Forsikringsvilkår

y Kjøretøy
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Motorsykkel
Moped
Snøscooter
Traktor/Arbeidsmaskin
Veterankjøretøy

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
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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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Kjøretøy vilkår M01 av 21.11.2020

1. Hvem forsikringen gjelder for
a)
b)
c)
d)

Forsikringstaker.
Registrert eier.
Rettmessig bruker/fører.
Dersom avtalt med selskapet dekkes også andre med tinglyst
eiendomsrett.

I henhold til fullmakt opphører forsikringen når det, i det sentrale
motorvognregister, fremkommer at kjøretøyet er solgt, vraket eller stjålet,
se forsikringsbeviset.
Ved eierskifte gjelder kaskoforsikringen inntil ny eier har opprettet egen
forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter at eierskiftet fant sted.
I henhold til fullmakt opphører ansvarsforsikringen når det, i det sentrale
motorvognregister, fremkommer at kjøretøyet er avregistrert, se
forsikringsbeviset.

2. Hvor forsikringen gjelder
a)
b)
c)

Europa.
Rettshjelpdekningen gjelder i Norden.
Krisepsykologi gjelder i Norden.

Internasjonalt forsikringskort (Grønt kort)
Enkelte land i Europa vil kreve internasjonalt forsikringskort (grønt kort)
for å tillate grensepassering. Dette fås ved å kontakte selskapet.
Oppdatert liste over hvilke land dette gjelder, finnes på
Trafikkforsikringsforeningens hjemmeside, www.tff.no.
Enkelte land vil kunne forlange at særskilt ansvarsforsikring
(grenseforsikring) kjøpes før grensepassering.
Når slik grenseforsikring er kjøpt, gjelder selskapets ansvarsforsikring
bare for skade på fører og passasjerer.

3. Hva er forsikret
Forsikringen gjelder privat kjøretøy til privat bruk, eiet/leaset av
forsikringstaker. Det fremkommer av forsikringsbeviset hva slags
kjøretøy som er forsikret.
Forsikringen kan gjelde for følgende kjøretøygrupper:
•
Person-/varebil
•
Campingbil
•
Motorsykkel
•
Moped
•
Snøscooter
•
Veterankjøretøy
•
Traktor/Arbeidsmaskin
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3.1

Kjøretøyet

3.1.1 Personbil/Varebil
a)
Personbil/Varebil som er angitt i forsikringsbeviset, slik den ble
levert ny fra forhandler.
b)
Standard integrert GPS, lyd- og bildeanlegg.
c)
Fastmontert tilbehør som det er lovlig å ha på kjøretøyet, med
verdi inntil kr 10 000 (førsterisiko).
3.1.2 Campingbil
a)
Campingbil som er angitt i forsikringsbeviset inklusiv fastmontert
utstyr, slik den ble levert ny fra forhandler. Erstatningen er
begrenset til den forsikringssum som er angitt (førsterisiko).
b)
Standard integrert GPS, lyd- og bildeanlegg.
c)
Fortelt, tilbygg og platting når verdien er inkludert i
forsikringssummen. Demontert og lagret tilbygg dekkes kun mot
brannskader.
Dersom campingbil fjernes og tilbygg blir stående dekkes dette
kun mot brannskader.
3.1.3 Motorsykkel, moped eller snøscooter
a)
Kjøretøy som er angitt i forsikringsbeviset inklusiv fastmontert
utstyr, slik den ble levert ny fra forhandler.
b)
Standard integrert GPS, lyd- og bildeanlegg.
c)
Fastmontert tilbehør som det er lovlig å ha på kjøretøyet, med
verdi inntil kr 10 000 (førsterisiko).
d)
Kjøreutstyr som jakke, bukse, støvler og hjelm.
3.1.4 Veterankjøretøy eller traktor/arbeidsmaskin
a)
Kjøretøy som er angitt i forsikringsbeviset inklusiv fastmontert
utstyr, slik den ble levert ny fra forhandler. Erstatningen er
begrenset til den forsikringssum som er angitt (førsterisiko).
Veterankjøretøy skal være i original stand.
b)
Standard integrert GPS, lyd- og bildeanlegg.
c)
Fastmontert tilbehør som det er lovlig å ha på kjøretøyet, med
verdi inntil kr 10 000 (førsterisiko).
3.2
a)
b)
c)
d)

Annet tilbehør
Ett ekstra sett dekk/felger i standard utførelse.
Brannsluknings- og førstehjelpsutstyr.
Barneseter.
For elektrisk/ladbart kjøretøy dekkes også standard ladekabel som
kjøretøyet er utstyrt med.

3.3

Bagasje/løsøre (Gjelder for person-/varebil, campingbil,
veteranbil og motorsykkel)
Bagasje/løsøre er omfattet ved kaskoforsikring, se punkt 7.4.

•
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4. Ansvar

5. Delkasko

Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at ansvarsforsikring er avtalt
gjelder følgende:

Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at delkaskoforsikring er avtalt
gjelder følgende:

4.1

5.1

Ansvarsskader etter Bilansvarsloven

4.1.1 Forsikringen omfatter
a)
Erstatningsansvar etter Bilansvarslova (BAL).
b)
Utenfor Norge omfatter dekningen erstatningsansvar etter
skadestedets lovgivning for bilansvar.
4.1.2 Egenandel
•
Ingen egenandel.
4.2

Rettshjelpsutgifter

4.2.1 Forsikringen omfatter
a)
Rimelige og nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere, retten,
sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av eier,
rettmessig bruker eller fører av det forsikrede kjøretøy.
b)
Dersom det forsikrede kjøretøy er solgt og forsikringen opphører i
forbindelse med salget, dekkes også tvist hvor sikrede er part i
egenskap av selger.
Felles bestemmelser om rettshjelp, vilkår nr F01 gjelder i tillegg til det
som er nevnt i dette punktet.
4.2.2 Forsikringssum
a)
Kr 100 000 samlet for hver tvist, selv om det er flere parter på
samme side. Dette gjelder også om partene har
rettshjelpsforsikring i forskjellige selskap eller rettshjelpdekning
under flere forsikringer.
b)
Selskapets ansvar er begrenset til den antatte økonomiske verdi
av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av
selskapet på forhånd.
4.2.3 Egenandel
•
Kr 4 000, med tillegg av 20 % av det overskytende beløp.

