Forsikringsavtalefor Kinto flex
Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og følgende forsikringsvilkår,
og gjelder for biler som er godkjent utleid via kinto flex i piloten. Beviset
gjelder foran vilkårene. Vilkårene sier hva forsikringen dekker, hvilke
unntak som gjelder og hvordan erstatningen beregnes. Bestemmelser
som gjelder alle deler av forsikringen kommer først. Deretter kommer
bestemmelser for hver dekning. I tillegg gjelder Generelle vilkår for alle
våre forsikringer.
Kinta flex- bilen er forsikret i Tryg med følgende dekning og vilkår:
•
•
•
•
•

Ansvar BKB25004
Kasko BKB25208
Fører- og Passasjerulykke BKB28003
Tilbakeleveringsforsikring
Leiebil ved driftstans

Kjørelengde: opptil 1 500 kilometer per måned
Egenandel
Egenandel er p%krone
000 p& Ansvar, Kasko og glasskade.
For veihjelp er egenandel kroner 500.
Det presiseres at angitte satser overstyrer de egenandeler som er oppgitt i vilkår:

r

•

Ansvarsdekning- Vilk@r BKB2500:

Avsnitt 2.1

•

Kaskodekning- Vilkår BKB25208 Avsnitt 3 og Avsnitt Li

Ti lbakeleveringsforsikring

Tilbakeleveringsforsikring er en tilleggsforsikring til kasko for kjøretøyet som er utleid. Kasko er
utvidet til å omfatte skader som oppdages ved tilbakelevering av kjøretøyet og som ellers vil bli
belastet leietaker. Hver skade dekkes med inntil 3 skader i løpet av 3 år. Egenandel for
tilbakelevering er som angitt for Kasko, kroner %000.
Unntak relatert til tilbakeleveringsforsikring:
• Skade på interiør
• Skade på motor og drivverk
• Skade på glass og drivverk
• Slitasje på dekk
• Manglende service eller vedlikehold i rengjøring
• Skade på leiebil ved driftsstans
Leiebil ved driftsstans

Ved behov for erstatningsbil ved driftsstans, dekker forsikringen leiebil i gruppe B , forsikring og
ubegrenset kjørelengde, i inntil 2 dager.
,----------,------- --------------
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Motorvognforsikring - Vilkår BKB14100
Gjelder for Konsern-/Person-/Varebil max 3,5 tonn
Vilkår BKB1Li100 av 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.08.2010.

1. Hvemforsikringengjeldertil fordel for
1.1. Forsikringen gjelder til fordel for
Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstaker og eventuell medforsikret eier/medeier som er nevnt
i forsikringsbeviset. Når ansvarsdekningen er tegnet, gjelder den også til fordel for enhver rettmessig
bruker/fører av motorvognen.
1.2. Forsikringen faller bort
Forsikringen faller bort hvis motorvognen skifter eier. Selskapet dekker likevel forsikringstilfeller som inntrer innen 1Lidager etter eierskiftet, men dette gjelder ikke hvor den nye eier har tegnet forsikring.
1.3. Opphør av forsikring dersom motorvognen blir solgt, vraket eller stjålet
I henhold til fullmakt opphører forsikringen når det i det sentrale motorvognregister fremkommer at
motorvognen er solgt, vraket eller stjålet, se forsikringsbeviset. I henhold til fullmakt opphører ansvarsforsikringen når det i det sentrale motorvognregister fremkommer at motorvognen er avregistrert, se
forsikringsbeviset.

2. Hvor forsikringengjelder
2.1. Forsikringen gjelder i
Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia.
2.2. Rettshjelpdekningen
Rettshjelpdekningen gjelder i Norden.
2.3. "Grenseforsikring"
Noen av statene i ovennevnte område forlanger særskilt ansvarsforsikring, kalt "grenseforsikring". Når slik
grenseforsikring er tegnet, gjelder ansvarsdekning som er tegnet i selskapet, bare for skade som rammer
fører og eventuelle passasjerer i motorvognen, unntatt haikere.

