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GENERELLE VILKÅR  

Generelle vilkår 
Vilkår av 01.03.2021 
 
Generelt om forsikringen 
Forsikringsavtalen består av 
Ø Forsikringsbeviset 
Ø Forsikringsvilkårene 
Ø Sikkerhetsforskriftene 
Ø Generelle vilkår 
Ø Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)  
Ø Bilansvarsloven av 3. Februar 1961 (BAL)  
Ø Øvrig lovverk (norsk rett, eventuelt svensk rett 

dersom den kommer til anvendelse)  
Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. 
Forsikringsvilkårene gjelder foran generelle vilkår. 
Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og generelle 
vilkår gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.  
 
Forsikringen er formidlet av RA Forsikring AS (heretter 
kalt RA), Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad, org. nr. 
926 333 771. RA er registrert og godkjent av 
Finanstilsynet som forsikringsagentforetak. Du finner 
mer informasjon på www.forsikring.taxi  

 
RA er forsikringsagent for Eir Försäkring AB, som er 
forsikringsgiver, og utsteder derfor forsikringene i kraft 
av fullmakt fra Eir Försäkring AB, org.nr 559166-0617, 
Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm, Sverige. Eir 
Försäkring AB har konsesjon fra den svenske 
Finansinspektionen til å bedrive forsikringsformidling i 
henhold til Försäkringsrörelselagen (2010:2043) og er 
godkjent av Finansinspektionen samt Finanstilsynet i 
Norge til å drive grensekryssende virksomhet til Norge, 
ID: FT00115507. Eir Försäkring AB kan kontaktes via 
adressen over, samt via info@eirforsakring.se. Mer 
informasjon finnes også på eirforsakring.se  

 
RA administrerer forsikringsavtalen på vegne av Eir 
Försäkring AB og eventuelle spørsmål knyttet til 
forsikringsavtalen, dens vilkår og betingelser, samt 
skadebehandling skal rettes til RA. 
 

1. Norske lover og domstoler 
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen. Tvister 
etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol. 
 

2. Valuta 
Priser, erstatninger og renter beregnes og gjøres opp i 
norske kroner.  
 

3. Ettårige avtaler fornyes automatisk 
Forsikringen er ettårig og fornyes automatisk for ett år 
av gangen dersom ikke forsikringstaker eller Selskapet 
sier opp forsikringen. Selskapet kan endre pris og vilkår 
hvert år ved hovedforfall.  
 

4. Tidsbegrensede forsikringer 
Forsikringer som er avtalt for en tidsbegrenset periode, 
opphører på avtalt utløpsdato uten ytterligere varsel.  
 

5. Oppgjør når forsikringsavtalen opphører i 
forsikringstiden 
Opphører forsikringen i forsikringstiden, beregnes 
tilgodehavende (det man har betalt for mye) for 
gjenstående del av forsikringstiden, så sant ikke annet 
er angitt i de enkelte forsikringsbevis. 
 

6. Renter av erstatningsbeløp 
Sikrede har krav på renter i samsvar med § 8-4 eller § 
18-4 i Forsikringsavtaleloven (FAL).  
 

7. Eierskifte 
Forsikringen opphører dersom fast eiendom, ting eller 
som er forsikret i Selskapet, selges eller på annen måte 
overdras til ny eier.  
Dersom den nye eieren ikke har tegnet forsikring, 
svarer Selskapet likevel for forsikringstilfeller som 
inntrer innen 14 dager etter eierskiftet, jf. FAL § 7-2.  
 

8. Automatisk opphør av forsikring på registrerte 
kjøretøy med ansvarsforsikring 
Bilforsikringen på registrerte kjøretøy med 
ansvarsforsikring opphører automatisk ved salg, 
vraking, tyveri og avregistrering. 
 

9. Forsikringstakerens rett til å si opp forsikringen 
Forsikringstaker kan i forsikringstiden si opp en 
skadeforsikring eller ulykkesforsikring dersom:  
– Forsikringsbehovet faller bort, eller det foreligger 

andre særlige grunner 
– Forsikringen flyttes til et annet selskap 
Ved flytting skal forsikringstakeren varsle Selskapet 
med en frist på en måned. Varslet skal angi hvilket 
selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for 
flyttingen, jf. FAL § 3-6 og § 12-3. 
 

10. Selskapets rett til å si opp forsikringen 
Selskapet kan i forsikringstiden si opp en løpende 
skadeforsikring eller ulykkesforsikring i samsvar med 
reglene i FAL § 3-7 og § 12-4:  
– Med 14 dagers varsel, dersom forsikringstaker har 

gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om 
risikoen, forsikringsobjektet eller tidligere 
skadehistorikk, jf. FAL § 4-3 eller § 13-3.  