Brann

5.1.1 Forsikringen omfatter
Skade som følge av:
a)
Brann.
b)
Lynnedslag.
c)
Eksplosjon.
5.1.2 Forsikringen omfatter ikke
a)
Andre skader som ikke fører til åpen ild.
b)
Kortslutning/oppheting i batterier alene.
5.1.3 Egenandel
•
Fremkommer av forsikringsbeviset.
5.2

Tyveri

5.2.1 Forsikringen omfatter
Skade som følge av:
a)
Tyveri av/fra kjøretøyet.
b)
Brukstyveri.
c)
Forsøk på tyveri.
d)
Skadeverk i forbindelse med tyveri.
5.2.2 Forsikringen omfatter ikke
•
Tyveri når den skyldige tilhører den sikredes husstand, er ansatt
hos, eller er i tjeneste hos den sikrede.
5.2.3 Egenandel
a)
Fremkommer av forsikringsbeviset.
b)
Egenandelen reduseres med inntil kr 4 000 dersom tyverialarm,
FG*-godkjent eller fabrikkmontert søke-/ og gjenfinningssystem
har vært i funksjon. Egenandel reduseres bare når det er skjedd
tyveri av eller fra kjøretøyet.

Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på
samme side.

*FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd
5.3

Glass (Gjelder for Person-/Varebil, Campingbil og Veteranbil)

5.3.1 Forsikringen omfatter
•
Bruddskade på utvendige vindusruter, takluke og glasstak,
forutsatt at ruten repareres eller skiftes. Erstatningen er begrenset
til 50 % av gjenanskaffelsesverdien til kjøretøyet. Skade på
solcellepanel dekkes ikke som glasskade, men under punkt 7.1
Skade på kjøretøy
5.3.2 Egenandel
a)
Kr 2 500 ved skifte av rute.
b)
Ved reparasjon fratrekkes ingen egenandel, men erstatningen er
begrenset til kr 750 (inkl mva).
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5.4 Transport av skadet kjøretøy
Ved erstatningsmessig skade dekkes utgifter til nødvendig transport og/eller midlertidig reparasjon av skadet kjøretøy som er nødvendig for
flytting til nærmeste verksted som kan utføre reparasjonen.

6. Redning
(Gjelder ikke for traktor/arbeidsmaskin eller snøscooter)
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at redning er avtalt gjelder
følgende:
6.1

Assistanse

6.1.1 Forsikringen omfatter
Utgifter til berging av kjøretøyet med tilhenger til nærmeste verksted,
eller reparasjon på stedet hvis dette er rimeligere ved:
a)
Sammenstøt, utforkjøring, velting.
b)
Utelåsing eller brukket nøkkel.
c)
Motorstopp, startproblemer og annen form for uberegnelig
driftsstopp.
d)
Driftsstopp som følge av at kjøretøyet går tom for drivstoff eller
strøm.
6.1.2 Forsikringen omfatter ikke
a)
Når assistansen kan kreves erstattet under annen forsikring,
garanti, redningsabonnement, mobilitetsgaranti og lignende.
b)
Startproblemer for veterankjøretøy på hjemmeadressen.
6.2 Hjemreise for fører og passasjerer
Forsikringen omfatter nødvendige merutgifter på rimeligste måte til
hjemreise for fører og passasjerer dersom:
a)
Kjøretøyet er så alvorlig skadet at det ikke kan settes i trafikksikker
stand innen tre arbeidsdager.
b)
Kjøretøyet blir stjålet og ikke kommer til rette innen tre dager.
c)
Føreren rammes av ulykkestilfelle, plutselig sykdom eller død.
6.3 Hjemtransport av kjøretøy
Forsikringen omfatter nødvendige merutgifter til hjemtransport eller
henting av kjøretøyet med tilhenger når:
a)
Kjøretøyet er etterlatt av årsaker som er nevnt under punkt 6.1
Assistanse.
b)
Kjøretøyet er etterlatt av årsaker som er nevnt under punkt 6.2
Hjemreise for fører og passasjerer.
Erstatning for transport av kjøretøyet er begrenset til 50 % av kjøretøyets
verdi umiddelbart før skadetilfellet inntraff.
6.4 Transport til annet hensiktsmessig sted
Etter avtale med selskapet, kan det gis erstatning for hjemreise/
hjemtransport til annet hensiktsmessig sted enn hjemsted, eventuelt til
midlertidig opphold.
Reiseutgifter til annet reisemål må ikke overstige merutgifter ved
hjemreise.
6.5
•

Egenandel
Kr 500.
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Anmodning om hjelp ved forsikringstilfelle skal gjøres direkte til Codan
på telefon 408 06300. Dersom assistanse eller andre tiltak utføres uten at
selskapet har forhåndsgodkjent, kan erstatningen reduseres eller falle
bort.

7. Kasko
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at kaskoforsikring er avtalt
gjelder følgende, i tillegg til det som fremkommer i kapittel 5 Delkasko:
7.1

Skade på kjøretøy

7.1.1
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Forsikringen omfatter skade oppstått ved:
Sammenstøt.
Utforkjøring.
Velting.
Skadeverk
Feilfylling av drivstoff.
Annen tilfeldig, plutselig, ytre påvirkning.

7.1.2 Forsikringen omfatter ikke
•
Maskinskade (skade på motor, gir, drivlinje, elektronisk
styreenhet) og skade på batteri, med mindre det er oppstått som
direkte følge av en erstatningsmessig skade.
7.1.3 Egenandel
a)
Framkommer av forsikringsbeviset.
b)
Egenandelen reduseres med inntil kr 4 000 dersom skaden
skyldes påkjørsel av dyr som går løse på vei, når forholdet
omgående har blitt rapportert til politimyndighet eller viltnemd på
stedet. Dokumentasjon ifra politimyndighet eller viltnemd
forutsettes.
7.2

Totalskadegaranti (Gjelder for person-/varebil, campingbil og
motorsykkel)

7.2.1 Hva er forsikret
Kjøretøy som har kjørt inntil 16 000 km og fram til kjøretøyet er 1 år. Alder
regnes fra datoen kjøretøyet var førstegangsregistrert som ny.
Totalskade er hvis kjøretøyet er tapt eller reparasjonskostnadene ved
skade overstiger 60 % av listepris som ny, inklusiv fastmontert
tilleggsutstyr.
Selskapet erstatter enten:
a)
Ny bil/motorsykkel av samme merke, modell og årgang og med
samme utstyr som det skadede kjøretøyet.
b)
Det beløp selskapet ville ha betalt for tilsvarende kjøretøy
Skaden må være erstatningsmessig under punktene 5.1 Brann, 5.2
Tyveri eller 7.1 Skade på kjøretøy.
7.2.2 Forsikringen omfatter ikke
a)
Leaset eller privatleiet kjøretøy.
b)
Kjøretøy som tidligere har vært utsatt for skade som overstiger
10 % av nyanskaffelsesverdien.
7.3 Barnesete
Forsikringen omfatter

Forsikringsvilkår

•

7.4

Uavhengig av om barnesete er synlig fysisk skadet, dekkes
tilsvarende sete dersom kjøretøyet har vært utsatt for
erstatningsmessig kollisjonsskade. Det forutsettes at skadet sete
innleveres selskapet.

