
 

r Barneforsikring 

 

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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1. Hvem forsikringen gjelder for 

Den person (barnet) som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikrede) som er 
medlem av norsk folketrygd og har bostedsadresse i Norge. 
 
Forsikringen opphører ved første forfall etter fylte 26 år dersom ikke 
annet fremkommer av forsikringsbeviset. 
 
Forsikringen opphører etter 14 dager dersom forsikrede meldes ut av 
norsk folketrygd eller flytter til utlandet utover 12 måneder. 

2. Hvor forsikringen gjelder 

a) I hele verden. 
(Behandlingsutgifter gjelder kun i Norden.) 

b) Utenlandsopphold som varer inntil 12 måneder. 
 
Forsikringen gjelder under utenlandsopphold som varer mer enn 12 
måneder for: 
c) Ansatte i utenrikstjenesten. 
d) Studenter og au pair. 
e) Ansatte i norsk firma med virksomhet i utlandet. 
 
Forsikringen gjelder ikke ved opphold i høyder over 4 000 meter eller på 
ekspedisjoner og liknende reiser.  
 
Med ekspedisjon og liknende reiser menes reiser til mer utilgjengelige 
områder, uten offentlig kommunikasjon eller dårlig infrastruktur som 
krever større og spesiell utrustning for ett spesielt formål. 

3. Forsikringen kan omfatte 

a) Medisinsk invaliditet. 
b) Engangserstatning ved utvalgte sykdommer/lidelser. 
c) Akutt sykehusinnleggelse. 
d) Engangserstatning for tekniske hjelpemidler og ombygging av 

bolig. 
e) Behandlingsutgifter. 
f) Personlige eiendeler. 
g) Premiefritak. 
h) Dødsfall. 
i) Erstatning ved arbeidsuførhet. 
 
Valgte dekninger fremgår av forsikringsbeviset. 
 

4. Når forsikringen gjelder 

a) Hele døgnet. 
b) Forsikringsavtalen kan inngås til og med den dagen barnet som 

skal forsikres fyller 16 år. Se punkt 7.3, 8.3, og 12.3 for karenstid. 

5. Definisjoner 

• Ulykkesskade 
Fysisk skade på person, forårsaket av en plutselig og uforutsett 
ytre begivenhet. 
 

• Sykdom 
En konstatert forverring av helsetilstanden under forsikringstiden 
som ikke er å betrakte som en ulykkeshendelse etter dette vilkåret. 
 

• ICD – 10 
En forkortelse for Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av 
sykdommer og beslektede helseproblemer, 10. revisjon med 
senere endringer, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon. 
 

• Medisinsk invaliditet 
Erstatning for varig fysisk skade på person som skal kompensere 
for tapt livskvalitet og livsutfoldelse dersom skaden fører til varig 
funksjonsnedsettelse. 
 

• Uførekapital 
Uførekapital er en engangsutbetaling hvor avtalt forsikringssum 
utbetales ved arbeidsuførhet. 
 

• Arbeidsuførhet 
Med arbeidsuførhet menes helt eller delvis tap av evne til et hvert 
inntektsgivende arbeid. 

6. Begrensninger og unntak 

6.1 Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som følge av: 
• Psykisk skade dersom skaden ikke oppfyller diagnosekriteriene i 

det internasjonale klassifikasjonssystemet ICD-10, punkt F43,1 
(PTSD Posttraumatisk stresslidelse). 

• Skader som kun er vansirende, unntatt skader i ansiktet. 
• Infeksjonssykdom som følge av insektbitt/stikk eller smitte. 
• Forgiftning forårsaket av mat, drikke eller nytelsesmidler. 
• Tannskader - unntatt behandlingsutgifter. 
• Rygglidelser og ryggsmerter med mindre lidelsen/smertene kan 

tilbakeføres til påvisbart brudd i ryggsøylen, og dette kan 
tilbakeføres til en ulykke. 
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6.2 Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes: 
• Besvimelse, plutselig blodtrykksfall og slagtilfelle. 