– Med øyeblikkelig virkning, dersom det svikaktig er 
gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om 
forhold angitt i første strekpunkt, jf. FAL § 4-3 og § 
13-3.  

– Med 1 ukes varsel, dersom forsikringstaker eller 
(for)sikrede, har utvist svik i forbindelse med 
skadeoppgjøret, jf. FAL § 8-1 eller § 18-1. Ved svik 



 
 

 
 
 

2 

GENERELLE VILKÅR  

eller medvirkning til svik fra forsikringstakers 
ektefelle, samboer eller livsarving, kan Selskapet 
også si opp alle avtaler det har med ektefellen, 
samboeren eller livsarvingen, med 1 ukes varsel.  

 
Selskapet kan også si opp en løpende forsikring i 
samsvar med reglene i FAL § 3-7 eller § 12-4 med 2 
måneders varsel dersom:  
– Sikrede gjentatt misligholder premiebetalingen 
– Bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes 

virksomhet endres 
– Sikkerhetsforskrifter eller ansvarsbegrensende 

forutsetninger brytes  
– Forsikringsgjenstanden utsettes for grov 

vanskjøtsel pga. mangelfullt tilsyn, stell eller 
vedlikehold 

– Sikrede ikke holder ved like pålagte tiltak for å 
unngå eller redusere skade  

– Sikrede unnlater å gi opplysninger ved tegning 
eller fornyelse av forsikringen og unnlatelsen gir 
grunnlag for tillitssvikt fra Selskapets side  

– Sikrede har meldt vesentlig flere skader enn 
normalt 

– Sikrede gir uriktige opplysninger eller unnlater å gi 
opplysninger eller bistå ved behandlingen av ved 
et skadetilfelle og opplysningene eller unnlatelsen 
gir grunnlag for tillitssvikt fra Selskapets side 

– Sikrede opptrer truende eller på annen måte 
klanderverdig og oppførselen gir grunnlag for 
tillitssvikt fra Selskapets side 

– Sikrede overtrer straffebestemmelser eller begår 
andre alvorlige lovbrudd som gir grunnlag for 
tillitssvikt fra Selskapets side 

– Sikredes risiko helt eller delvis ikke omfattes av 
Selskapets reassuranse 

Oppsigelse etter disse regler kan bare skje om 
oppsigelsen i tillegg er rimelig.  

 
11. Svik 

Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, mister 
ethvert erstatningskrav mot Selskapet etter denne og 
andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse, 
og Selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale det 
har med forsikringstaker eller sikrede, jf. FAL §§ 4-2, 4-
3, 8-1 eller §§ 13-2, 13-3 og 18-1. Det samme gjelder 
ved svik fra en som er medforsikret på forsikringstakers 
avtale. Er sviket begått under en bedriftsavtale, kan 
Selskapet også si opp private forsikringer som 
bedriftens styreleder eller daglige leder har i Selskapet.  
Dersom Selskapet kan påberope seg svikaktig brudd på 
opplysningsplikten etter FAL § 4-1, eller § 8-1, kan 
opplysningssvikten også gjøres gjeldende overfor noen 
som er medforsikret på forsikringstakers avtale.  
Dersom avtalen opphører pga svik eller annet uredelig 
forhold, har forsikringstaker eller medforsikret ikke rett 

til å få tilbakebetalt prisen for den tid forsikringen har 
vært i kraft jf. pkt 6.  
Dersom forsikringstakers eller sikredes daglige leder 
eller styreformann har gjort seg skyldig i svik mot 
Selskapet, kan Selskapet si opp alle avtaler det måtte 
ha med andre selskaper hvor vedkommende er daglig 
leder/styreformann.  
 

12. Krig og alvorlige uroligheter 
Forsikringen dekker ikke skade på person og ting som 
skyldes: 
– Krig eller alvorlige uroligheter i Norge 
– Krig eller alvorlige uroligheter i utlandet dersom 

forsikrede reiser inn i, eller tar opphold i, et 
område med krig eller alvorlige uroligheter hvis 
ikke annet er avtalt skriftlig 

– Deltakelse i krig 
På person-, motorvogn- og reiseforsikringer dekker 
Selskapet likevel skade på person og ting som skyldes 
krig eller alvorlige uroligheter i utlandet dersom 
forsikrede allerede befinner seg i et område når det 
bryter ut krig eller alvorlige uroligheter. Forsikringen 
gjelder da i inntil 6 uker fra dette tidspunkt.  
 