(Gjelder for person-/varebil)

Bagasje/løsøre (Gjelder for person-/varebil, campingbil,
veteranbil og motorsykkel)

Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at kaskoforsikring er avtalt
gjelder følgende, i tillegg til det som fremkommer i kapittel 7 Kasko:

7.4.1 Forsikringen omfatter
Skade som følge av erstatningsmessig skade under punktene 5.1 Brann,
5.2 Tyveri og 7.1 Skade på kjøretøy på:
a)
Bagasje/løsøre i kjøretøyet.
b)
Bagasje/løsøre i påmontert, låsbar bagasjeboks.
7.4.2 Forsikringen omfatter ikke
a)
Tyveri fra fortelt.
b)
Penger, smykker, antikviteter, verdipapir, bank- og kredittkort.
c)
Varer eller utstyr som brukes i yrke eller erverv.
7.4.3 Forsikringssum
a)
Kr 10 000 for personbil/varebil.
b)
Kr 15 000 for campingbil.
Dersom utvidet løsøre er avtalt og fremkommer av
forsikringsbeviset kommer dette i tillegg.
c)
Kr 5 000 for motorsykkel.
d)
Enkeltgjenstander er begrenset til kr 5 000.
e)
Originale CD-, DVD-plater og lignende media for lyd og bilde
erstattes samlet inntil kr 1 000.
7.5

8. Uflaksforsikring

8.1

Feilfylling av drivstoff

8.1.1 Forsikringen omfatter
Ved feilfylling av drivstoff utført av forsikringstaker, fører eller passasjer,
erstattes:
a)
Utgifter til berging eller tauing av kjøretøyet med tilhenger til
nærmeste verksted, eller assistanse på stedet hvis dette er
rimeligere.
b)
Rens av drivstofftank og motor.
c)
Erstatning for drivstoffet som ikke kan benyttes, som følge av
feilfylling.
8.1.2 Forsikringen omfatter ikke
•
Skade på motor.
8.2

Nøkkelforsikring

8.2.1 Forsikringen omfatter
Kostnader for ny nøkkel og programmering/omkoding av denne, hos
autorisert verksted, dekkes ved:
•
Plutselig og uforutsett skade/tap av bilens nøkkel.

Krisepsykologi

7.5.1 Forsikringen omfatter
Rett til refusjon av utgifter til kriseterapi med inntil 10 behandlingstimer
når fører/passasjer:
a)
Er innblandet i alvorlig trafikkulykke.
b)
Er utsatt for ran, overfall eller voldtekt i direkte forbindelse med
bruk av kjøretøyet. (Ran, overfall og voldtekt skal politianmeldes.)
Reisekostnader i forbindelse med behandling dekkes etter Folketrygdens
satser. Dersom det er behov for behandling i utlandet, refunderes
behandlingsutgiftene etter satser som gjelder i Norge. Behandling skjer
hos psykolog etter avtale med selskapet.
7.5.2 Forsikringen omfatter ikke
a)
Reisekostnader i utlandet eller hjemreisekostnader til Norge.
b)
Terapi utover 12 måneder fra skadedato.
7.5.3 Egenandel
•
Ingen egenandel.
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8.2.2
a)
b)
c)
d)

Forsikringen omfatter ikke
Nøkkel som er gjenglemt.
Teknisk feil på nøkkelen alene.
Bytting av lås eller omprogrammering av motorstyreenhet (ECU).
Separate nøkler til Webasto eller annet ekstrautstyr.

8.3

Andre uflaksskader

8.3.1 Forsikringen omfatter
Skade ved tilfeldig, plutselig, ytre påvirkning, forårsaket av
forsikringstaker, fører eller passasjerer:
a)
Som krever rens av bilens interiør.
b)
På standard ladekabel for elektrisk/ladbar bil.
8.3.2 Forsikringen omfatter ikke
a)
Skader som skal erstattes av fabrikant, importør, leverandør,
reparatør og liknende, i henhold til lov, garanti eller andre
omstendigheter.
b)
Skader forårsaket av dyr.
c)
Skade forårsaket av kulde, varme, fukt, korrosjon, tæring eller
normal slitasje.
8.4
•

Forsikringssum
Inntil kr 25 000.

8.5
•

Egenandel
Kr 1 500.
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9. Leiebil
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at leiebildekning er avtalt
gjelder følgende:

9.1 Forsikringen omfatter
Ved erstatningsmessig skade under punktene 5.1 Brann, 5.2 Tyveri,
5.3 Glass og 7.1 Skade på kjøretøy, dekkes leiebil inntil bil gruppe C:
a)
Inntil antall dager som fremkommer i forsikringsbevis, men likevel
begrenset til normal reparasjonstid.
b)
Fram til bilen er gjenfunnet, men likevel begrenset til antall dager
som fremkommer i forsikringsbevis.
Selskapet skal kontaktes før leiebil bestilles og leiebilfirma avgjøres av
selskapet.
9.2
a)
b)

Forsikringen omfatter ikke
Kostnader til drivstoff, bompenger, parkeringsavgift.
Merkostnader ved leie av større bil eller tilleggsutstyr.

10. Kasko Pluss
(Gjelder for person-/varebil og campingbil)
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at kasko pluss er avtalt gjelder
følgende, i tillegg til det som fremkommer i kapittel 7 Kasko:
10.1 Leiebil Pluss
10.1.1 Forsikringen omfatter
Ved erstatningsmessig skade under punktene 5.1 Brann, 5.2 Tyveri,
5.3 Glass, 7.1 Skade på kjøretøy og 11. Maskinskade (dersom dette er
avtalt) dekkes leiebil inntil bil gruppe C:
a)
Inntil 30 dager, men likevel begrenset til normal reparasjonstid.
b)
For hele reparasjonsperioden, men likevel begrenset til normal
reparasjonstid, dersom verksted Codan anbefaler benyttes.
c)
Fram til bilen er gjenfunnet, men likevel begrenset til 30 dager fra
selskapet ble varslet.
Dersom bilen kondemneres, eller er stjålet og ikke kommet til rette,
dekkes leiebil inntil 7 dager etter at erstatningstilbud er sendt.
10.1.2 Tilsvarende størrelse bil
a)
I tilfeller der større bil enn ordinær leiebil (gruppe C) er forsikret,
dekkes bil av tilsvarende størrelse dersom dette kan skaffes av vår
leverandør.
b)
Erstatningen er begrenset til maksimalt kr 600 per dag.
For campingbiler dekkes inntil kr 35 000 totalt, istedenfor
dagsbeløp.
10.1.3 Spesielt for El-bil
•
Dersom den forsikrede bil er en el-bil og dette ikke kan skaffes
som leiebil, dekkes i tillegg dokumenterte utgifter til drivstoff og
bompasseringer med inntil kr 200 per dag.

