• Ved fylte 75 år er summen begrenset til 100.000 kroner.
Fritidsulykke:
• Fra fylte 70 år er summen begrenset til 100.000 kroner.
Ulykkesdekning i forsikring for Motorvogn/Arbeidsmaskin/Fritidsbåt:
Dekningen for passasjerer er begrenset til det tillatte antall som fremgår av fritidsbåtens/motorvognens
vognkort og til de som befinner seg på, i eller ved motorvognen/fritidsbåten på ulykkestidspunktet.
Sum per person er inntil 200.000 kroner.

10/11

Oppgjørsregler
ULYKKE

Når Bil Maks er valgt, er summen inntil 1. million kroner for barn under 16 år.
Total erstatning ved medisinsk invaliditet og dødsfall er 3 millioner kroner.
Skades flere personer ved samme ulykkestilfelle, vil erstatningen bli forholdsmessig fordelt mellom de
skadelidte.

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.
Dersom den forsikrede dør som følge av ulykkesskaden innen ett år etter skadedato, betales
dødsfallserstatning. 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 dødsfalleller 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.
Erstatningen utbetales til din ektefelle, eventuelt arvinger i henhold til lov eller testament.
Dersom du har oppnevnt en begunstiget, er det denne som mottar erstatningen, jf. forsikringsavtaleloven §
15-1.
Ulykkesdekning i reiseforsikring:
• Ved fylte 75 år er summen begrenset til 100.000 kroner.
Fritidsulykke:
• Fra fylte 70 år er summen begrenset til 100.000 kroner.
Ulykkesdekning i forsikring for Motorvogn/Arbeidsmaskin/Fritidsbåt:
Erstatning ved død er 100 000 kroner når den omkomne hadde ektefelle, samboer eller forsørget barn som
er i live på skadetidspunktet. Ellers er erstatningen 10 000 kroner.
Med samboer menes person som forsikrede har levd sammen med i et ekteskapslignende forhold, dersom
det fremgår i Folkeregisteret at vedkommende har bodd sammen med forsikrede de siste to år, eller person
som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder ikke dersom det forelå forhold som var til
hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås da ulykkesskaden inntrådte.
Total erstatning ved medisinsk invaliditet og dødsfall er 3 millioner kroner.

OPPHØR AV FORSIKRINGEN
Ulykkesdekning i reiseforsikring:
Forsikringen opphører etter utløpet av det året du fyller 80 år.
Fritidsulykke:
Forsikringen opphører ved utløpet av det året du fyller 75 år.
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