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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 – VERDISAK 909-01 
• Generelle vilkår Privatforsikring 
• Andre bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i lov eller forskrift. 
• Særskilt nevnes:  

- LOV-1989-06-16-69 om forsikringsavtaler (heretter kalt FAL)  
- 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 Forsikringen gjelder 
til fordel for 

Forsikringen gjelder for: 

• Den som er nevnt i Forsikringsbeviset, 
• Ektefelle/registrert partner etter lov om partnerskap  
• Samboer med felles adresse i Folkeregisteret   
• Andre medlemmer av den sikredes faste husstand 
• Barn som grunnet utdanning, førstegangstjeneste eller lignende bor midlertidig 

utenfor hjemmet 
• Egne barn under 20 år som bor utenfor hjemmet, så fremt de ikke har meldt 

adresseendring til Folkeregisteret   
 
Medlemmer av et bokollektiv regnes ikke som en fast husstand.  
 
Forsikringen kan også omfatte gjenstander eiet av andre som sikrede ved lov eller 
skriftlig avtale har overtatt risikoen for eller har plikt til å forsikre.  
 
Selskapet kan med bindende virkning for den medforsikrede endre avtalen eller la 
den opphøre. 

1.3 Hvor forsikringen 
gjelder 

Forsikringen gjelder i Europa.  

1.4 Når forsikringen 
gjelder 

Forsikringen trer i kraft på avtalt tidspunkt. Ved kjøp trer forsikringen i kraft tidligst 
når kjøperen overtar den økonomiske risiko.  
 
Forsikringen opphører ved eierskifte.  

1.5 Hva er forsikret Forsikringen gjelder de gjenstander som er nevnt i forsikringsbeviset inntil oppgitt 
forsikringssum.  

1.6 Hvilke skader som 
erstattes 

Forsikringen dekker skader på den forsikrede gjenstanden som skyldes en tilfeldig 
plutselig ytre påvirkning. I tillegg dekkes tyveri av gjenstanden.  

1.7 Hvilke skader som 
ikke erstattes 

• Skade som skyldes elde, slitasje, gradvis forringelse, feil eller mangler ved 
gjenstanden.  

• Skader i forbindelse med reparasjon, rensing eller restaurering. 
• Skader i forbindelse med utleie eller utlån til andre enn familiemedlemmer.  
• Skade som skyldes sopp, råte, bakterier, insekter eller mark. 
• Ved tyveri fra motorkjøretøys kupe om natten eller ved tyveri fra motorkjøretøy 

som er hensatt for mer enn ett døgn erstattes maksimum kr 10 000 pr 
skadetilfelle - med mindre skaden skyldes tyveri fra separat bagasjerom eller 
tilsvarende rom uten innsyns mulighet. 
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1.8 Erstatningsoppgjør Ved skadeoppgjør kan Selskapet forhandle med forsikringstakeren og utbetale 
erstatning til ham med bindende virkning for medforsikrede, med mindre Selskapet 
har fått skriftlig meddelelse om den medforsikredes interesse etter at skaden 
inntraff, men før oppgjør finner sted. 
 
Forsikringsavtalelovens § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor. 
 
Oppgjørsmåter 
Erstatningsgrunnlaget fastsettes til hva det vil koste å: 
• Reparere/utbedre skaden, eller 
• Gjenanskaffe 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. 
 
Ved kontantoppgjør kan erstatning ikke overstige det selskapet hadde måttet betale 
for reparasjon eller ved gjenanskaffelse av tilsvarende ting.  
 
Det beregnes ikke merverdiavgift av arbeidspenger ved kontantoppgjør. 
Merverdiavgift/investeringsavgift refunderes bare i den utstrekning slik avgift er 
påløpt og kan dokumenteres ved utbedring av skaden.  

1.9 Erstatnings-
beregning 

Erstatningen settes til hva det vil koste å: 
• Reparere/utbedre skade til samme eller vesentlig samme stand som 

umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter prisene på skadedagen, eller 
• Gjenanskaffelse av tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting, etter 

prisene på skadedagen, gjenanskaffelsesprisen.    
 
Skader/tap erstattes inntil de angitte summer, men ikke høyere enn 
gjenanskaffelsesverdien.   
 
Erstatningen settes ikke høyere enn følgende: 
• Verdivurderingen baseres på nypris for tilsvarende ting med fradrag for 

verdiforringelse på grunnlag av sannsynlig brukstid og slitasje.  
• Antikviteter, kunstverk, våpen, samt ting med samlerinteresse, som mynt-, 

seddel-, frimerkesamlinger og lignende: Erstatningen settes til markedspris. 

• Perler, edelstener, smykker og andre gjenstander av edelt metall: Erstatningen 
settes til nypris av tilsvarende ting.    

• Datautstyr: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 25% fradrag 
for hvert påbegynte år fra det året PC/datautstyret er 2 år, maksimum 80%. 

•  TV, radio, stereo og liknende: Erstatningens ettes til nypris for tilsvarende ting 
med 10% fradrag for hvert påbegynt år fra det året utstyret er 7 år, maksimum 
80%.  

1.10 Egenandeler Egenandelen er kr 2 000. 

1.11 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, dersom han/hun ønsker å beholde 
tingen, gi skriftlig beskjed om dette innen 21 dager etter at Selskapet har gitt 
beskjed om at gjenstanden er kommet til rette. Innen samme frist må erstatningen 
være tilbakebetalt. I motsatt fall tilfaller tingen Selskapet.  
 
Dersom sikrede får kjennskap til at tingen er kommet til rette, plikter han/hun 
umiddelbart å varsle Selskapet om dette.  