M01 Kjøretøy/Side 5 av 8

Selskapet skal kontaktes før leiebil bestilles. Leiebilfirma avgjøres av
selskapet.
10.1.4 Forsikringen omfatter ikke
a)
Kostnader til drivstoff og bompenger -unntatt for el-biler nevnt i
punkt 10.1.3.
b)
Parkeringsavgift.
c)
Merkostnader ved leie av tilleggsutstyr.

10.2 Totalskadegaranti Pluss
Vilkårenes punkt 7.2 utgår og erstattes med følgende:
10.2.1 Hva er forsikret
Kjøretøy som har kjørt inntil 100 000 km og fram til kjøretøyet er 3 år.
Alder regnes fra datoen kjøretøyet var førstegangsregistrert som ny.
Totalskade er hvis kjøretøyet er tapt eller reparasjonskostnadene ved
skade overstiger 60 % av listepris som ny, inklusiv fastmontert
tilleggsutstyr.
Selskapet erstatter enten:
a)
Ny bil av samme merke, modell og årgang og med samme utstyr
som det skadede kjøretøyet.
b)
Det beløp selskapet ville ha betalt for tilsvarende kjøretøy
Skaden må være er erstatningsmessig under punktene 5.1 Brann, 5.2
Tyveri eller 7.1 Skade på kjøretøy.
10.2.2 Forsikringen omfatter ikke
a)
Leaset eller privatleiet bil.
b)
Bil som tidligere har vært utsatt for skade som overstiger 10 % av
nyanskaffelsesverdien.
10.3 Startleie (for leaset bil)
•
Dersom leaset bil totalskades i henhold til reglene i punkt 10.2.1,
dekkes resterende startleie, dersom det kan dokumenteres at
forhåndsbetalt startleie/innskudd er helt eller delvis tapt.
Erstatningen beregnes forholdsmessig nedskrevet ut fra innbetalt
beløp og resterende leieperiode.
Skaden må være er erstatningsmessig under punktene 5.1 Brann, 5.2
Tyveri eller 7.1 Skade på kjøretøy.
10.4 Økte erstatningsgrenser - Fastmontert tilbehør
Følgende sum i vilkårets punkt 3.1.1 Fastmontert tilbehør forhøyes i
forhold til det som er angitt:
•
Fastmontert tilbehør som det er lovlig å ha på kjøretøyet, med
verdi inntil kr 50 000 (førsterisiko).
10.5 Økte erstatningsgrenser - Bagasje/løsøre
Følgende sum vilkårets punkt 7.4.3 forhøyes i forhold til det som er angitt:
a)
Kr 20 000 for personbil/varebil.
b)
Kr 30 000 for campingbil.
Enkeltgjenstander er begrenset til kr 5 000.
10.6 Redning Pluss
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at redning er avtalt gjelder
følgende i tillegg til det som fremkommer i punkt 6 Redning.

Forsikringsvilkår

10.6.1 Avbrutt bilferie (gjelder person-/varebil)
Ved erstatningsmessig skade under punkt 6.1 Assistanse som skjer
utenfor Norden og hvor bilen ikke kan settes i trafikksikker stand innen to
arbeidsdager dekkes:
a)
Leiebil inntil bil gruppe C: i inntil 30 dager for å gjennomføre
planlagt ferietur.
b)
Tilsvarende størrelse bil:
I tilfeller der større bil enn ordinær leiebil (gruppe C) er forsikret
dekkes bil av tilsvarende størrelse dersom dette kan skaffes av vår
leverandør.
Erstatningen er begrenset til maksimalt kr 600 per dag.
c)
Ved skade på denne leiebil i løpet av feriereisen dekkes egenandel
sikrede er ansvarlig for i henhold til leiekontrakten inngått med
utleiefirmaet, inntil Kr 12 000 per skadetilfelle.
Forsikringen gjelder ikke:
Ekstra kostnader som følge av at leiebil bruker annen type drivstoff, eller
andre merkostnader dette medfører.
Anmodning om hjelp ved forsikringstilfelle skal gjøres direkte til Codan
på telefon 408 06300. Dersom assistanse eller andre tiltak utføres uten at
Codan er kontaktet, kan erstatningen reduseres eller falle bort.

10.6.2 Avbrutt hverdag (gjelder person-/varebil)
Dersom en erstatningsmessig skade under punkt 6.1 Assistanse i Norge
medfører at sikrede ikke kommer seg videre med kjøretøyet dekker
selskapet rimelige og dokumenterte merutgifter.
10.6.3 Merutgifter som erstattes
Nødvendige transportutgifter til:
a)
Sikredes arbeids-/undervisningssted.
b)
Sikredes barns barnehage, skole/ skolefritidsordning eller
lignende.
c)
Flyplass, fergeanlegg, togstasjon og lignende i for å rekke planlagt
reise.
d)
Sikredes bostedsadresse.
10.6.4 Forsikringssum
•
Kr 500 per skadetilfelle.