 
Dersom sykelig tilstand eller sykelig anlegg har medvirket til 
skade, kan erstatningen reduseres i forhold til betydningen 
tilstanden eller anlegget har hatt for skaden. 
 

6.3 Sykdommer som er unntatt for erstatning 
Forsikringen gir ingen utbetalinger ved følgende sykdommer klassifisert i 
henhold til den internasjonale statiske klassifikasjonen av sykdommer og 
beslektede helseproblemer (ICD 10): 
 
• D66-D67: Blødersykdom 
• E84: Cystisk fibrose 
• F70-F99: Neuropsykiatrisk forstyrrelse (f. eks. ADHD, autisme, 

forsinket utvikling) 
• G11-G12, G60, G71 og G80: Sykdom i det sentrale nerve- og 

muskelsystemet 
• G40: Epilepsi 
• H90: Sensorieneural hørselsnedsettelse 
• Q00-Q99: Misdannelser og kromosonavvik (f. eks. misdannelse i 

indre organ eller Downs syndrom) 
 

Begrensning av forsikringens omfang ved psykisk sykdom: 
For ICD F00 – F69: Psykisk sykdom, erstatter forsikringen ikke i forhold 
til medisinsk invaliditet og arbeidsuførhet. De øvrige momentene i 
forsikringene gjelder ved psykisk sykdom.  
 
Nye diagnoser eller forandringer i diagnosebeskrivelser med ICD koder 
som angitt over, er omfattet av denne begrensningen. 

6.4 Spesielle yrker 
Forsikringen dekker ikke ulykke som har sammenheng med utøvelse av 
følgende yrker/arbeid: 
a) Dykking, offshorearbeid, sjøtransport i utenriksfart og yrkesfiske. 
b) Stillasarbeid og taktekking. 
c) Gruve- og bergverksdrift, stein, sand- og leirebrudd og 

tunnelarbeid. 
d) Profesjonell idrettsutøver. 
e) Militære oppdrag utenfor Norge. 
f) Virksomhet knyttet til fremstilling, lagring, bruk og transport av 

eksplosiver. 
g) Stuntaktiviteter og luftakrobatikk. 

7. Medisinsk invaliditet ved ulykke 
og sykdom 

Dersom det fremgår i forsikringsbeviset at invaliditetsdekning er avtalt 
gjelder følgende: 

7.1 Skader som dekkes 
• Livsvarig medisinsk invalid som følge av en ulykke eller en 

sykdom. Se kapittel 3 i vilkår U12. 

7.2 Forsikringssum 
• Barn Standard, opptil kr 1 500 000. 
• Barn Pluss, opptil kr 2 000 000. 
Ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales full erstatning.  
For delvis invaliditet utbetales en tilsvarende mindre del.  

7.3 Skader som ikke dekkes 
• Sykdom/lidelse som har vist symptomer før det har gått tre 

måneder etter at forsikringsavtalen er inngått. 

8. Engangserstatning ved utvalgte 
 sykdommer og lidelser 

Dersom det fremgår i forsikringsbeviset at engangserstatning ved 
utvalgte sykdommer og lidelser er avtalt gjelder følgende: 

8.1 Skader som dekkes 
• Hvis barnet som er forsikret får konstatert en av 

sykdommene/lidelsene som forsikringen omfatter. 
 

Følgende sykdommer og lidelser er omfattet: 
• Kreft 

Forsikringen omfatter funn av ondartede (maligne) svulster og ved 
diagnotiserte tilfeller av systemsykdommer (leukemi og lymfom) 
ICD C00-C97, D00-D09. 

 
• Alvorlige hjerneskade 

Alvorlig hjerneskade ICD I60 -I69, S06.1-S06.9. 
 

• Alvorlig brannskade 
Brannskade, minst 15 % av annengrads forbrenning. 
 

• Leddgikt 
Forsikringen omfatter barneleddgikt (juvenil revmatoid artritt) og 
kronisk leddgikt (revmatoid artritt) ICD M06-M08. 
 

