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Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede/virksomheten må gjøre
for å forebygge skade
Disse sikkerhetsforskriftene gjelder for din virksomhet. Hvis de ikke følges, kan erstatningen bli redusert eller
bortfalle (jf. forsikringsavtaleloven § 4-8). Sikkerhetsforskriftene gjelder også for eventuelle dekninger etter
særskilt avtale (særvilkår).

Enkelte sikkerhetsforskrifter kan henvise til lov, forskrift, norm eller lignende som skal følges. Ved forespørsel
til selskapet, vil forsikringstaker få et eksemplar av loven/forskriften det henvises til.

Identifikasjon med sikrede
Retten til erstatning kan også bortfalle eller reduseres dersom forsømmelsen er gjort av personer som utfører
arbeid av ledende art, og av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt vaktmestere,
ungdomsledere, arbeidsledere, herunder formenn og personer med tilsvarende stillinger, jf
forsikringsavtaleloven § 4-11.

Sikkerhetsforskrifter Verdigjenstand

1 Bruk
Sikrede plikter å ikke benytte gjenstandene til andre formål enn de er tiltenkt. Gjenstandene skal ikke utsettes
for uforsvarlig belastning.

2 Reparasjon/vedlikehold
Vedlikehold skal utføres av kvalifiserte fagfolk.

3 Tyverisikring
Sikring mot tyveri og hærverk: dører, åpninger, og oppbevaringssted skal låses og vinduer skal lukkes for å
hindre tyveri (fra bygning, motorkjøretøy, båt, hotellrom, mv.). Vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig
sikret. Nøkler/koder skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

Verdigjenstander skal alltid låses inn dersom de forlates. Med verdigjenstander menes gjenstander som:
foto/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, smykker, ur o.l., kunst/antikviteter,
sportsutstyr, pels, våpen, kontanter/verdibevis, reisedokumenter/pass, musikkinstrumenter. Ved oppbevaring i
motorkjøretøy eller campingvogn skal slike gjenstander oppbevares i lukket hanskerom, låst
bagasjerom/skiboks, eller fjernes dersom kjøretøy ikke har hanskerom, bagasjerom eller skiboks.

Sykkel/sykkeltilhenger/el-sykkel skal være låst når den parkeres. El-sykkel skal være innelåst om natten.
Gjenstander skal være innpakket og sikret slik at de tåler påregnelige påkjenninger under transport.
Følgende gjenstander skal ikke sendes som ekspedert bagasje: Foto-/video-/datautstyr og annet elektrisk- og
optisk utstyr, smykker, ur o.l., kontanter og verdipapir, flasker, skjøre gjenstander, bedervelige varer og
reseptbelagt medisiner.

Transportørens bestemmelser skal følges når gjenstander sendes.

Eiendeler skal aldri etterlates i eller på motorkjøretøy/båt/campingvogn om natten, eller som er hensatt for mer
enn 1 døgn. Med natten menes tiden fra du forlater kjøretøyet til du er tilbake igjen neste dag, og i alle tilfelle
når du er borte fra kjøretøyet mellom kl. 00.00 til kl. 06.00.

Generelle vilkår - GEN03
Bestemmelsene gjelder for alle forsikringer i forsikringsavtalen

Innhold
1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser
2. Forsikringsavtalens varighet
3. Opphør av forsikring i avtaleperioden
4. Endring av vilkår og premie
5. Opphør av forsikring ved eierskifte
6. Oppsigelse av forsikringen
7. Grov uaktsomhet og forsett
8. Følgene av svik
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9. En egenandel ved samme skadetilfelle
10. Forsikringsselskapenes felles registre
11. Skjønn
12. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt

1 Forsikringsavtalen og lovbestemmelser
Forsikringsavtalen reguleres av forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr 69 (FAL) - og det øvrige lovverket.
Følgende bestemmelser i (FAL) gjelder ikke for store risikoer: §§1-6, 21-1, 21-2 og 22, 2. og 3. ledd samt lovens
annen del unntatt §§ 1A-3 og 1B-4. For øvrige kunder som ikke er forbrukere gjelder ikke følgende
bestemmelser i FAL: §§1-6, 2. og 3. ledd, 1C-3, 21-1, 21-2 og 22-1, 3. ledd.