3. Hvilke dekningerforsikringenomfatter
3.1. Forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter de dekninger som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset.
3.2. Videre omfatter forsikringen
Videre omfatter forsikringen rettshjelpdekning. Under denne dekningen svarer selskapet for utgifter til
juridisk bistand og til retten når sikrede er part i tvist i egenskap av privat eier eller fører av den forsikrede
motorvogn. Selges motorvognen og forsikringen faller bort, dekkes også tvist hvor sikrede er part i
egenskap av selger. Faller forsikringen bort på grunn av totalskade, omfatter rettshjelpdekningen også
tvist i forbindelse med denne skade. I tillegg dekker forsikringen tvist om personskade på fører som står i
direkte sammenheng med en ulykkeshendelse, dersom bilen var forsikreti selskapet på ulykkestidspunktet.
3.2.1. Selskapet dekker ikke utgifter ved tvist som har sammenheng med eieren eller førerens yrke eller
erhverv, og heller ikke ved tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, jf. tvangsfullbyrdelsesloven paragraf 2-1.
[/
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3.2.2. Forovrig gjelder Vilk#r BGE900%0, Rettshjelpdekning.

4. Alminneligeansvarsbegrensende
forutsetningerfor forsikringen
Lt.1.Ansvarsbegrensning når fører er påvirket Selskapet er uten ansvar for forsikringstilfelle som sikrede
har voldt mens han eller hun kjørte motorvognen under selvforskyldt påvirkning av alkohol eller annet
berusende eller bedøvende middel (jf. vegtrafikkloven paragraf 22 forste ledd). Det samme gjelder for
forsikringstilfelle som er voldt av en annen mens denne kjørte motorvognen i slik tilstand, dersom sikrede
har medvirket til motorvognens bruk enda han eller hun visste eller måtte forstå at føreren var påvirket, se
lov om forsikringsavtaler fra 16. juni 1989 (FAL) paragraf 4-9.
4.2. Ansvarsbegrensning når forhold som har betydning for premien, blir endret
.2.1. Premien for forsikringen er basert på at de sikkerhetsforanstaltninger
es vedlike. Videre er premien basert på:
a) om motorvognen benyttes til ervervsmessig utleie
b) om motorvognen benyttes til drosje
c) motorvognenes gjennomsnittlige &rlige kjrelengde

som det er gitt rabatt for hold-

I forsikringsbeviset er oppgitt de forutsetninger som er gjort gjeldende for forsikringen.
4.2.2. Selskapets ansvar settes forholdsmessig ned dersom det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at
forutsetningene for premieberegningen ikke er overholdt og sikrede ikke har tatt rimelig skritt for å varsle
selskapet om endringene. Erstatningen vil i slike tilfeller bli redusert til det som svarer til forholdet mellom
den premien som er betalt, og den premien som skulle vært betalt. Jf. FAL paragraf Lt-7. Når selskapet får
utbetaling under ansvarsforsikring i tilfeller hvor forutsetningene for premieberegningen ikke er overholdt,
får selskapet tilsvarende forholdsmessig regressrett mot forsikringstakeren.
4.3. Ansvarsbegrensning ved overtredelse av sikkerhetsforskrifter
.3.1. For forsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter:
a) fører av motorvognen skal ha gyldig førerkort. (Selskapet erstatter skade oppstått ved lovlig øvelseskjoring.)
b) motorvognens dører og bagasjerom skal være låst når føreren forlater vognen. Samtlige nøkler skal
oppbevares adskilt fra motorvognen når denne forlates, og de skal alltid holdes utilgjengelige for uvedkommende
c) bilalarm godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG), skal være montert på spesielt
tyveriutsatte biltyper og dette skal være avtalt ved inngåelse av forsikringsavtalen
d) ekstra dekk og felger skal oppbevares på avlåst sted i bygning for å hindre tyveri som omfattes av kasko- eller delkaskodekning, vilkår BKB25208 eller BKB25865. Oppbevares dekk og/eller felger i fellesgarasje skal disse være låst/boltet til fast vegg
e) gods som er med motorvognen skal være forsvarlig sikret slik at det ikke kan volde skade
f) motorvognen skal til en hver tid være forsvarlig og nødvendig vedlikeholdt og den må ikke utsettes for
unormal belastning
g) motorvognen skal ikke benyttes til deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver
h) motorvognen skal ikke benyttes til terrengkjøring
i) dersom motorvognen er utstyrt med todelt vognkort, skal vognkortets del 2, eierdokumentet oppbevares adskilt fra motorvognen
4.3.2. Hvis det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at en av nevnte sikkerhetsforskrifter er overtrådt,
avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om selskapet skal betale
noe og i tilfelle hvor mye, se FAL paragraf 4-8.
(W
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LiA Handlinger og unnlatelser fra andre enn sikrede.
(Identifikasjon).
LiA 1. Handlinger og unnlatelser fra en person som med sikredes samtykke er ansvarlig for motorvognen,
får samme virkning forsikredes rettigheter etter forsikringen som om handlingene og unnlatelsene var
foretatt av sikrede selv, dersom ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset.
LiA2. Brudd på opplysningsplikt som selskapet kan påberope overfor forsikringstakeren etter FAL paragraf li-2, kan også påberopes overfor andre som måtte være sikret under forsikringen.