• Hjernesvulst 
Forsikringen omfatter intracranielle svulster som krever operasjon. 
Diagnosen skal være bekreftet av spesialist i nevrologi/nevrokirigi 
og må i tillegg samsvare med kode D32.0, D33.0, D33.1, D33.2, 
D33,3, D35,2, D35,3 D35,4, D42.0, D43.0, D43.1, D43.2, D43.3, 
D44.3, D44.4 eller D44.5 i ICD-10. 
 

• Multippel sklerose 
Forsikringen omfatter multippel sklerose (MS) ICD G35. 
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8.2 Forsikringssum 
• Barn Standard, kr 150 000. 
• Barn Pluss, kr 200 000. 

8.3 Skader som ikke dekkes 
• Sykdom/lidelse som har vist symptomer før det har gått tre 

måneder etter at forsikringsavtalen er inngått.  
• barnet som forsikres er under tre måneder gammel ved 

avtaleinngåelsen og sykdommen eller lidelsen har vist 
symptomer ved fødselen eller i barnets tre første måneder. 

• Sykdomsdiagnose selskapet tidligere har gitt erstatning for. 
• Sykdommer selskapet har reservert seg for i forsikringsbeviset. 

9. Akutt sykehusinnleggelse ved 
ulykke og sykdom 

Dersom det fremgår i forsikringsbeviset at dekning for akutt 
sykehusinnleggelse er avtalt gjelder følgende: 
 

9.1 Skader som dekkes 
• Dagpenger ved sykehusopphold når forsikrede som følge av 

ulykkesskade eller sykdom blir innlagt på sykehus i Norden. Retten 
til erstatning inntrer når sykehusoppholdet har vart 
sammenghengende i mer enn 7 dager. 

• Erstatning gis i maksimalt 365 dager for samme ulykke- eller 
sykdomstilfelle. Ulykkesskader eller sykdommer med medisinsk 
sammenheng regnes som ett og samme forsikringstilfelle. 
Blir forsikrede innen 12 måneder etter avsluttet sykehusopphold 
innlagt for samme ulykke- eller sykdomstilfelle, regnes disse 
døgnene som en forlengelse av det første oppholdet. 
Erstatning gis frem til forsikrede er 20 år. 

9.2  Forsikringssum 
• Kr 400 per dag med tilbakevirkende kraft fra dag 1 ved forsikredes 

sammenhengende sykehusopphold. 

9.3 Skader som ikke dekkes 
• Innleggelser ved institusjoner som ikke er tilknyttet norsk 

pasientregister, eller de tilsvarende registre i øvrige nordiske land. 

10. Ombygging av bolig og tekniske 
hjelpemidler ved ulykke og 
sykdom 

10.1 Skader som dekkes 
Nødvendige kostnader til: 
• Ombygging av bolig.  
• Tekniske hjelpemidler. 
 
Kostnadsdekningen er en engangserstatning per forsikringstilfelle. Det er 
bare nødvendige og rimelige merutgifter med bakgrunn i den aktuelle 
ulykkesskaden eller sykdommen som kan kreves dekket. Erstatning for 
utgifter til ombygging av bolig skal godkjennes av selskapet. 
Kostnadsoverslag over totalutgifter og anbefaling fra spesialistlege må 
fremlegges. 

10.2 Forsikringssum 
• Barn Standard, engangskostnader erstattes med til sammen opptil 

kr 100 000. 
• Barn Pluss, engangskostnader erstattes med til sammen opptil kr 

200 000. 

10.3 Skader som ikke dekkes 
• Kostnader som kan kreves erstattet fra annet hold. 
• Kostnader til klær, kost, legemidler eller lignende. 
• Kostnader som oppstår senere enn 5 år etter at 

sykdomsdiagnosen ble endelig stilt eller ulykkesskaden inntraff. 