11. Maskinskade
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at dekning for maskinskade er
avtalt gjelder følgende, i tillegg til det som fremkommer i kapittel 7 Kasko:
11.1 Hva er forsikret
a)
Forsikringen gjelder for bil som har kjørt inntil 200 000 km.
Forsikringstaker må selv kontakte selskapet for å si opp dekningen
etter bilen har kjørt 200 000 km.
b)
For biler som er fra 8 år gamle, gjelder dekningen først 60 dager
etter at forsikringsavtalen startet.
11.2 Forsikringen omfatter
•
Kostnader til reparasjon av skade/følgeskade, eller feil som skjer
plutselig og uforutsett, som påvirker bilens funksjon og berører
komponenter under punkt 11.2.1 og 11.2.2.
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11.2.1 Motor, gir og kraftoverføring
a)
Motor.
b)
Manifold (Grenrør).
c)
Turbo/kompressor med kontrollsystemer.
d)
Ladeluftkjøler (Intercooler).
e)
Kjølesystem for motor og girkasse.
f)
Startmotor.
g)
Generator.
h)
Drivstoffsystemet inkludert innsprøytningssystem og deres
styreenhet.
i)
Girkasse og drivverk til bilens framdrift
j)
Bremseservo.
k)
Servostyringsutstyr inkludert pumper.
11.2.2 Spesielt for el- og hybridbiler
•
Batteripakker for å drive el- og hybridbiler
Kostnader utover egenandelen for undersøkelse og demontering i
forbindelse med å fastsette om skaden erstattes av forsikringen.
11.3 Forsikringen omfatter ikke
11.3.1 Forsikringen omfatter ikke skade på:
a)
Drivstoffslanger, filtre og drivstofftank.
b)
Clutchlamell og følgeskader av dette.
c)
Bremsesystemets hoved- og hjulsylinder.
d)
Fjærsystem (inkl. luftbelger og kompressor).
e)
Hjullager.
f)
Annen mekanikk og hydraulikk enn nevnt under punkt 11.2.
g)
Lyddempere og eksosrør.
h)
Kjøretøyet som skyldes fabrikasjons- material-, konstruksjonsfeil
eller som er definert som fastslåtte seriefeil.
11.3.2 Forsikringen omfatter ikke
a)
Skade som skal erstattes av fabrikant, importør, leverandør,
reparatør og lignende i henhold til lov, garanti eller andre
anliggende.
Ved avslått garantikrav dekkes skaden etter disse vilkår hvis
betingelsene ellers er oppfylt. Selskapet vil da over ta
forsikringstakers krav.
b)
Skade forårsaket av kulde, varme, fukt, korrosjon, tæring eller
normal slitasje.
c)
Skade som er dekket under bilens kaskoforsikring.
d)
Skade som andre kan gjøres ansvarlig for.
e)
Skade som skyldes unormal bruk, belastning av bilen.
f)
Skade som skyldes bruk av deler som avviker fra fabrikantens
utførelse.
g)
Skade som skyldes ombygging, chiptrimming og liknende.
Deler og komponenter som trengs byttes ut under reparasjon og som
ikke hører til den aktuelle skade erstattes ikke.

Forsikringsvilkår

11.4 Egenandel
a)
Egenandelen beregnes etter antall kjørte km fra bilen var fabrikkny.
Kjørelengde
Egenandel
Inntil 100 000 km
Kr 6 000
Inntil 150 000 km
30 % av reparasjonskostnad
(minimum kr 6 000).
Inntil 175 000 km
40 % av reparasjonskostnad
(minimum kr 8 000).
Inntil 200 000 km
50 % av reparasjonskostnad
(minimum kr 10 000).

12.4 Dødsfall

b)

(Gjelder for traktor og arbeidsmaskiner)

Egenandelen ved skade på batteri for å drive elektriske- og
hybridbiler.
Fram til bilen er
Egenandel
1 år
Kr 6 000
2 år
10 % av reparasjonskostnad
(minimum kr 6 000).
3 år
20 % av reparasjonskostnad
(minimum kr 6 000).
4 år
30 % av reparasjonskostnad
(minimum kr 6 000).
5 år
40 % av reparasjonskostnad
(minimum kr 6 000).
6 år
50 % av reparasjonskostnad
(Minimum kr 6 000).
7 år
60 % av reparasjonskostnad
(minimum kr 8 000).
Over 7 år
70 % av reparasjonskostnad
(minimum kr 10 000).

12. Fører- og passasjerulykke
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at fører-/ og
passasjerulykkesforsikring er avtalt gjelder følgende:

12.4.1 Forsikringssum
a)
Kr 100 000.
b)
Kr 50 000 for personer under 18 år.

13. Privatansvar
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at privatansvar er avtalt gjelder
følgende:
13.1 Ansvar som ikke er omfattet av Bilansvarslova
13.1.1 Forsikringen omfatter
•
Rettslig erstatningsansvar for ting eller personskader som sikrede
pådrar seg i egenskap av personlig eier eller bruker av den
forsikrede traktor/arbeidsmaskinen.
Skaden må være konstatert i forsikringstiden.
Alle skader som skyldes samme begivenhet regnes som ett
skadetilfelle og knyttes til det tidspunkt da første skade ble
konstatert.
Felles bestemmelser om rettslig erstatningsansvar, vilkår nr F02
Privatansvar, gjelder i tillegg til det som er nevnt i dette punktet.
13.1.2 Forsikringssum
•
Kr 3 000 000 for hvert skadetilfelle.
13.1.3 Egenandel
•
Fremkommer av forsikringsbeviset.

12.1 Hvem forsikringen gjelder for
•
Fører og passasjerer under 75 år som rettmessig befinner seg i
eller på kjøretøyet, eller utenfor denne dersom kjøretøyet er
direkte årsak til skaden.
12.2 Forsikringen omfatter
a)
Medisinsk invaliditet.
b)
Dødsfall.
Felles bestemmelser om ulykke, vilkår nr U10 gjelder i tillegg til det som
er nevnt i dette kapittel.

14. Bonus
(Gjelder for person-/varebil, campingbil og motorsykkel)
14.1 Opparbeidelse av bonus
a)
Bonus opparbeides hvert år i henhold til følgende tabell dersom
man ikke har hatt skade:
Bonus
0 % eller tillegg (malus)
10 % - 60 %
70 % 1-4 år
70 % 5. år
75 % 1-5 år
75 % 6 år eller mer

12.3 Varig skade på person (Medisinsk invaliditet)
12.3.1 Forsikringssum
a)
Kr 200 000.
b)
Kr 100 000 for personer mellom 70 og 75 år.
c)
Kr 500 000 for personer under 18 år.
d)
Ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales full erstatning.
For delvis invaliditet utbetales en tilsvarende mindre del.
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b)

Bonusøkning
10 % økning
10 % økning
70 % + 1 år
75 % 1. år
75 % +1 år
75 % 6 år eller mer

Brann-, tyveri-, rednings-, glass-, motor- og girskader, leiebil eller
utbetaling under uflaksdekningen fører ikke til bonustap.