5. Andre bestemmelserfor forsikringen
5.1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt
Selskapet er uten ansvar for tap eller skade og økning i tap eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med at motorvognen er rekvirert av offentlig myndighet.
5.2. For forsikringen gjelder ellers
Oppgjørs- og skadebehandlingsregler for Motorvognforsikring Vilkår BGE80060.

[or]_sun

s»rs.
J

Ansvarsdekning - Vilkr BKB25004%
Vilkår BKB2500Li av 01.07.08. Avløser vilkår av 01.08.07

1. Hvilket erstatningsansvardekningenomfatter
1.1. Dekningen omfatter
Dekningen omfatter erstatningsansvar etter Bilansvarsloven av 03.02.1961.
1.2. Ansvar etter Bilansvarsloven
Ansvar etter Bilansvarsloven dekkes med ubegrenset beløp for personskade og med inntil kr 10 000 000
ved annen skade enn personskade.
1.3. Utenfor Norge omfatter dekningen
Utenfor Norge omfatter dekningen erstatningsansvar etter skadestedets lovgivning for bilansvar.

2. Egenandel
2.1. Konsern person/varebil
Dersom motorvognen er forsikret som Konsern person/varebil, Konsern demonstrasjonsbil, Konsern utleiebil, eller forsikringen gjelder Konsern Prøvenummer Motorvogn vil følgende bestemmelser om egenandel gjelde. Ved erstatningsansvar som faller innunder punkt 1.1., fratrekkes den egenandel som fremgår
av forsikringsbeviset, minimum kr 6 000. Er motorvognen forsikret som Næringsbil fratrekkes egenandelen som fremgår av forsikringsbeviset, minimum kr 3 000. Selskapet svarer overfor skadelidte også for
egenandelen, og krever denne tilbake fra forsikringstakeren.
2.2. Konsern lastebil
Dersom motorvognen er forsikret som Konsern lastebil eller Konsern rutebil/buss, vil følgende bestemmelser om egenandel gjelde. Ved erstatningsansvar som faller innunder
punkt 1.1., fratrekkes den egenandel som fremgår av forsikringsbeviset, minimum kr 10 000. Selskapet
svarer overfor skadelidte også for egenandelen, og krever denne tilbake fra forsikringstakeren.

3. Skademelding
3.1. Melding om skade
Melding om skade, påført fødselsnummer (11 siffer) eventuelt bedriftens skattenummer, skal sendes til
selskapet uten ugrunnet opphold. Det påhviler sikrede å overholde sine plikter etter lov om forsikringsavtaler fra 16.juni 1989 (FAL) paragraf 44-10.
3.2. Personskade
Personskade skal meldes til politiet.

(W
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Kaskodekning- Vilkår BKB25208
Vilkår BKB25208 av 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.01.2016.

1. Hvilke ting dekningengjelder
1.1. Selve motorvognen
Selve motorvognen i seriemessig utforelse og firma/reklametekst. Spesiallakk dekkes ikke.
1.2. Deler av motorvognen
Deler av motorvognen, herunder Li ekstra dekk/felger i standard utførelse.
1.3. Fast montert tilbehør
Fast montert tilbehør som det er lovlig å ha på motorvognen.verdi inntil kr 20 000 (førsterisiko). Mobiltelefon dekkes ikke.