11. Behandlingsutgifter ved ulykke 

Dersom det fremgår i forsikringsbeviset at dekning for 
behandlingsutgifter er avtalt gjelder følgende: 

11.1 Skader som dekkes 
Etter en ulykke dekkes rimelige og nødvendige utgifter til medisinsk 
behandling i Norden som foretas inntil 3 år etter tidspunktet for ulykken. 
Utgifter som dekkes: 
• Behandling hos lege og tannlege. 
• Forbindingssaker, medisiner og protese foreskrevet av lege eller 

tannlege. 
• Fysikalsk eller kiropraktisk behandling foreskrevet av lege. 
• Transportutgifter til lege, tannlege eller annen dekningsmessig 

behandling. 
• Ved tannskade på personer under 18 år, erstattes, etter 

forhåndsgodkjennelse, utgifter til første permanente 
tannlegebehandling, bro, krone eller lignende selv om 
behandlingen skjer senere enn 3 år etter skadedagen. 
Skadeoppgjøret skjer i tilfelle innen 3 år etter skadedagen på 
grunnlag av kostnadsoverslag fra tannlege eller tanntekniker. 

11.2 Forsikringssum 
• Kr 100 000. 
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11.3 Skader som ikke dekkes 
• Skade på tenner som følge av tygging eller biting. 
• Egenandeler for utgifter som kan kreves dekket av det offentlige 

helsevesen. 
• Utgifter til hjelpemidler samt utgifter til opphold på hotell, 

rekonvalesenthjem og lignede. 
• Utgifter til undersøkelse, behandling eller opptrening i private 

klinikker/helseinstitusjoner eller hos privatpraktiserende 
leger/behandlere uten offentlig refusjonsrett. 

• Utgifter som erstattes fra annet hold ifølge lov, konvensjoner, 
annen forsikring eller kollektive avtaler: for eksempel gis det ikke 
erstatning for kostnader som erstattes av ansvarsforsikring ifølge 
Bilansvarsloven eller yrkesskadeforsikring ifølge norsk lov. 

12. Erstatning ved arbeidsuførhet 

Dersom det fremgår i forsikringsbeviset at arbeidsuførhetsdekning er 
avtalt gjelder følgende: 

12.1 Skader som dekkes 
a) Rett til uførekapital inntrer når forsikrede har vært minst 50 % 

arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke i mer enn 2 år 
sammenhengende (karenstiden), og arbeidsuførheten 
blir vurdert som varig, mens forsikringen har vært i kraft. Har slik 
arbeidsuførhet vart sammenhengende i 5 år, ansees den som 
varig, med mindre spesielle forhold tilsier noe annet. Rett til 
uførekapital inntrer likevel ikke før forsikrede har fylt 18 år. 

b) Dersom forsikrede er minst 50 % arbeidsufør ved opphør av 
forsikringen, opprettholdes uførekapitalen for vedkommende uten 
premieinnbetaling inntil uførheten blir vurdert som varig. Opphører 
uførheten eller reduseres uføregraden til under 50 %, utgår denne 
rettigheten. 

12.2 Forsikringssum 
• Kr 600 000. 

12.3 Skader som ikke dekkes 
a) Arbeidsuførhet som er følge av sykdom/lidelse som er blitt påvist 

eller har vist tegn og/eller symptom innen tre måneder etter at 
forsikringsavtalen ble inngått. 

b) Arbeidsuførhet som selskapet har reservert seg mot i 
forsikringsbeviset. 

c) Se begrensninger og unntak i kapittel 6 og 16 samt generelle 
vilkår.  

13. Dødsfall 

13.1 Skader som dekkes 
• Forsikringen gir erstatning hvis barnet som er forsikret dør uansett 

årsak i avtaleperioden. 

13.2 Forsikringssum 
• Kr 100 000. 

14. Personlige eiendeler 

14.1 Skader som dekkes 
• Personlige eiendeler som briller, høreapparat og lignende 

hjelpemidler som blir ødelagt eller går tapt i en ulykke. Erstatning 
for briller er begrenset til en gang per forsikringsår. 