1.12 Regress Har Selskapet måttet foreta utbetaling for dekning av skade som det etter 
forsikringsvilkårene ikke svarer for, eller hvis premien ikke var betalt, plikter sikrede 
eller den ansvarlige å betale beløpet tilbake til Selskapet. Det samme gjelder i den 
utstrekning sikrede har gitt uriktige opplysninger om gjenstandens tilstand i 
forbindelse med skade. 
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2. BEGRENSNINGER 

2.1 Forsikringen 
omfatter ikke  

a. Avbrudd 
b. Avsavn 
c. Verdiforringelse 
d. Tap av arbeidsfortjeneste 
e. Skade som den sikrede eller den som er ansvarlig for gjenstanden har voldt 

ved grov uaktsomhet. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og 
omstendighetene for øvrig om Selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye. 

f. Skade som importør, selger, reparatør eller transportør er ansvarlig for. Fører 
sikredes krav ikke frem, og skaden ellers er erstatningsmessig, dekker 
Selskapet likevel skaden. 

3. SKADEMELDING / PLIKT VED SKADE 

3.1 Plikt til å melde 
skade 

Skademelding til Selskapet 
Når skade er inntruffet, skal sikrede omgående gi Selskapet melding om skaden. 
Samtidig skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og 
som Selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen.  
 
Skademelding skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer). 
 
Melding til politiet 
Tyveri skal umiddelbart meldes til politiet på det sted tapet oppstod. Andre skader 
skal meldes til politiet hvis Selskapet forlanger det. 

3.2 Dokumentasjon I forbindelse med skade plikter sikrede å dokumentere kravet.  
 
Merverdiavgift refunderes bare i den utstrekning slik avgift er påløpt og kan 
dokumenteres ved utbedring av skaden.  

3.3 Overdragelse av 
gjenstander 

Når Selskapet har betalt erstatning, plikter sikrede på anmodning å overdra de 
erstattede gjenstander fri for heftelser. 

4. IDENTIFIKASJON OG ENDRING AV RISIKO     

4.1 Identifikasjon Andre personers handlinger og unnlatelser (identifikasjonsregler).  
Dersom sikredes rett til erstatning bortfaller helt eller delvis som følge av sikredes 
handlinger eller unnlatelser, får dette samme virkning  også ved tilsvarende 
handlinger eller unnlatelser gjort av sikredes ektefelle som bor sammen med 
sikrede, eller fra personer som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold 
(jf. FAL § 4-11). 

4.2 Endring av risiko Forsikringstakerens opplysningsplikt 
Endres risikoen for skade i forhold til den inngåtte forsikringsavtalen, plikter 
forsikringstakeren straks å underrette Selskapet. 
 
Mislighold av opplysningsplikten 
Unnlater forsikringstakeren å gi beskjed til Selskapet om endringer i risikoen som 
betinger høyere premie enn den som er betalt, reduseres Selskapets 
erstatningsansvar til hva som svarer til forholdet mellom den premie som er betalt 
og den som skulle vært betalt.  



 

5 
 

4.3 Hvilke forhold 
vurderes som 
risikoendring 

Bor sikrede 3 måneder sammenhengende utenfor Norden plikter sikrede å 
underrette Selskapet om dette før flytting skjer. Dette gjelder også om boforholdet 
er midlertidig. Flytting til ett nytt sted utenfor Norden utgjør en endring i risiko som 
tilsier en høyere premie enn den som er betalt.  

5. SIKKERHETSFORSKRIFTER 

5.1 Konsekvenser ved 
brudd på 
sikkerhetsforskrift 

Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og 
begrense skade. 
 
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 Selskapet være helt eller delvis fri for ansvar (jf. FAL 
§. 4-8).   

5.2 Sikkerhetsforskrift 
for bruk og 
vedlikehold 

Innpakking av ting – ved transport 
Gjenstander og flyttegods skal være innpakket og sikret slik at det kan tåle 
påregnelige påkjenninger under transport og inn/utbæring.  
 
Sikring av ting som skal sendes 
Transportørens bestemmelser skal følges. Elektriske og elektroniske artikler, audio-
/videoutstyr og optiske artikler skal ikke sendes som ekspedert bagasje.  

5.3 Sikkerhetsforskrift 
for tyveri/hærverk 

Tilsyn med ting 
Det skal føres tilsyn med tingene og det skal særlig påses at ingen gjenstander blir 
etterlatt, gjenglemt eller forlagt.  
 
Sikring mot tyveri og hærverk 
Dører skal være låst, og vinduer og andre åpninger i bygning/rom i bygning skal 
være lukket og låst for å hindre uvedkommende i å komme inn i bygningen/rommet. 
Når ingen er til stede i bygningen/rommet, skal vinduer være lukket og stengt med 
haspe eller lignende. Vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret mot tyveri. 
Nøkkelen skal oppbevares i låst bygning eller tilsvarende utilgjengelig for 
uvedkommende.   
 
Sikring av ting i bil/campingvogn. 
Bilen skal være låst når den forlates. Takboks skal være fastmontert og låst.  
 
Når bilen forlates, skal verdigjenstander som foto-/video-/datautstyr og annet 
elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, radio/stereoutstyr, ur, smykker og andre 
gjenstander av edelt metall oppbevares i låst, separat bagasjerom, lukket 
hanskerom eller fjernes fra bilen.  

6. SPESIELLE VILKÅR     

6.1 Golf «Hole in one» 
forsikring 

Er det angitt i forsikringsdokumentet at forsikringen dekker golfutstyr, dekkes utgifter 
til bevertning i forbindelse med ”Hole in one”. Sikrede må sende selskapet  
bekreftelse fra medspillere på at han/hun har slått ”hole in one”, samt kvittering for 
utgiftene.   
 
Erstatningen er begrenset til kr 4 000. 

 