2. Hvilke skaderog utgifter dekningenomfatter
2.1. Vognskade oppstått ved sammenstøt
Vognskade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk, feilfylling av drivstoff eller annen
tilfeldig plutselig og ytre påvirking. Maskinbrudd, dvs. bruddskade på motorvognen eller deler av denne
samt skade som skyldes frost, dekkes ikke.
2.2. Vognskade som følge av brann
Vognskade som folge av brann, kortslutning, lynnedslag og eksplosjon. Kortstutning som folge av fukt,
skade på batteri som skyldes kortslutning eller eksplosjon i batteri, dekkes ikke.
2.3. Vognskade som følge av tyveri
Vognskade som følge av tyveri av motorvognen, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med
dette.
2.44.Tyveri av ekstra dekk
Tyveri av ekstra dekk og felger i standard utførelse.
2.5. Bruddskade
Bruddskade på motorvognens glassruter forutsatt at skadede ruter repareres eller nye ruter settes inn.
Hvis ruten før bruddskade var i for dårlig stand på grunn av riper eller slitasje til å bli godkjent ved EU kontroll dekkes skaden ikke.
2.6. Redningsutgifter
Redningsutgifter for motorvogn med tilhenger. Trenger du assistanse se Kundebevis.
2.6.1. Persontransport.
Selskapet erstatter nødvendige merutgifter til hjemreise med rimeligste kommunikasjonsmiddel:
1. for passasjerer (ikke haikere) som ikke kan fortsette reisen med motorvognen fordi fører rammes av
ulykkestilfelle, plutselig sykdom eller død
2. for fører og passasjerer (ikke haikere)
- hvis reisen med motorvognen ikke kan fortsette fordi motorvognen er skadet så alvorlig at den ikke kan
settes i trafikksikker stand innen tre arbeidsdager
- hvis motorvognen er stjålet og ikke kommet til rette innen tre døgn
Etter avtale med selskapet kan det gis erstatning for reise til annet hensiktsmessig sted. Reiseutgifter til
annet reisemål må ikke overstige merutgif
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2.6.2. Transport av motorvognen med tilhenger.
1. Ved skade, upåregnelig driftsstopp (også utelåsing) eller driftstopp fordi kjøretøyet går tomt for drivstoff eller strøm, omfatter dekningen utgifter til berging eller tauing av motorvogn/tilhenger til nærmeste
verksted, eller reparasjon på stedet hvis dette faller rimeligere. Utgifter til assistanse ved fast bopel når
årsaken er defekt (flatt) batteri eller kaldstartproblemer, dekkes ikke.
2. Selskapet erstatter nødvendige merutgifter til transport eller henting av motorvogn med tilhenger når
motorvognen er blitt etterlatt av årsaker som er angitt i 2.6.1. Slik transport skal på forhånd godkjennes
av selskapet. Etter avtale med selskapet kan det gis erstatning for transport til annet hensiktsmessig sted
enn hjemsted. Reiseutgifter til annet reisemål må ikke overstige merutgifter ved hjemreise. Erstatning for
transport av motorvognen er begrenset oppad til 50 % av motorvognens verdi umiddelbart for skadetilfetlet inntraff.
2.7. Utgifter til transport
Utgifter til transport/assistanse som kan kreves dekket under annen avtale, garanti eller redningsabonnement dekkes ikke.

3. Egenandeler
3.1 Ved hvert skadetilfelle som faller inn under punkt 2.1., fratrekkes den egenandel som fremgår av
forsikringsbeviset.
3.2. Kr 10 000 ved hvert skadetilfelle som faller inn under punktene 2.2.,2.3. og 2.44.
3.2.1. Ved tyveri fra bilen, bortfaller egenandelen på kr 10 000 og eventuell avtalt høyere egenandel reduseres med kr 10 000, hvis tyverialarm er montert og har vært i funksjon.
Ved tyveri av bilen, bortfaller egenandelen på kr 10 000 og eventuell avtalt høyere egenandel reduserers
med kr 10 000 hvis tyverialarm eller søke- og gjenfinningssystem er montert og har vært i funksjon. Slik
tyverialarm eller søkeog gjenfmningssystem må være montert fra fabrikk eller godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Egenandelen faller bort bare når det har skjedd tyveri av eller fra
bilen.
3.3. 35 % av skadebeløpet, minimum kr 2 000, maksimum kr 12 000, ved hvert skadetilfelle som faller inn
under punkt 2.5., unntatt når ruten repareres. Da erstattes reparasjonsutgiftene fullt ut.
3.4. Kr 500 ved bruk av redningsdekningen, punkt 2.6. Denne egenandelen bortfaller ved samtidig skadetilfelle som faller inn under andre av punktene i kaskodekningen.
4. Dekning av egenandel etter p3kjorsel av dyr
4.1. Hvilke utgifter selskapet dekker
Selskapet dekker avtalt egenandel, maksimum kr 10 000 hvor påkjørsel av dyr har medført en erstatningsmessig kaskoskade.
4.2. Forutsetninger for at egenandel dekkes
Kaskoforsikringen skal brukes i forbindelse med skaden. Ved påkjørsel av dyr skal politi/lensmann eller
viltnemd på stedet varsles. Foretatt varsling skal kunne dokumenteres.
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Fører og passasjerulykkedekning - Vilkar BKB28003
Vilkår BKB28003 av 01.01.2009. Avløser vilkår av 01.01.1996.