Med store risikoer menes: Forsikringstakeren oppfyller minst to av følgende vilkår:
• eiendeler ifølge siste balanse på et beløp i norske kroner som svarer til mer enn 6 200 000 euro
• salgsinntekter ifølge siste årsregnskap på et beløp i norske kroner som svarer til mer enn 12 800 000 euro
• et gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret på mer enn 250.

Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og sikkerhetsforskriftene gjelder foran lovbestemmelser som kan
fravikes. Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkår og sikkerhetsforskrifter.

2 Forsikringsavtalens varighet
Avtalt forsikringsperiode gjelder normalt for ett år og fremkommer av forsikringsbeviset. Avtalen fornyes
automatisk for ett år av gangen, hvis ikke forsikringstakeren sier opp forsikringen.

3 Opphør av forsikring i avtaleperioden
Opphører en forsikring i avtaleperioden, beregnes tilgode premie for gjenstående del av forsikringstiden, med
mindre annet fremgår av det enkelte forsikringsvilkår. Premie godskrives kunden for et helt antall måneder etter
en oppsigelsestid på minimum 1 måned.

4 Endring av vilkår og premie
Selskapet kan endre forsikringsvilkår og premie fra hovedforfall.

5 Opphør av forsikring ved eierskifte
FAL § 7-2 er fraveket. I stedet gjelder følgende:
Skifter en ting forsikringen er knyttet til eier, faller forsikringen bort. Selskapet svarer likevel for forsikringstilfeller som
inntrer innen fjorten dager etter eierskiftet. Forsikringen bortfaller uansett når den nye eier har tegnet forsikring.

6 Oppsigelse av forsikringen
6.1 Oppsigelse fra forsikringstaker
Ved oppsigelse av forsikringsavtalen skal forsikringstaker varsle selskapet med en frist på minst 1 måned. Ved flytting
til annet selskap, skal det i varselet opplyses om hvilke selskap forsikringen flyttes til og om tidspunkt for flyttingen.

6.2 Selskapets rett til å si opp forsikringen
Selskapet kan si opp forsikringen ved:
• manglende betaling
• uriktige eller mangelfulle opplysninger
• uvanlig mange skader - stort avvik fra det normale, eller grove og gjentatte brudd på sikkerhetsforskrifter.

7 Grov uaktsomhet og forsett
Har forsikrede eller sikrede grovt uaktsomt eller forsettlig fremkalt eller medvirket til et forsikringstilfelle, kan
erstatningen settes ned eller falle bort. For ansvarsforsikring og livsforsikring gjelder særskifte regler i forsikringsvilkår
eller lovgivning. Se forsikringsavtalelovens § 4-9 for skadeforsikring og § 13-9 for personforsikring.

8 Følgene av svik
Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre
forsikringsavtaler i anledning samme hendelse og selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med sikrede, jf
forsikringsavtalelovens §§ 4-2, 4-3, 8-1 eller §§ 13-2, 13-3 og 18-1.

9 En egenandel ved samme skadetilfelle
Utbetaler KLP Skadeforsikring ved samme skadetilfelle erstatning til sikrede i henhold til flere
forsikringsdekninger, trekkes bare en egenandel. Ved ulik størrelse på de aktuelle egenandeler, benyttes den
høyeste.
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10 Forsikringsselskapenes felles registre
10.1 Forsikringsselskapenes felles skaderegister
Alle skader som meldes til forsikringsselskapene blir registrert i forsikringsselskapenes sentrale register (FOSS).
Finans Norge er behandlingsansvarlig for registeret. Registreringen inneholder fødselsnummer, saksnummer,
forsikrings- og skadetype, samt koder for selskapet og saksbehandler. Når skade registreres får
forsikringsselskapene automatisk en oversikt over alle skader som er meldt til registeret på samme kunde - også
skader meldt fra andre selskap. Selskapene får ikke tilgang til lagret informasjon annet enn ved registrering av
skader. Registeret er ikke tilgjengelig for andre, og registrerte skader slettes etter 10 år. Forsikringstakerne har
rett til innsyn i registeret etter personopplysningslovens § 18 og til å kreve retting av opplysningene etter § 27.
Ønsker du innsyn, må du sende skriftlig melding om dette til selskapet.