Forsikringsvilkår

c)
d)

e)

f)
g)

Skader som direkte skyldes naturulykker, jf Lov om
naturskadeforsikring fører ikke til bonustap.
Sammenstøt med dyr som går løs på vei fører ikke til bonustap
dersom politi/lensmann eller viltnemd på stedet varsles. Og dette
kan dokumenteres.
Bonus må opparbeides for hvert enkelt kjøretøy og følger
kjøretøyets eier. Hvis flere er eiere av kjøretøyet, følger bonus den
som i motorvognregisteret er registrert som hovedeier. Ved
leasing følger bonus leieren.
Opparbeidet bonus kan ikke overføres til annet selskap dersom
det er utestående beløp på forsikringen.
Opparbeidet bonus foreldes etter 3 år. Dette regnes fra tidspunktet
forsikringen opphører. Bonus kan da ikke lenger overføres til ny
avtale.

14.2 Bonustap
a)
Skader som gir utbetaling under ansvar og/eller kasko fører til
bonustap. Dette gjelder selv om skaden fører til utbetaling under
kun en av dekningene.
b)
Ved flere skader som fører til bonustap vil bonusreduksjon utføres
for hver skade.
c)
Bonus reduseres da istedenfor i dette året i henhold til følgende
tabell:
Bonus
0 % eller lavere
10 % - 70 %
75 % 1-5 år
75 % 6 år eller mer

Bonusreduksjon
Bonusreduksjon 10 %
Bonusreduksjon 10 %
Bonusreduksjon 5 %
75 % 1. år
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Ulykke -felles bestemmelser/vilkår U10 av 15.06.2014

1. Definisjoner

e)
f)

Ulykkesskade
•
Skade på kroppen, forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre
hendelse.
Medisinsk invaliditet
•
Erstatning for varig fysisk skade på kroppen som skal kompensere
for tapt livskvalitet og livsutfoldelse dersom skaden fører til varig
funksjonsnedsettelse.
Behandlingsutgifter
•
Utgifter til behandling som følge av en ulykkesskade.

4.2
a)
b)
c)
d)

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.
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.
Utgifter til undersøkelse, behandling eller opptrening i private
klinikker/helseinstitusjoner eller hos privatpraktiserende
leger/behandlere uten offentlig refusjonsrett

2. Medisinsk invaliditet
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset eller vilkåret for forsikringen at
invaliditetsdekning er avtalt gjelder følgende:
2.1
•
•

Skader som dekkes
Varig skade på kroppen (medisinsk invaliditet) som skyldes en
ulykke.
Varig sykdom som skyldes en ulykke.

3. Dødsfall
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset eller vilkåret for forsikringen at
dødsfallsdekning er avtalt gjelder følgende:
3.1
•

Skader som dekkes
Ulykkesskade som medfører at forsikrede dør, innen 1 år.

4. Behandlingsutgifter
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset eller vilkåret for forsikringen at
dekning for behandlingsutgifter er avtalt gjelder følgende:
4.1
a)
b)
c)
d)

Skader som dekkes
Etter en ulykke dekkes rimelige og nødvendige utgifter til
medisinsk behandling som foretas inntil 3 år etter tidspunktet for
ulykken.
Behandling hos lege og tannlege.
Forbindingssaker, medisiner og protese foreskrevet av lege eller
tannlege.
Fysikalsk eller kiropraktisk behandling forskrevet av lege.

5. Forsikringen omfatter ikke
5.1 Sykdom, smitte og andre særlige tilstander
Forsikringen omfatter ikke:
a)
Sykdom
b)
Psykisk skade dersom skaden ikke oppfyller diagnosekriteriene i
det internasjonale klassifikasjonssystemet ICD-10, punkt F43,1
(PTSD Posttraumatisk stresslidelse).
c)
Skader som kun er vansirende, unntatt skader i ansiktet.
d)
Infeksjonssykdom som følge av insektbitt/stikk eller smitte.
e)
Forgiftning forårsaket av mat, drikke eller nytelsesmidler.
f)
Besvimelse, plutselig blodtrykksfall og slagtilfelle.
g)
Tannskader - unntatt behandlingsutgifter.
h)
Rygglidelser og ryggsmerter med mindre lidelsen/smertene kan
tilbakeføres til påvisbart brudd i ryggsøylen, og dette kan
tilbakeføres til en ulykke.
i)
Selvmord eller forsøk på selvmord som skyldes sinnslidelse.
Dersom sykelig tilstand eller sykelig anlegg har medvirket til skade, kan
erstatningen reduseres i forhold til betydningen tilstanden eller anlegget
har hatt for skaden.
5.2 Spesielle yrker
Selv om det fremgår av forsikringsbeviset at forsikringen gjelder på
arbeid, dekkes ikke utøvelse av følgende yrke/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.
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6. Krigsrisiko
6.1 Hva er forsikret
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.

7. Erstatningsregler
Erstatningsregler om ulykke, se vilkår U11.
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Erstatningsregler for ulykke/vilkår U11 av 14.06.2014

1. Melding om skade

4. Dødsfall

a)

a)

b)
c)

Når ulykkestilfelle har inntruffet må melding om skade sendes
selskapet omgående.
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.
Utgifter som kreves erstattet skal dokumenteres med originale
kvitteringer.

b)

c)

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.
Dersom ulykkesskaden medfører at forsikrede dør innen 1 år etter
skadedagen, betales dødsfallserstatning. Eventuell
invaliditetserstatning som er forskuddsbetalt for samme skade vil
komme til fradrag.
Utbetaling av erstatningen følger bestemmelsene i
forsikringsavtaleloven kapittel 15.

2. Lege- og spesialisterklæringer
a)

b)

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.
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.

5. Behandlingsutgifter
•

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.

3. Medisinsk invaliditet
a)

b)
c)

d)

e)
f)

g)

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.
Erstatningen fastsettes på grunnlag av den livsvarige medisinske
invaliditetsgrad ulykken har forårsaket.
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.
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-årsdagen.
Hvis forsikrede hadde nedsatt funksjonsevne før ulykken, gjøres
det fradrag for denne i erstatningsoppgjøret.
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.
Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke,
individuelle anlegg eller sosial stilling.
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Rettshjelp/vilkår F01 av 15.11.2019

1. Forsikringen omfatter
1.1

Tvist

Selskapet dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat,
rettshjelpere, retten, sakkyndige og vitner, når sikrede er part i tvist i den
egenskap som er angitt i forsikringsbeviset
Tvisten må ha oppstått mens forsikringen var i kraft.
Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, skriftlig. Vedvarende
taushet vil imidlertid kunne anses som tvist. En sak vil kunne regnes som
én tvist selv om saken består av flere individuelle spørsmål og
tvistegrunnlag som kan fremmes i flere saker. Det samme gjelder dersom
det er flere parter på samme side.
1.2

1.4 Hvilke domstoler tvisten må høre inn under
Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (jf. domstolloven §
1). Dersom saken føres for særdomstol, jf. domstolloven § 2, men kunne
vært ført for de alminnelige domstoler, dekkes likevel rettshjelpsutgifter.