 
Det er en forutsetning for erstatning at ulykken er såpass alvorlig at den 
krever behandling av lege. 

14.2 Forsikringssum 
• Kr 30 000. 

15. Premie 

15.1 Premiefritak 
Ved forsikringstakers død i forsikringstiden gis det fritak for videre 
innbetaling av forsikringen frem til første forfallsdato etter at barnet har 
fylt 18 år.  
 
Betingelse for dekningen. 
• Innbetalingsfritaket gjelder for den avtalen som det opprinnelig ble 

inngått avtale om. Det gis ingen mulighet til å oppgradere 
forsikringen ved for eksempel å øke omfanget eller 
forsikringssummen i løpet av perioden med innbetalingsfritak. 

15.2 Gjenopptak etter mislighold av innbetaling av premie 
Har selskapets ansvar for den forsikrede opphørt å løpe etter at det er 
betalt premie for minst ett år, kan forsikringen settes i kraft igjen uten nye 
helseopplysninger i henhold til FAL § 14-3 dersom forfalte premier blir 
betalt inne seks måneder etter utløpet av den frist som er nevnt i FAL § 
14-2, første ledd. Blir forsikringen gjenopptatt, løper selskapets ansvar 
fra dagen etter at beløpet er betalt til selskapet. 
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16. Andre bestemmelser for 
forsikringen 

16.1 Krigsrisiko 
Krigsrisiko i utlandet er dekket når forsikrede allerede befinner seg i ett 
område hvor det bryter ut krig eller alvorlige uroligheter. Dette gjelder 
bare dersom området ble ansett som fredelig før avreise. Dekningen er 
begrenset til en måned. 

16.2 Krig eller krigslignende politiske uroligheter 
Forsikringen gjelder ikke for sykdom eller ulykkesskader som er en følge 
av krig eller krigslignende politiske uroligheter. Befinner den forsikrede 
seg i et område der krig eller krigslignende politiske uroligheter bryter ut, 
må han eller hun forlate området så raskt som mulig og senest innen syv 
dager. Forsikringen gjelder i de dagene det tar den forsikrede å forlate 
området, maksimalt syv dager. Det er en forutsetning at han eller hun ikke 
deltar i de nevnte urolighetene, har befatning med disse som journalist, 
fotograf eller lignende eller jobber i områdene som hjelpearbeider eller 
lignende.  

16.3 Kriminelle handlinger, påvirkning av alkohol m.m. 
Forsikringen gjelder ikke for ulykkesskader som skyldes at den 
forsikrede: 
• Utførte eller medvirket til en kriminell handling. 
• Var påvirket av alkohol, rusmidler, sovemedisin, narkotiske stoffer 

eller misbrukte legemidler. 
• Var sinnssyk på ulykkestidspunktet. 

16.4 Militærtjeneste 
Under militærtjeneste i Norge gjelder forsikringen bare ved ulykkesskade 
som inntreffer når den forsikrede er på permisjon eller på annen måte 
utenfor tjeneste. 
 
Forsikringen gjelder ikke under militærtjeneste og tjeneste i de 
væpnende styrker utenfor Norge. 
 
Ved krig eller krigslignende politiske uroligheter er forsikringen i alle 
tilfeller ikke i kraft for militærpersoner. 
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1. Melding om skade 

a) Når ulykkes- eller sykdomstilfelle har inntruffet må melding om 
skade sendes selskapet omgående. Ved skade må den skadede 
snarest søke lege og følge legens anvisninger. 

b) Den som fremmer krav mot selskapet skal gi opplysninger og 
dokumentasjon som er tilgjengelig, og som selskapet trenger for 
å kunne ta stilling til kravet og utbetale erstatningen. 

c) Utgifter som kreves erstattet skal dokumenteres med originale 
kvitteringer. 
 