1. Hvemdekningenomfatter
Dekningen omfatter enhver person under 75 år og som er rettmessig fører av den motorvogn som er
nevnt i forsikringsbeviset eller passasjer i denne. For person som er fylt 70 år er forsikringssummen nevnt
i punkt 7.3, begrenset til kr 100 000 ved livsvarig invaliditet.

2. Hvor dekningengjelder
Dekningen gjelder i det området som er fastsatt for ansvarsdekningen for motorvognen.

3. Hvilke skaderdekningenomfatter
Dekningen omfatter ulykkesskade som rammer fører/passasjer (forsikrede) når vedkommende befinner
seg i eller på motorvognen. Er motorvognen den direkte årsak til skaden, svarer selskapet også for ulykkesskade som rammer den forsikrede når han/hun befinner seg utenfor denne. Med ulykkesskade forstås
skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet, ulykkestilfelle, som inntreffer i forsikringstiden. Skade på sinnet, f.eks. sjokk, regnes ikke som ulykkesskade med mindre det samtidig er oppstått en
fysisk skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet.

4. Unntakog alminneligeforutsetningerfor dekningen

.1. Dekningen omfatter ikke ulykkesskade
4.1.1. som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand.
'i.1.2. som skyldes jordskjelv eller vulkanske utbrudd i Norge
4.1.3. som skyldes inntagning av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler.
Li.1A. som er oppstått under deltagelse i forbrytelse.
44.1.5.som er oppstått mens motorvognen er rekvirert eller disponert i forbindelse med mobilisering eller
militærøvelse. Dekningen er likevel i kraft når motorvognen under militærøvelse i fredstid kjøres av eieren,
hans/hennes familiemedlemmer eller av personer ansatt i hans/hennes tjeneste.
4.1.6. som er oppstått under deltagelse i hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle
hastighets- eller vognprøver eller trening til slike løp.
4.2. Unntak
Selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak, er følgende sykdommer eller sykelige tilstander unntatt
fra dekningen: hjerteinfarkt angina pectoris kreft åreknuter nucleusprolaps ischias lumbago 'hekseskudd'
revmatisme leddrevmatisme artritt spondylose spondylartrose rotsyndrom rotkompresjon osteochondrose skivelesjon spinalstenose 'gikt' spondylolisthese nevrose
I andre tilfeller settes erstatningen ned hvis det kan antas at sykelig tilstand eller anlegg har medvirket til
den forsikredes død eller invaliditet. Erstatningen nedsettes i forhold til den betydning den sykelige tilstand eller det sykelige anlegg har hatt for dødsfallet eller invaliditeten.

44.3.Forsettlig fremkalling av forsikringstilfelle
44.3.1.Selskapet er ikke ansvarlig for forsikringstilfelle som den forsikrede forsettlig har fremkalt. Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.
44.3.2.Selskapet svarer ikke for selvmord eller forsøk på selvmord med mindre kravstiller sannsynliggjør at
dette skyldes akutt sinnsforvirring på grunn av forgiftning (annet enn selvforskyldt rus) eller sjokk, og ikke
for sinnslidelse i medisinsk forstand.
f/
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. Lt.Li.Grov uaktsomhet
Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets
ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom den forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt
forsikringstilfellet gjennom overtredelse av sikkerhetsforskrift.

5. Meldingom forsikringstilfelle
Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver som mener å ha et krav mot selskapet uten ugrunnet opphold melde fra til selskapet. Ved forsettlig eller grovt uaktsom forsømmelse av meldeplikten, kan selskapets ansvar overfor vedkommende settes ned eller falle bort. Under enhver omstendighet, bortfaller retten til erstatning dersom krav ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at den berettigete fikk kunnskap
om de forhold som begrunner kravet.

6. Opplysningspliktved erstatningsoppgj»r
Den som fremsetter krav mot selskapet skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for ham eller henne og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet.