13. Skade ved terrorhandlinger 
Ved terrorhandling er Selskapets samlede 
erstatningsansvar overfor alle kunder og andre 
kravstillere begrenset til kr 750 millioner pr. 
skadehendelse. Alle skader som inntreffer innenfor et 
tidsrom på 48 timer, regnes som samme hendelse. 
Overstiges fastsatt grense pr. hendelse, vil erstatningen 
bli redusert forholdsmessig. 
For følgende objekter/interesser dekkes uansett ikke 
skade som direkte eller indirekte er en følge av 
terrorhandling: 
– Dammer, tunneler, broer, flyplasser, 

jernbanestasjoner, kraftverk, bygninger med mer 
enn 25 etasjer 

– Objekter/interesser utenfor Norden 
Begrensningene over gjelder ikke for reiseforsikring 
eller personforsikringer - eller for personskade som går 
inn under Bilansvarsloven eller Lov om 
yrkesskadeforsikring.  
Med terrorhandling forstås en rettsstridig, 
skadevoldende handling rettet mot allmennheten, 
herunder en voldshandling eller farlig spredning av 
biologiske eller kjemiske substanser - og som forstås å 
være utført i den hensikt å utøve innflytelse på 
politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller 
for å fremkalle frykt.  
 

14. Farlig spredning av biologiske eller kjemiske 
substanser m.m. 
For personskade under Bilansvarsloven og Lov om 
yrkesskadeforsikring samt på reise- og 
personforsikringer dekker Selskapet skade eller tap 
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som følge av farlig spredning av biologiske eller 
kjemiske substanser, skade eller tap forårsaket av 
raketter, atomvåpen eller radioaktiv stråling.  
For reise- og personforsikringer gjelder følgende 
begrensning: Ved skade forårsaket av atomvåpen eller 
radioaktiv stråling, er samlet erstatningsansvar overfor 
alle kunder og kravstillere begrenset til kr 500 millioner 
pr. skadehendelse. Alle skader som skyldes samme 
hendelse eller som har sin årsak i en sammenhengende 
kjede av hendelser, regnes som én skadehendelse.  
For øvrige forsikringer dekkes ikke slike skader/tap.  
 

15. Jordskjelv og vulkanutbrudd 
Selskapet dekker tap eller skade som direkte eller 
indirekte er forårsaket av, eller står i sammenheng med 
jordskjelv eller vulkanske utbrudd for:  
– Personforsikringer med unntak av ulykkesskade 

som følge av jordskjelv i Norge 
– Reiseforsikringer 
– Personskade under Bilansvarsloven  
– Personskade under Lov om yrkesskadeforsikring 
For øvrige forsikringer dekkes ikke tap eller skade, og 
økning i tap eller skade, ved jordskjelv og 
vulkanutbrudd.  
 

16. Områder som er underlagt sanksjoner fra FN eller 
EU  
Enhver erstatningsplikt - og andre forpliktelser overfor 
den forsikrede eller andre rettighetshavere under 
forsikringen - bortfaller dersom oppfyllelse av 
forpliktelsen medfører brudd på regelverk som 
gjennomfører bindende vedtak fattet av FNs 
Sikkerhetsråd eller restriktive tiltak vedtatt av EUs råd.  
 

17. Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister FOSS 
Alle skader som meldes et forsikringsselskap, kan 
registreres i Forsikringsselskapenes sentrale 
skaderegister. Når et forsikringsselskap melder en 
skade til registeret, får selskapet automatisk oversikt 
over fødsels-, organisasjons- og saksnummer, 
bransjekode, selskap, skadetype, dato og 
saksbehandlers initialer for alle skader som tidligere er 
meldt på samme kunde - også skader i andre 
forsikringsselskap. Registrerte skader slettes etter 10 
år. Forsikringstaker har innsynsrett ved skriftlig 
henvendelse til Finans Norge, Postboks 2473 Solli, 0202 
Oslo eller: firmapost@finansnorge.no  
 

18. Skjønn 
Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til 
forsikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser 
om fremgangsmåten:  
 
– Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede 

personer. Hver av partene velger en 

skjønnsmann. Hvis noen av partene 
ønsker det, kan han eller hun 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 en uke etter at han 
eller hun har mottatt underretningen, å gi 
meddelelse om hvem han eller hun velger. 
Før skjønnet velger de to skjønnsmenn en 
oppmann. Hvis noen av partene forlanger 
det, skal denne være bosatt utenfor 
partenes hjemsted og utenfor den 
kommunen hvor forsikringstilfellet er 
inntruffet. Unnlater en av partene å velge 
skjønnsmann, oppnevnes denne på hans 
eller hennes vegne av tingretten i den 
rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir 
skjønnsmennene ikke enige om oppmann, 
oppnevnes denne på samme måte.   

– Skjønnsmennene plikter å innhente de 
opplysninger og foreta de undersøkelser 
som de anser som 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. Erstatning 
skal dog ikke ligge utenfor de grenser som 
de to skjønnsmenns ansettelser vil 
medføre.   

– Partene betaler hver sin skjønnsmann. 
Honorar til oppmannen og mulige andre 
omkostninger ved skjønnet bæres av 
partene med en halvdel hver. Skjønnets 
verdsettelser er bindende for begge 
parter.   