2. Lege- og spesialisterklæringer 

a) Selskapet og den forsikrede har rett til å innhente lege- og 
spesialisterklæringer som har betydning for fastsettelse av 
erstatningsberegningen. Dersom selskapet finner det nødvendig 
å innhente legeerklæring fra ny sakkyndig, skal dette begrunnes 
skriftlig. 

b) Dersom forsikrede befinner seg utenfor Norge kan selskapet 
kreve at forsikrede fremstiller seg for lege i Norge for vurdering 
av om vilkårene for erstatning er til stede. Legens honorar 
betales av selskapet. 
 

3. Medisinsk invaliditet 

a) Erstatningen kommer til utbetaling når forsikringstilfellet er 
inntruffet, selskapet har mottatt kravet med nødvendig 
dokumentasjon og har hatt rimelig tid til å vurdere 
ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar.  

b) Erstatningen fastsettes på grunnlag av den livsvarige medisinske 
invaliditetsgrad ulykken eller sykdommen har forårsaket. 

c) Medisinsk invaliditet fastsettes av lege/spesialist på grunnlag av 
den på skadedagen gjeldende invaliditetstabell fra Helse- og 
omsorgdepartementet som fremgår av forskrift om 
mènerstatning ved yrkesskade av 21. april 1997. 

d) Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig oppgjør 
utsettes i inntil 3 år etter skadedagen. Oppgjøret baseres da på 
hva som antas å bli den livsvarige medisinske invaliditeten ut i fra 
tilstanden på 3 års dagen. 

e) Hvis forsikrede hadde nedsatt funksjonsevne før ulykken, gjøres 
det fradrag for denne i erstatningsoppgjøret. 

f) Dersom det antas at sykelig tilstand, disposisjon eller mèn 
sammen med ulykkesskaden har medvirket til forsikredes 
invaliditet, reduseres erstatningen i forhold til betydningen dette 
har hatt for invaliditeten. 

g) Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til 
yrke, individuelle anlegg eller sosial stilling. 

h) Erstatningen utbetales til forsikrede. Erstatninger til barn under 
18 år utbetales etter bestemmelsene om umyndiges midler. 

4. Dødsfall 

a) Erstatningen kommer til utbetaling når dødsfallet er inntruffet, 
selskapet har mottatt kravet med nødvendig dokumentasjon og 
har hatt rimelig tid til å vurdere ansvarsforholdet og beregne sitt 
endelige ansvar.  

b) Dersom ulykkesskaden/sykdommen medfører at forsikrede dør 
innen 1 år etter skadedagen, betales dødsfallserstatning. 
Eventuell invaliditetserstatning som er forskuddsbetalt for 
samme skade vil komme til fradrag. 

c) Utbetaling av erstatningen følger bestemmelsene i 
forsikringsavtaleloven kapittel 15. 

 

5. Behandlingsutgifter 

a) Erstatningen kommer til utbetaling når forsikringstilfellet er 
inntruffet, selskapet har mottatt kravet med nødvendig 
dokumentasjon og har hatt rimelig tid til å vurdere 
ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar. Erstatning 
utbetales til den som kan vise til original kvittering for utlegget. 

 

6. Engangserstatning ved utvalgte 
sykdommer/lidelser 

a) Erstatningen utbetales som en engangsutbetaling til den eller de 
som har foreldreansvaret for barn under 18 år. For barn over 18 
år går utbetaling til forsikrede. 

b)  Dekningen gir kun rett til én erstatningsutbetaling per diagnose. 
 

7. Akutt sykehusinnleggelse 

• Erstatningen utbetales til den eller de som har foreldreansvaret. 
 

8. Arbeidsuførhet 

a) Uførekapitalen utbetales til barnet som er forsikret etter avtalen. 
Krav på uførekapital foreldes etter 10 år i samsvar med 
bestemmelsen i forsikringsavtaleloven § 18-6. 

b) Forsikringssummen forfaller til utbetaling på det tidspunkt det 
foreligger rett til uførekapital. 
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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 innenfor et tidsrom av 48 timer.  
Overstiges grensen for selskapets maksimale ansvar, vil den 
enkelte sikredes erstatningssum bli forholdsmessig redusert.  

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. 

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. 

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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