Forsikringsvilkår
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Forsikringsavtalen består av:
Forsikringsbeviset,
Forsikringsvilkårene,
Generelle vilkår,
Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL),
Det øvrige lovverk.
Forsikringsbeviset og avtalte særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsvilkårene gjelder foran
generelle vilkår.
Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene, herunder avtalte særvilkår, og generelle vilkår gjelder foran
lovbestemmelser som kan fravikes.

1

Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for

1.1
den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker).

1.2
ektefelle, samboer (felles adresse i Folkeregisteret) og andre medlemmer av den faste husstand.

1.3
ikke til fordel for tredjepersons rettigheter i løsøre, FAL § 7-1, tredje led er fraveket.

1.4
Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil ny eier har tegnet forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter
eierskifte.

2

Hvor forsikringen gjelder

2.1
Forsikringen gjelder i hele verden.
Naturskadeforsikringen gjelder bare i Norge.

3

Hva som er forsikret

Forsikringen omfatter de gjenstander som er angitt i forsikringsbeviset.
De forsikrede gjenstander er forsikret inntil den forsikringssum som er nevnt i forsikringsbeviset.
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4

Hvilke skader som erstattes

4.1
Selskapet erstatter skade ved plutselig og uforutsett ytre årsak som rammer den forsikrede gjenstand. Utgifter til
vedlikehold og/eller forbedringer erstattes ikke.

4.2
Selskapet erstatter ikke skade som:










4.3

skyldes at de(n) forsikrede gjenstand(er) glemmes eller etterlates.
skyldes feil eller mangel ved tingen, elde, slitasje, insekt eller mark.
skyldes reparasjon, rensing, restaurering eller feil bruk.
alene består i avskallinger eller riper i glass/plast.
skyldes sopp, råte, bakterier og insekter.
følge av virusangrep på PC.
som oppstår når foto- og videokamera brukes i vann.
oppstår under utlån til andre enn foreldre, besteforeldre, barn, barnebarn, søsken samt disses ektefeller.
(Dette gjelder kun dekning tegnet under privatforsikring).
oppstår under utleie med mindre annet er avtalt.

Fellesbegrensninger

Når forsikringsgjenstanden oppbevares i parkert/forlatt bil, tilhenger til bil eller båt, erstattes kun skader som
skyldes innbrudd i separat bagasjerom uten innsyn. Selskapet erstatter maksimalt kr. 10 000 per skadetilfelle.
Selskapet svarer ikke for tap/skade som oppstår når de forsikrede gjenstander oppbevares i bil
 om natten (med natt menes tidsrommet mellom kl. 2300 og kl. 0700)
 som er hensatt/forlatt for mer enn et døgn.

5
5.1

Endring av risiko, sikkerhetsforskrifter og andre personers handlinger med
virkning for forsikringen
Ansvarsbegrensning ved endring av risiko

Hvis sikrede bor 3 måneder sammenhengende utenfor Norden, plikter sikrede å underrette selskapet om dette før
flyttingen skjer. Dette gjelder også om boforholdet er midlertidig.
Flytting til et nytt sted utenfor Norden er en endring i risikoen som betinger høyere premie enn den som er betalt.
Dersom slik melding ikke er gitt, kan erstatningen bli forholdsmessig satt ned.

5.2

Andre personers handlinger og unnlatelser

Dersom sikredes rett til erstatning bortfaller helt eller delvis som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser,
får dette samme virkning også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort av sikredes ektefelle som bor
sammen med sikrede, eller fra personer som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold (jfr. FAL § 411).
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5.3

Sikkerhetsforskrifter

De fastsatte sikkerhetsforskrifter skal til enhver tid overholdes. Dersom sikrede har forsømt å overholde
sikkerhetsforskriftene eller å påse at de blir overholdt kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort, jf
FAL 4-8.
Vedlikehold
De forsikrede gjenstander skal vedlikeholdes på en slik måte at de tåler påregnelige belastninger/påkjenninger.
Låsing av sykkel
Sykkel skal være forsvarlig låst når den parkeres/forlates, med mindre sykkelen oppbevares i bygning/rom i
bygning.
Ved oppbevaring av sykkel i bygning/rom i bygning skal bygning/rom i bygning være låst og nøkkel til bolig
skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Videre skal vinduer og andre åpninger i bygning/rom i
bygning være lukket og forsvarlig sikret for å hindre uvedkommende i å komme inn i bygningen/rommet. Vindu
i luftestilling anses ikke som forsvarlig sikret.
Nøkkel til sykkel skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

Låsing av bil/tilhenger til bil/båt.
Når de forsikrede gjenstander befinner seg i bil/i tilhenger til bil/i båt skal alle dører, vinduer, luker og lignende
være lukket og låst når bilen/tilhengeren/båten forlates. De forsikrede gjenstander skal oppbevares i separat låst
bagasjerom uten innsyn.