2. Forsikringen omfatter ikke
a)
b)

Utgifter til rettsbehandling
c)

I vurderingen av hva som er rimelige og nødvendige utgifter, er
tvisteloven § 10-5 og kapittel 20, regler for god advokatskikk og
Advokatforeningens salærveiledning, retningsgivende.
d)
Utgifter til kommunikasjon med Selskapet vedrørende
rettshjelpsdekning, herunder avregning og fakturering, dekkes ikke
utover to timer.
Utgifter til rettsmegling, inkludert forberedelser til slik megling, dekkes
med inntil kr 7 500. Utgifter til voldgiftsdommere dekkes ikke.

e)
f)

Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten dekkes bare når
utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet.
g)
Utgifter til vitner dekkes bare ved hovedforhandling og bevisopptak.
Idømte saksomkostninger dekkes ikke.
h)
Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller ikke. Bestemmelsen om anke
gjelder også ved bruk av andre rettsmidler.
Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Dette gjelder også selv om de
faktiske kostnadene overstiger de tilkjente. Likevel dekkes slike
saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er
søkegod.

i)
j)

k)
1.3 Saksomkostninger ved forlik
Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter
at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på
forhånd ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at
hver av partene skal bære sine egne omkostninger.
Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger i
dommen eller i forliket til fradrag i erstatningen.
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l)

m)
n)
o)

Tvist som har sammenheng med, eller sitt utspring i, sikredes yrke
eller erverv.
Tvist som har sammenheng med, eller sitt utspring i, separasjon,
skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om
omstøtelse, underholdsbidrag, bodeling, oppløsing av det
økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsing av
husstandsfellesskap, samt skiftesaker.
Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er
ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller
akkordforhandling dersom sikrede er konkurs- eller
akkordskyldner.
Tvist som har sammenheng med, eller sitt utspring i, straffesak,
ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker når sikrede er
mistenkt, siktet eller saksøkt.
Tvist om erstatning etter skadeserstatningsloven §§ 3-3, 3-5 og
3-6.
Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes
utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt
utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under
forvaltningsbehandlingen unntatt fra dekning. Utlendingssaker vil i
sin helhet være unntatt fra dekning.
Tvist mot selskapet som skyldes avslag eller avkortning i
forbindelse med svik, hvitvasking, grov uaktsomhet eller
overtredelse av sikkerhetsforskrift.
Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene
(jf. tvangsloven. § 2-1), bortsett fra tvist i husleieforhold som
knytter seg til den forsikrede faste eiendommen.
Tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige.
Tvist i saker om personskader etter bilansvarsloven, før det fra
kjøretøyets trafikkforsikringsselskap foreligger skriftlig avslag på å
dekke sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand
før saksanlegg.
Tvist, dersom tvistegrunnlaget forelå ved forsikringens
ikrafttreden.
Rettshjelputgifter for juridiske personer som selskaper, dødsbo,
borettslag, andelslag, stiftelser o.l., dekkes ikke - herunder tvist
hvor nevnte juridiske personer representerer sikrede.
Tvist om rettshjelpsdekning.
Tvist som gjelder finansielle spareprodukter med investering over
1.000.000 kroner, og handel med finansielle instrumenter.
Tvist som åpenbart ikke kan føre frem.

Forsikringsvilkår

Privatansvar/F02 av 01.08.2019

1. Forsikringen omfatter ikke
1.1 Avtale og garanti
Ansvar når ansvaret alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti.
1.2 Erstatning og bøter
Ansvar etter skadeserstatningsloven §§ 3-5 og 3-6 eller for bøter,
gebyrer og lignende.
1.3 Forsett
Ansvar for skade som sikrede har voldt forsettlig, jf.
forsikringsavtaleloven
§§ 4-9 og 13-8.
1.4 Yrke og erverv
Ansvar under utøvelse av yrkes- eller ervervsvirksomhet.
1.5 Forurensing, støy og liknende
Ansvar for forurensing, støy, larm, støv eller lukt dersom årsaken ikke er
plutselig og uforutsett.
1.6 Familie
Ansvar overfor nærmeste familie. Som nærmeste familie regnes
ektefelle/samboer. I tillegg regnes egne og ektefelles/samboers barn,
barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, svigerbarn, svoger og
svigerinne som nærmeste familie.
1.7 Sprengning og graving
Ansvar for skade på ting som er oppstått ved sprengning og
gravingsarbeid.

1.13 Motorvogn og annet (Gjelder ikke ved traktor/arbeidsmaskinsforsikring)
Ansvar som eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsmaskin med
eget fremdriftsmaskineri (unntatt gressklipper, snøfreser, liknende
motoriserte hageredskaper og små elektriske kjøretøy som ikke er
registreringspliktige eller maksimalt kan oppnå hastighet på inntil 20
km/t), luftfartøy (herunder også modellfly og droner o.l.), seilbrett, trav/eller galopphest.
1.14 Båt og annet (Gjelder ikke ved fritidsbåtforsikring)
Ansvar som eier, fører eller bruker av båt, vannjet eller vannscooter.
1.15 Styremedlem
Ansvar som følge av styreverv.

2. Sikredes plikter ved skade
Sikrede plikter å:
a)
gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige
og som selskapet trenger for å vurdere ansvar og utbetale
erstatning.
b)
utføre undersøkelser som selskapet finner nødvendig for å avklare
om skaden eller tapet dekkes.
c)
delta i møter, forhandlinger og til domstolsbehandling.
Uten samtykke fra selskapet må ikke sikrede påta seg erstatningsplikt
eller forhandle om erstatningskrav. Uten slikt samtykke plikter ikke
selskapet å betale erstatning.

1.8 Hussopp
Ansvar for skade på ting ved hussopp eller på grunn av langsom
inntregning av fuktighet.
1.9 Smittsom sykdom
Ansvar ved overføring av smittsom sykdom.
1.10 Ting som eies i felleskap
Ansvar for skade på sikredes andel av ting som eies i fellesskap. Det er
eierforholdet på skadetidspunktet som legges til grunn.
1.11 Ting som tilhører andre
Ansvar for skade på ting, herunder fast eiendom og dyr, som eies av
andre og som sikrede eller noen på dennes vegne har for bruk, leie, lån,
leasing, flytting, transport eller oppbevaring.
1.12 Fast eiendom (Gjelder ikke ved hus-eller fritidshusforsikring)
Ansvar som eier av fast eiendom.
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3.