7. Skadeoppgjar- ytelser
7.1. Forsikringssummen er begrenset
Forsikringssummen er begrenset til kr 1 500 000 i alt for fører og passasjerer i motorvognen. Summen
fordeles forholdsmessig, avhengig av dødsfalls- eller invaliditetserstatning, jf. punkt 7.2 og 7.3, mellom
de personer som i skadeøyeblikket befinner seg i eller på motorvognen. De forsikringssummer som er
nevnt under punkt 7.2 og 7.3 er under enhver omstendighet øvre grense for selskapets ansvar etter denne
dekningen.
7.2. Dødsfall
Har ulykkesskaden medført døden innen 1 år, betales dødsfallserstatning med kr 100 000 for hver person som ikke er fylt 75 år. Dog er dødsfallserstatningen begrenset til kr 20 000 dersom den forsikrede da
han døde hverken hadde ektefelle eller barn under 20 år i live. Eventuell invaliditetserstatning som måtte
være betalt for samme skade kommer til fradrag i dødsfallserstatningen. Dødsfallserstatningen tilfaller
forsikredes ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament.
7.3. Invaliditet
Har ulykkesskaden innen 3 år medført invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det betales invaliditetserstatning. For fullstendig invaliditet betales hele forsikringssummen, kr 200 000, for hver person, for delvis
invaliditet, en tilsvarende mindre del av den. Dør den forsikrede senere enn 1 år etter at ulykkesskaden
inntraff, betales invaliditetserstatning forutsatt at det må antas at skaden ville ha medført livsvarig invaliditet. Dør den forsikrede innen 1 år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke invaliditetserstatning.
lnvaliditetserstatningen tilfaller forsikrede.
7.3.1. Beregning av invaliditetsgrad.
7.3.1.1. lnvaliditetsskala.
Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg eller sosial stilling.
For de invaliditeter som er nevnt nedenfor, skal følgende satser gjelde:
Uhelbredelig sinnsykdom som utelukker ethvert arbeid
Fullstendig tap av/eller fullstendig funksjonstap i:
begge armer
begge hender
begge ben p? anke/legg god protesefunksjon
begge ben pa ankel/legg darlig protesefunksjon
begge ben, kne eller lår god protesefunksjon
(y'
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100 %
100 %
95%
40- 60 %
80- 90 %
80- 90 %

100 %
60- 445%
55-65 %
20- 30 %
60- 45 %
5%
3%
10 %
100 %
18%
100 %
2%
65%
15 %
65%
5%
5%
15 %

.begge ben, kne eller lår dårlig protesefunksjon
ben i kne/lår god protesefunksjon
ben i kne/lår dårlig protesefunksjon
ben i ankel/legg god protesefunksjon
ben i ankel/legg dårlig protesefunksjon
stortå (1.tå)
2.tå
maksimalt for tap av tær på en fot
synet på begge øyne
synet på ett øye, når det andre øyet er normalt
synet på ett øye, når det andre øyet er blindt
selve øyet, tillegg
horse\ p? begge orer
hørsel på ett øre, når det andre øret er normalt
hørsel på ett øre, når det andre øret er døvt
luktesansen
smakssansen
såvel lukte- som smakssansen
Beste:
70%
50- 55 %
60- 65 %
50%
25%
12 %
10%
5%
7%
50%
35%
50%

overarm
underarm god protesefunksjon
underarm dårlig protesefunksjon
hånden eller alle fingre
tommelfinger
pekefinger
langfinger
ringfinger
lillefinger
tommel-, peke-, lang- og ringfinger
peke-, lang-, ring- og lillefinger
alle fingre på en hånd

Andre:
60%
45- 50 %
50- 55 %
445%
20%
10 %
10 %
5%
7%
45 %
30%
445.%

Tapes disse lemmer eller deres funksjon delvis, fastsettes en tilsvarende lavere prosentsats. Ved redusert
syn, fastsettes invaliditetsgraden skjønnsmessig på grunnlag av synsstyrken med korrigerende glass. Ved
redusert hørsel, fastsettes invaliditetsgraden skjønnsmessig på grunnlag av høreevnen ved bruk av høreapparat. Erstatning for en og samme skade kan ikke overstige 100 % selv om flere lemmer eller organer er
skadet.
7.3.1.2. Invaliditetsvurdering ved tidligere nedsatt funksjonsevne.
Tap eller skade på lem eller organ som var fullstendig ubrukbart før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett
til erstatning. Var et lem eller organ tidligere delvis tapt eller ubrukbart, gjøres det tilsvarende fradrag når
invaliditetsgraden skal bestemmes.
7.3.1.3. Invaliditetsvurdering ved annen invaliditet.
I andre tilfelle av invaliditet skal invaliditetsgraden fastsettes skjønnsmessig, idet de prosentsatser som er
anført i tabellen i punkt 7.3.1.1. skal tjene som veiledning. Ved invaliditet i de organer eller lemmer som er
nevnt, danner tabellens satser under enhver omstendighet grenser for selskapets erstatningsplikt.
7.3.1 A Vansirende skader/tannskader.
Skade som utelukkende virker vansirende, samt tannskader
[/

