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1. GENERELT OM FORSIKRINGEN 

1.1 Innledende 
bestemmelser 

Forsikringsavtalen med Nemi Forsikring AS, heretter kalt Selskapet, består 
av: 
 
• Forsikringsbeviset  
• Dette vilkåret – NÆRINGSLØSØRE-/VERDIGJENSTAND 681-01 
• Vilkår for Naturskade100 

• Generelle vilkår Skadeforsikring 
• Andre bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i lov eller forskrift. 
• Særskilt nevnes:  

o LOV-1989-06-16-69 om forsikringsavtaler (heretter kalt FAL)  
o LOV-2005-06-10-44 om forsikringsvirksomhet  

 
Teksten i Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Produktvilkåret 
gjelder foran Generelle vilkår Skadeforsikring. Forsikringsbeviset, forsikringsavtalen 
og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Er det 
inngått avtaler utover standardvilkåret vil dette fremgå av forsikringsbeviset. 

1.2 Hvem forsikringen 
gjelder for 

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker). 

Forsikringen gjelder ikke til fordel for tredjemanns rettigheter i løsøre, FAL § 7-3, 3 
ledd er fraveket. 

1.3 Hvor forsikringen 
gjelder 

Forsikringen gjelder i hele verden. Naturskadedekningen gjelder i Norge. 

1.4 Hva som er 
forsikret 

Hvis ikke annet er avtalt omfatter forsikringen bare verdien av selve tingen. 
Forsikringen omfatter gjenstander nevnt i forsikringsbeviset. 

2. HVILKE SKADER SOM ERSTATTES OG HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER 

2.1 Definisjon skade  Med skade forstås også tap av ting. 
Selskapet erstatter bare skader som oppstår i den tid selskapets ansvar løper. 
Selskapet erstatter ikke utgifter til forbedring og vedlikehold. 

2.2 Selskapet erstatter Selskapet erstatter skade av plutselig og utilsiktet ytre årsak som rammer de 
forsikrede ting. Sikkerhetsforskrift, se punkt 3.4. 

2.3 Selskapet erstatter 
ikke 

Selskapet erstatter ikke skade som: 
• skyldes slitasje, gradvis forringelse, feil eller mangel ved gjenstanden 
• er forårsaket av insekter og mark 
• oppstår under utleie 

3. ENDRING AV RISIKO, ANDRE PERSONERS HANDLING MED VIRKNING FOR SIKREDE OG 

SIKKERHETSFORSKRIFTER 

3.1 Ansvars-
begrensning ved 
endring av risiko 

Forbehold om å redusere erstatningen eller selskapets ansvar ved endring av 
risikoen. 
 
Bor sikrede 3 måneder sammenhengende utenfor Norden plikter sikrede å 
underrette selskapet om dette før flyttingen skjer. Dette gjelder også om boforholdet 
er midlertidig. 
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Flytting til et nytt sted utenfor Norden er en endring av risikoen som betinger høyere 
premie enn den som er betalt. 
 
Unnlates det å gi selskapet beskjed om dette begrenses selskapets ansvar til 
forholdet mellom den premie som er betalt og den som skulle vært betalt. 

3.2 Andre personers 
handling eller 
unnlatelse som får 
virkning for sikrede 

Dersom sikredes rett til erstatning bortfaller som følge av sikredes handlinger eller 
unnlatelser gjelder dette også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort av 
ansatt med ansvar for funksjonene eller annen ansatt i tilsvarende stilling. 

3.3 Sikkerhets-
forskrifter 

Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til 
enhver tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene eller 
påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar nedsettes eller falle bort. 

3.4 Reparasjon, rensing 
og restaurering 

Reparasjon, rensing og restaurering skal utføres av kvalifiserte fagfolk. 

4. FORSIKRINGSVERDI OG FORSIKRINGSSUM 

4.1 Forsikringsverdi Forhåndstakst er veiledende, men ikke bindende for verdiansettelsen. 
 
Forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenskaffe 
tilsvarende – eller i det vesentlige tilsvarende – ny ting (gjenanskaffelsesprisen) 
korrigert for følgende forhold, hvor det gjøres 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 %. 

4.2 Forsikringssum 

 
Ved førsterisikoforsikring er de forsikrede ting forsikret inntil angitt forsikringssum, 
men ikke høyere enn forsikringsverdien. 

5. SKADEMELDING, SKADEOPPGJØR OG EGENANDELER 

5.1 Skademelding 
Forsikringsavtalelovens § 6-1 gjelder ikke. 

 
Den som vil gjøre krav gjeldende må uten ugrunnet opphold underrette selskapet 
om skaden. Tap av ting skal meldes til politiet på det sted hvor tapet oppsto. 
Gjenpart av melding sendes selskapet sammen med erstatningskravet. 

 
Skaden settes til hva det på skadedagen ville ha kostet å utbedre tingen i samme – 
eller i det vesentlige samme – stand som før. Skaden er begrenset til 
forsikringsverdien med fradrag av gjenverdi. 

 
I skadebeløpet inngår forundersøkelser, reparasjon og istandsettelses-utgifter. 

 
Kan tingen ikke repareres til samme – eller i det vesentlige samme – stand som før, 
settes skaden til forsikringsverdien med fradrag av gjenverdi. 

 
For øvrig fastsettes skadens størrelse og gjenverdi etter samme regler som 
forsikringsverdien, jf. punkt 4.1. 



 

4 

 

5.2 Skjønn Skadeansettelse og forsikringsverdi blir avgjort ved skjønn hvis den sikrede eller 
selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår blir i så fall lagt 
til grunn. 

5.3 Erstatnings-
beregning 

Erstatningen skal ikke føre til vinning, men etter avtalen erstatte det tap som virkelig 
er lidt. 

 
Før fradraget for egenandel beregnes skaden slik: 

 
a. For poster forsikret på førsterisiko erstattes skaden inntil angitt forsikringssum, 

men ikke høyere enn forsikringsverdien. 
 
b. Egenandel 

I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som er angitt i 
forsikringsbeviset. 
Utbetaler selskapet ved samme skadetilfelle erstatning til sikrede i henhold til 
flere forsikringsavtaler, trekkes bare en egenandel – den største. 

 
c. Merverdiavgift 

Ved reparasjon av gjenstander som er skadet, betaler selskapet merverdi- og 
investeringsavgift bare i den grad det er påløpt. 

 
d. Ny eier 

Selskapet plikter ikke å betale større erstatning til ny eier enn nedgangen i 
omsetningsverdi som følge av skaden. 

 
e. Oppgjørsmåter 

Erstatningsoppgjøret baseres på sikredes utlegg til reparasjon, gjenoppføring, 
gjenanskaffelse av skadet ting 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 utbetaling/gjenanskaffelse. 

 
Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved 

• reparasjon, 
• gjenanskaffelse, eller 
• at selskapet fremskaffer ting tilsvarende - eller i det vesentlig tilsvarende – 

den skadde tingen. 
 
Ved reparasjon eller gjenanskaffelse har selskapet rett til å bestemme hvilken 
reparatør eller leverandør som skal benyttes. 

5.4 Eiendomsrett 
skadde ting og til 
ting som kommer til 
rette 

Den sikrede er pliktig til å beholde en skadd ting mot å få utbetalt erstatning for den 
skade tingen har lidt, men selskapet har rett til å overta skadde ting etter 
forsikringsverdien. 
 
Kommer en ting til rette etter at erstatningen er betalt, har den sikrede rett til å 
beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede det, tilfaller 
tingen selskapet. 

 