Selskapets plikter ved skade

Når erstatningskrav er omfattet av forsikringen og kravet overstiger
egenandelen, påtar selskapet seg å:
a)
utrede om erstatningsansvar foreligger.
b)
forhandle med skadelidte.
c)
betale erstatning når erstatningsansvar foreligger.
d)
dekke de nødvendige kostnader ved avgjørelse av
erstatningsspørsmålet, selv om forsikringssummen overstiges.
e)
stilles krav om erstatning mot selskapet, skal selskapet varsle
sikrede uten ugrunnet opphold og holde sikrede underrettet om
den videre behandling. Selskapets innrømmelser overfor
skadelidte binder ikke sikrede.

Forsikringsvilkår

4. Behandling av erstatningsansvar
og fordeling av saksomkostninger
a)
b)
c)

Omfattes bare deler av kravet av forsikringen, fordeles kostnadene
etter partenes økonomiske interesse i saken.
Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til
disposisjon, dekkes ikke omkostninger som senere påløper.
Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til
skadelidte.
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Generelle vilkår/vilkår F10 av 01.04.2022

De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de
spesielle vilkår eller i forsikringsbeviset.

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.

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.

e)

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 samlede ansvar for alle erstatningsmessige
skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i
sammenheng med terrorhandling, er begrenset til maksimalt 1
milliard kroner ved én og samme hendelse, og er begrenset til 1
milliard kroner per kalenderår totalt for alle hendelser.
Sumbegrensningene gjelder ansvaret etter alle forsikringsavtaler i
selskapene tilsammen. Med én og samme hendelse forstås alle
skadetilfeller som rammer Selskapet og som inntrer innenfor et
tidsrom av 48 timer, regnet fra første skadetilfelle og som direkte
eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling.
Overstiges sumbegrensningen per hendelse, må alle
erstatningsberettigede tåle en forholdsmessig reduksjon av
erstatningsbeløpet. Unntakene i pkt. 2. b) og 2. c) ovenfor gjelder
likevel fullt ut.
Med terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende handling
rettet mot allmennheten, herunder en voldshandling - og som
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f)

Med hendelse menes alle skader som rammer selskapet,
Selskapets 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.
Virus, pandemi og sykdom
Forsikringen omfatter ikke direkte eller indirekte tap, skade eller
noen former for kostnader eller utgifter, reduksjon i verdier eller
økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av
eller står i sammenheng med:
1. Enhver form for patogener eller mikroorganismer, inkludert,
men ikke begrenset til virus, bakterier, sopp eller parasitter.
2. Sykdommer forårsaket av patogener eller mikroorganismer
nevnt i punkt 1.
3. Trussel om eller frykt (reell eller oppfattet) for forhold nevnt i
punkt 1 og 2.
Datainntrengning (Cyber)
Forsikringen omfatter ikke tap, skade, ødeleggelse, forvrengning,
forvanskning, sletting eller endring av elektroniske data uansett
årsak (inkludert, men ikke begrenset til datavirus), tap eller
redusert bruk eller funksjonalitet, omkostninger eller utgifter av
enhver art som følge av slike hendelser. Dette gjelder uavhengig
av om en annen årsak eller begivenhet samtidig eller på annen
måte medvirker til tapet.
Forsikringen omfatter likevel fysisk skade på forsikrede ting,
forutsatt at skaden er en direkte følge av en spesifisert
dekningsmessig skadeårsak.
Elektroniske data
Med elektroniske data forstås enhver form for elektronisk lagret
data, inkludert men ikke begrenset til informasjon, medier,
programmer, software eller andre former for kodede instruksjoner
til behandling av data og/eller styring av elektroniske og
elektromekaniske apparater og maskiner.
Datavirus
Datavirus forstås som malware, og alle former for ondsinnede eller
uautoriserte instruksjoner eller koder herunder men ikke begrenset
til trojanske hester, ormer, tids- eller logiske bomber, samt
menneskelige og/eller tekniske feil.

Forsikringsvilkår

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.

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.
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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.
g)
Hvis forsikringstakeren ikke bidrar til at hvitvaskingslovens plikt til
å gjennomføre kundetiltak som ledd i løpende oppfølging kan
gjennomføres, med to måneders varsel, se FAL §§ 3-7 og 12-4 og
hvitvaskingsloven § 24. Oppsigelsen vil gjelde alle
forsikringstakers forsikringsavtaler i selskapet, slik at
kundeforholdet avvikles.

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.
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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.

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
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.
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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.
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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. Garantiordningen for
skadeforsikring
Selskapet er medlem i garantiordningen for skadeforsikring i Norge.
Garantiordningen skal ikke dekke mer enn 90 prosent av hvert enkelt
krav.
Krav etter forsikring som gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring skal
likevel dekkes med 100 prosent.
Garantiordningen skal ikke dekke forsikringskrav utover 20 millioner
kroner for hvert krav for hver sikret for hvert skadetilfelle.
Merk særskilt at noen typer forsikringsavtaler ikke er omfattet av
ordningen, herunder livsforsikringer.
For nærmere informasjon om garantiordningen se forskrift om
finansforetak og finanskonsern av 09.12.2016 (FOR-2016-12-09-1502).

19. Informasjon om behandling av
personopplysninger
Codan del av Tryg Forsikring - er ansvarlig for behandling av dine
personopplysninger, som kan omfatte opplysninger om din helse og
eventuelt fagforeningsmedlemskap. Vi behandler dine
personopplysninger for å kunne administrere og gjennomføre
forsikringsavtalen, for eksempel for å beregne premier, betale ut
erstatning om du utsettes for en skade, samt gjennomføre analyser og
beregninger på statistisk materiale. Les gjerne vår personvern- og
cookieerklæring på vår nettside www.codanforsikring.no/personvern. Du
kan ringe vårt kontaktsenter på (+47) 915 04040 dersom du ikke har
tilgang til informasjonen på Internett.

20. Ikke tolldeklarerte gjenstander
Forsikringen omfatter ikke gjenstander som er kjøpt eller mottatt som
gave utenfor Norge og som ikke er deklarert ved innførsel i henhold til
gjeldende regelverk. Se Tolloven/Merverdiavgiftsloven med forskrifter
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21. Områder underlagt sanksjoner
Enhver erstatningsplikt - og andre forpliktelser overfor den
forsikrede eller andre rettighetshavere under forsikringen bortfaller dersom oppfyllelse av forpliktelsen kan medføre brudd
på sanksjoner, forbud eller restriksjoner vedtatt av
De Forente Nasjoner (FN), Den Europeiske Union (EU), Storbritannia eller
USA.