10.2 Informasjon om register for forsikringssøkere og forsikrede
Dersom forsikringssøkerens/forsikredes helseopplysninger medfører tilleggspremie, reservasjon eller avslag, vil
navn, fødselsnummer, selskapets navn og registreringsdato registreres i register for forsikringssøkere og
forsikrede (ROFF). I tillegg registreres søknader om uføreerstatning. Registeret benyttes av forsikringsselskaper
tilknyttet Finans Norge for å sikre at helsebedømmelsen blir korrekt og at opplysningsplikten overholdes.
Registreringer blir slettet etter 10 år. Forsikrede har innsynsrett i registeret etter Personopplysningsloven § 18.
Dersom slikt innsyn ønskes, må skriftlig anmodning sendes selskapet eller Finans Norges Servicekontor,
Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo.

11 Skjønn
Ved forsikring av ting eller interesse (som eiendom, løsøre, avbrudd) gjelder følgende bestemmelser om skjønn
ved skade:
• Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap,

avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede
personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han/hun velge
særskilt skjønnsmann for bestemte ting - ved avbruddstap for bestemte spørsmål.

• Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at
han/hun har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han/hun velger. Før skjønnet velger de to
skjønnsmennene en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes
hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge
skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller hennes vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet
foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.

• Skjønnsmennene skal 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 likevel ikke ligge
utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre.

• Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter.
• Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorarer til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjønnet

bæres av partene med en halvdel hver. Er det selskapet som krever skjønn ved tingskade, og den annen part
er forsikringstaker i egenskap av privatperson, dekker selskapet likevel alle omkostninger ved skjønnet hvis
forsikringstakeren ikke selv ønsker å bære sin del.

• Forsømmer den berettigede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter, kan han eller hun ikke kreve renter
for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis den berettigede urettmessig avviser fullt eller
delvis oppgjør.

12 Kundens opplysningsplikt
Forsikringsavtalen(e) er inngått på grunnlag av opplysninger gitt av forsikringstaker. Opplysninger gitt av
megler/fullmektig er likestilt med opplysninger gitt av forsikrede/sikrede selv og dermed bindende for denne (Jf.
FAL §§ 4-1, 13-1 a).

13 Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt
Selskapet dekker ikke tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av
eller står i sammenheng med:
• Jordskjelv og vulkanske utbrudd.
• Atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans (se atomenergiloven av 12. mai 1972 nr 28, § 1 c og h).

Unntaket gjelder ikke bruk av radioisotoper som angitt i lovens § 1 c og i samsvar med lov om bruk av
røntgenstråler og radium m v av 18. juni 1938 nr 1.

• Krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser
av den offentlige orden.
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• Terrorhandling som innebærer biologisk, kjemisk, kjernefysisk eller annen form for forurensning. Selskapet
svarer likevel for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte skyldes eller står i
sammenheng med annen form for terrorhandling. Ved terrorhandling er selskapets samlede erstatningsansvar
overfor alle kunder og andre kravstillere begrenset til kr 300.000.000 pr. skadehendelse. Alle skader som
inntreffer i et tidsrom på 48 timer regnes som samme hendelse. Overstiges denne grensen, vil erstatningen
for den enkelte skadelidte bli redusert forholdsmessig. Denne begrensningen gjelder ikke for reiseforsikring
eller personforsikring som går inn under Bilansvarsloven eller lov om Yrkesskade. Med terrorhandling forstås
en rettstridig handling rettet mot allmennheten, og som forstås å være utført i den hensikt å utøve innflytelse
på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller fremkalle frykt. Forsikrede ting som befinner seg
utenfor Norden, erstattes ikke som følge av terrorhandling.

Forsikringsvilkår Verdigjenstand EVG01-VER-06

Innhold:
1. Hvem forsikringen gjelder for
2. Hvor forsikringen gjelder
3. Hva forsikringen kan omfatte og hvilke skader som dekkes
4. Hvilke begrensninger som gjelder
5. Hvordan krav fremsettes og behandles
6. Identifikasjon

1 Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder til fordel for den som er angitt i forsikringsbeviset. Forsikringsavtaleloven § 7-1 om
medforsikring gjelder ikke.