ir ikke rett til invaliditetserstatning.
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7 .3.1.5. Invaliditetsvurdering/erstatningsutbetaling.
Invaliditetsgraden vurderes 1 år etter at ulykkes skaden inntraff. Erstatningen forfaller til betaling på årsdagen for skaden.
Mener noen av partene at invaliditetsgraden kan forandre seg, kan det kreves at endelig oppgjør utstår,
dog ikke lenger enn 3 år for voksne og 5 år for barn under 20 år, etter at ulykkesskaden inntraff. Den
forsikrede er pliktig til åta seg undersøke av den lege som selskapet utpeker. Hvis den forsikrede ikke
oppfyller denne forpliktelse, kan selskapet stoppe enhver utbetaling av erstatning. Undersøkelsen betales
av selskapet.
Kan det antas at tilstanden ville bli bedret ved operasjon eller annen behandling, og den forsikrede uten
rimelig grunn vegrer seg for %underkaste seg slik behandling, skal det allikevel ved fastsettelse av den
endelige invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for bedring somslik behandling kan antas å ville ha
medført.

l
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·Generelle vilkår - Vilkår BGE90080
Vilkår av 01.03.2016. Avløser vilkår av 01.02.2016

1. Serlige begrensningeri selskapetserstatningsplikt
Selskapet svarer ikke for tap eller skade, eller økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med:
1.1. atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff, radioaktiv stråling/avfall, bruk av raketter
eller farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser.
1.2. radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer.
1.3. krig eller krigslignende handlinger uansett om krig er erklert eller ikke, oppror eller lignende alvorlig
forstyrrelse av den offentlige orden.
1.44.jordskjelv eller vulkanske utbrudd.

2. Terrorhandling
Skade som skyldes terrorhandlinger, herunder handlinger som innebærer farlig spredning av kjemiske
eller biologiske substanser, dekkes i samsvar med følgende bestemmelser:
Med terrorhandling forstås en skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake alvorlig personeller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre
ideologiske organer eller for %fremkalle frykt i befolkningen.
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 en og samme hendelse, og 1 milliard kroner per kalenderår totalt for
alle hendelser. Sumbegrensningene gjelder ansvaret etter alle forsikringsavtaler i selskapet til sammen,
med unntak for særskilte inngåtte avtaler om dekning av skader eller tap som skyldes terror.
Med en og samme hendelse forstås alle skadetilfeller som rammer Selskapet og som inntrer innenfor
et tidsrom av 8 timer, regnet fra første skadetilfelle og som direkte eller indirekte skyldes eller står i
sammenheng med terrorhandling. Overstiges sumbegrensningen per hendelse, vil alle erstatningene bli
redusert forholdsmessig.
Unntak:
Skade på følgende dekkes ikke:
- Dammer, tunneler, broer
- Flyplasser, jernbanestasjoner
- Kraftverk
- Bygninger med mer enn 25 etasjer
- Offshoreinstallasjoner
- Objekter/interesser utenfor Norden

3. Skjinn
Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene gjelder følgende bestemmelser om fremgangsm?ten:
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. Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen tre uker
etter at han har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han velger. For skjønnet velger de to
skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det skal denne være bosatt utenfor partenes
hjemsted og utenfor den kommune hvor f
·
truffet. Unnlater en av partene å velge
/
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skjonnsmann, oppnevnes denne på hans vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir
skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.
Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De
plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen besvarer spørsmålene ved avbruddstap - uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir
oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal dog ikke ligge
utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjonnsmann, honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel
hver. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge parter.

A. Renter
Sikrede har krav på renter overensstemmende med lov om forsikringsavtaler fra 16. juni 1989 (FAL) paragraf 8-4 eller paragraf 18-4%.