6

Skadeoppgjør

FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder følgende regler:

6.1

Fellesregler
Skademelding

Skade skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold.
Selskapet kan kreve at skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller foretaksnummer.
Tap av ting skal meldes til politiet på det sted hvor tapet oppsto. Gjenpart av melding sendes selskapet sammen
med erstatningskravet.
Alternative oppgjørsmåter
Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved





kontantoppgjør
reparasjon
gjenanskaffelse, eller
at selskapet fremskaffer tilsvarende ting

Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjonen eller
gjenanskaffelsen.
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Ved reparasjon eller gjenanskaffelse, har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som
skal benyttes.
Erstatningsoppgjøret baseres på sikredes utlegg til reparasjon, gjenoppføring, gjenanskaffelse av skadd ting etter
fremlagte kvitteringer, eller på et beløp fastsatt ved avtale eller basert på skjønn.
Forhåndstakst er veiledende, men ikke bindende for erstatningsoppgjøret.
Eiendomsrett til skadde ting og til ting som kommer til rette
Sikrede er pliktig til å beholde en skadd ting mot å få utbetalt erstatningen for skaden på tingen. Selskapet har
rett til å overta skadde ting.
Kommer en ting til rette etter at erstatning er betalt, har den sikrede rett til å beholde tingen mot å betale
erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede det, tilfaller tingen selskapet.
Skjønn
Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier blir avgjort ved skjønn hvis den sikrede eller selskapet krever det.
Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår punkt 2 legges til grunn.
Forsikringssummer
For poster i forsikringsbeviset betegnet som ”førsterisiko”, erstattes skaden inntil oppgitte forsikringssummer,
men ikke høyere enn gjenanskaffelsesprisen.

6.2

Forsikringsverdi

Forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenanskaffe tilsvarende – eller i det
vesentlige tilsvarende – ting (gjenanskaffelsesprisen). Det skal gjøres fradrag for verdiøkning som nevnt i punkt
6.3.

6.3

Skadefastsettelse

Erstatningen beregnes på grunnlag av utgiftene til



reparasjon til samme stand som før skaden inntraff, beregnet etter prisene på skadedagen, eller
gjenanskaffelse av tilsvarende gjenstand, beregnet etter prisene på skadedagen – gjenanskaffelsesprisen.

Ved gjenanskaffelse gjøres det fradrag for verdiøkning ved at brukte ting blir erstattet med nye.
Fradrag gjøres for den del av verdiøkningen som overstiger 30 % av tingens verdi før skaden.
Verdiøkningen vurderes på grunnlag av tingens
 alder
 slitasje
 sannsynlig brukstid
 anvendelighet
Fradrag som nevnt ovenfor gjøres ikke for



ting med samlerinteresse, som antikviteter, kunstverk, ekte tepper, våpen, mynt-, seddel-,
frimerkesamlinger og lignende Disse erstattes etter omsetningsverdi uten fradrag.
perler, edelstener, smykker og andre gjenstander av edelt metall.
Disse erstattes etter gjenanskaffelsespris uten fradrag.
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6.4

Egenandel

I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 1 000 med mindre annet er angitt i forsikringsbeviset eller i
særvilkår.
Hvis selskapet ved samme skadetilfelle utbetaler erstatning til sikrede i henhold til flere forsikringsavtaler,
trekkes bare èn egenandel – den største.

6.5

Merverdiavgift

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

6.6

Ny eier

Selskapet plikter ikke å betale større erstatning til ny eier enn nedgang i omsetningsverdi som følge av skaden.
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Bistand ved klage
Dersom du mener selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjør, kontakt
Knif Trygghet Forsikring AS på e-post: post@kniftrygghet.no, merk saken ”Klage”.
eller
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
E-post: firmapost@finkn.no
Telefon:
23 13 19 60
Telefaks:
23 13 19 70
Det er gratis å henvende seg til disse klageinstansene.

Servicetelefoner
For informasjon om skader/skadebehandling:

Knif Trygghet Forsikring AS
tlf. (+47) 23 68 39 00 - Døgnåpen alarmtelefon.
www.kniftrygghet.no
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