2 Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder over hele verden.

3 Hva forsikringen kan omfatte og hvilke skader som dekkes
Forsikringen omfatter de gjenstandene som er nevnt i spesifikasjonen i forsikringsbeviset. Selskapet erstatter
skade av plutselig og utilsiktet ytre årsak som rammer de forsikrede gjenstandene. Med skade forstås også tap
av ting.

4 Hvilke begrensninger som gjelder
a) Selskapet dekker ikke:

• skade som skyldes slitasje, reparasjon, rensing, restaurering, feil/mangler ved gjenstanden
• skade på lamper, rør eller billedrør alene
• skade som skyldes insekter eller mark
• skade som sikrede har forvoldt forsettlig
• skade som sikrede har voldt ved grov uaktsomhet. Det kan under hensyn til skyldgraden og

omstendighetene for øvrig avgjøres om selskapet skal erstatte en del av skaden. Det vises til
forsikringsavtaleloven § 4-9.

b) Når forsikringen gjelder
• Skaden må ha inntruffet i forsikringstiden/avtaleperioden. Se forsikringsbeviset.

5 Hvordan krav fremsettes og behandles
Utlagte merverdiavgifter som sikrede kan føre til fradrag, jf. lov om merverdiavgift, er ikke dekket etter denne
avtalen.

5.1 Skademelding
Når skade er inntruffet, skal selskapet varsles uten ugrunnet opphold. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet
ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet, jf.
forsikringsavtaleloven §§ 4-10 og 8-5 første ledd. Forsikringsavtalelovens § 6-1 om erstatningsberegning er fraveket.

5.2 Oppgjørsregler
a) Reparasjon

I fall tingen kan repareres til samme stand, eller i det vesentlige samme stand som før, settes skaden til
utgiftene ved reparasjonen. Reparasjonsutgiftene beregnes etter prisene på skadedagen. Skaden settes ikke
høyere enn til forsikringsverdien med fradrag av gjenverdien. Ekstrautgifter til foreløpig reparasjon,
overtidsbetaling og lignende erstattes ikke. Verdiforringelse er heller ikke erstatningsmessig.

b) Totalskade
I fall tingen ikke kan repareres, settes skaden til forsikringsverdien med fradrag av gjenverdien.
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c) Kontantoppgjør
Sikrede har rett til kontanterstatning uavhengig av om tingen repareres eller gjenanskaffes. Erstatningen kan
ikke overstige det beløp som ville fremkomme ved reparasjon eller gjenanskaffelse. Arbeidspenger erstattes
med 50% av normal timepris dersom original faktura kan fremlegges som dokumentasjon. Det beregnes ikke
merverdiavgift på arbeidspengene ved kontantoppgjør.

d) Forsikringsverdi
Forsikringsverdien settes til gjenanskaffelsesprisen på skadedagen for tilsvarende ting eller i det vesentlige
tilsvarende ting. Det gjøres fradrag for følgende forhold:
• nedsatt anvendelighet, redusert bruksverdi eller defekter
• elde, bruk og annen fysisk slitasje
• manglende modernitet.

5.3 Erstatningsberegning
Erstatningen skal ikke føre til vinning. Skaden erstattes inntil forsikringssummen.

5.4 Egenandel
I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 10.000, dersom ikke annen egenandel er avtalt.

5.5 Ting som kommer til rette
Kommer ting til rette etter at erstatningen er utbetalt, kan sikrede beholde tingen mot å refundere
erstatningsbeløpet. I motsatt fall tilfaller tingen selskapet.

5.6 Skjønn
Fastsettelse av både forsikringsverdi og skade, og eventuelt andre spørsmål i forbindelse med skadeberegning
kan avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn gjennomføres i henhold til
bestemmelser i Generelle vilkår, pkt. 11.

6 Identifikasjon
Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse fra sikrede eller
personer som utfører arbeid av ledende art, og av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten,
samt vaktmestere, ungdomsledere, arbeidsledere, herunder formenn og personer med tilsvarende stillinger, jf
forsikringsavtaleloven § 4-11.
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