5. Folgene 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 med ham, kfr. FAL, paragraf -2, paragraf li-3, paragraf 8-1 eller paragraf 13-2, paragraf
13-3 og paragraf 18-1.
6. ppsigelse
6.1. Forsikringstakers rett til oppsigelse
Forsikringstaker kan i forsikringstiden si opp en skadeforsikring, ulykkesforsikring eller sykeforsikring
dersom:
- forsikringsbehovet faller bort, eller
- det foreligger andre særlige grunner, eller
- for flytting av forsikringen til et annet selskap.
Forsikringstaker skal varsle selskapet med en frist på minst en måned. Ved flytting skal det i varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen, se FAL paragraf 3-6 og
paragraf 12-3.
En kollektiv skadeforsikring, ulykkesforsikring eller sykeforsikring kan i forsikringstiden ikke sies opp for
flytting til et annet selskap, se FAL paragraf 3-6 tredje ledd og paragraf 12-3 fjerde ledd.
Forsikringstaker kan i forsikringstiden ikke si opp en kollektiv livsforsikring, se FAL paragraf 12-3 fjerde
ledd.
Dersom forsikringstaker driver stor næringsvirksomhet kan forsikringen ikke flyttes til et annet selskap i
forsikringstiden. Det samme gjelder dersom forsikringstakers næringsvirksomhet hovedsakelig foregår i
utlandet, se FAL paragraf 1-3. Med stor næringsvirksomhet menes foretak som oppfyller minst to av følgende vilkar:
- har mer enn 250 ansatte,
- har en salgsinntekt på minst 100 millioner kroner ifølge siste årsregnskap,
- har eiendeler ifølge siste balanse på minst 50 millioner kroner.
6.2. Selskapets rett til oppsigelse
Selskapet kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL paragraf 3-7 eller
paragraf 12-4:

B

J371 qkEu·BJiy99JE,

- med 14 dagers varsel dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, se FAL
paragraf 4-3 eller paragraf 13-3.
- med øyeblikkelig virkning dersom det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om
risikoen, se FAL paragraf 4-3 eller paragraf 18-1.
- med 1 ukes varsel dersom det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret, se FAL paragraf 8-1 eller
paragraf 18-1.
Selskapet kan også si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL paragraf 3-7 eller paragraf
12-4 med 2 måneders varsel dersom:
- det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende forutsetninger
- bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres på en måte som innebærer at selskapet ikke ville overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget på tegningstidspunktet
- det er inntruffet skade og oppsigelse er rimelig.

7. 0ppgjar nar forsikringsforholdetblir avbrutt i forsikringstiden
Hvis forsikringen opphører i forsikringstiden godskrives forsikringstakeren overskytende 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
paragraf 3-9.

8. Fornyelseav forsikringen
Forsikringen som gjelder for ett år eller mer fornyes for ett år om gangen fra utløpet av forsikringstiden
hvis forsikringsforholdet ikke er sagt opp.

9. Lovliginteresse
Forsikringsavtalen omfatter kun lovlig interesse som kan verdsettes i penger.
Gjenstander anskaffet i utlandet og ført inn til Norge uten tolldeklarasjon til en verdi som overstiger
grensen for tollfri innførsel, er i sin helhet unntatt fra selskapets erstatningsplikt. Tilsvarende gjelder for
gjenstander hvor det er utført tjenester eller reparasjoner i tilknytning til gjenstanden. Ved innførsel av
flere gjenstander erstatter selskapet de gjenstander som har en samlet verdi under grensen for tollfri
innførsel. Grensene for tollfri innførsel følger av det som til enhver tid er fastsatt i tolloven med tilhørende
forskrifter.
10. Vinningsforbud
Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte tap som virkelig er lidt innenfor rammen av
forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi.
11. Forsikringsavtaleloven
og Lovvalg
For forsikringsavtalen gjelder også lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL). Norsk lovgiving gjelder
for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale.

12. 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.

13. Valuta
Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i
norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis.
(
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144.O0pplysningsplikt
Personopplysninger og andre opplysninger om forsikringsforholdet vil bli utlevert til offentlige myndigheter (skatteetaten, arbeids- og velferdsetaten, politiet etc) når dette følger av lovbestemt opplysningsog/eller utleveringsplikt.
Forsikringen begynner og slutter kl. 00.00.

15. 0ppgisrsgaranti
Vi garanterer skadeoppgjør innen 10 virkedager. Bryter vi løftet, dekker vi egenandelen din. Når vi har fått
endelig skadekrav med fullstendig dokumentasjon utbetaler vi erstatning etter forsikringsvilkårene innen
10 virkedager (gjelder ikke personskader). Overskrider vi fristen bortfaller egenandelen med inntil 15 000
kroner per skadetilfelle. Med fullstendig dokumentasjon menes gjenkjopsfaktura, reparasjonsfaktura og
annen etterspurt dokumentasjon.

16. Dekningsgaranti
Vi dekker nye personer eller objekter i virksomhetens siste forsikringsår som du har glemt å melde inn på
eksisterende produkter. Uteglemte personer eller objekter som skulle vært tilført virksomhetens eksisterende produkter er omfattet frem til forsikringsavtalens første hovedforfall. Maksimal erstatning er 5
millioner kroner per skadetilfelle.

G/
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