 
19. Informasjon om behandling av personopplysninger  

Behandling av dine personopplysninger er nødvendig 
for å inngå og oppfylle forsikringsavtalen vi har med 
deg. Opplysningene behandles ved fornyelse av 
avtalen, ved skadebehandling og oppgjør og for å 
administrere kundeforholdet.  
Vi behandler også dine personopplysninger med 
grunnlag i vår berettigede interesse. Dette gjelder ved 
kundeoppfølging og markedsføring, ved markeds- og 
kundetilfredshetsundersøkelser, ved utvikling av nye 
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og eksisterende tjenester og når vi logger besøk på 
våre nettsider.  
Ved klagebehandling, regresskrav og rettslige 
prosesser, vil vi behandle dine personopplysninger 
med formål å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare et 
rettskrav. Vi behandler også personopplysninger på 
grunn av andre rettslige forpliktelser som påhviler 
foretaket som følge av annen lovgiving.  
Selskapet kan gjøre dine personopplysninger 
tilgjengelige for andre for eksempel internt i konsernet, 
til tjenesteleverandører og samarbeidspartnere, 
forsikringsformidlere, andre forsikringsselskaper og til 
forsikringsselskapenes fellesregistre. Dette gjøres kun i 
den grad dette er tillatt etter gjeldende lovgivning og 
ikke i strid med vår taushetsplikt. Der utleveringsplikt 
til offentlige myndigheter går foran taushetsplikten, vil 
vi også kunne utlevere personopplysninger uten ditt 
samtykke.  
Dine personopplysninger behandles så lenge du har en 
forsikring hos oss. Etter at en avtale med oss er sagt 
opp vil vi lagre opplysningene frem til foreldelsesfrister 
for de aktuelle produktene er utløpt på grunn av 
muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan 
tilbakeføres til avtaleforholdet.  
 

20. Periodisering av forsikringstilfelle 
Forsikringen omfatter bare forsikringstilfeller som 
inntreffer mens forsikringen var i kraft i Selskapet. 
Forsikringstilfellet skal behandles etter de vilkår og 
beløp som gjaldt da forsikringstilfellet inntraff.  
 

21. Tilbakebetaling av erstatning 
Har Selskapet utbetalt erstatning som Selskapet etter 
forsikringsavtalen ikke svarer for, plikter skadelidte å 
betale beløpet tilbake.  
 

22. Vinningsforbud 
 Forsikringen skal ikke føre til vinning, men bare 
erstatte det tap som virkelig er lidt innenfor rammen 
av forsikrings- avtalen. Forsikringssummen er intet 
bevis for tingens eller interessens verdi.  
 

23. Lovlig interesse 
Forsikringen omfatter bare lovlig interesse som kan 
verdsettes i penger.  
Tollpliktige gjenstander som sikrede eller andre har 
anskaffet i utlandet og ført inn til Norge uten 
tolldeklarasjon, er i sin helhet unntatt fra Selskapets 
erstatningsplikt. Tilsvarende gjelder for gjenstander 
hvor det er utført tjenester eller reparasjoner i 
tilknytning til gjenstanden. Grensene for tollfri 
innførsel følger av det som til enhver tid er fastsatt i 
tolloven med tilhørende forskrifter.  
 

24. Medforsikredes stilling i næringsforhold 
Når noen er medforsikret under en næringsdrivendes 
forsikringsavtale i Selskapet, gjelder følgende:  
– Selskapets forsikringsrettslige innsigelser overfor 

forsikringstakeren kan også gjøres gjeldende 
overfor den medforsikrede 

– Forsikringsavtalen kan endres, sies opp, flyttes til 
annet selskap eller falle bort uten varsel til den 
medforsikrede 

– Selskapet kan gjennomføre forsikringsoppgjøret 
uten å involvere den medforsikrede  

Dersom det er tegnet særskilt panthaverdekning, følger 
panthavers rettigheter av panthaverdekningen.  
 

25. Hvitvasking 
Selskapet er i henhold til LOV 2009-03-06 nr. 11 om 
hvitvasking forpliktet til å gjøre kontroller ved 
inngåelse av kundeforhold og ved alle transaksjoner av 
penger for å forebygge og avdekke transaksjoner med 
tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller 
med tilknytning til terrorhandlinger.  
 

26. Feilaktige eller ufullstendige opplysninger 
Premie og forsikringsvilkår er basert på de 
opplysninger som fremlegges ved tegning av forsikring 
eller ved fornyelsen av denne. Har den sikrede unnlatt 
å gi opplysninger eller gitt opplysninger som han eller 
hun innså eller burde innsett var feilaktige eller 
ufullstendige vil forsikringen helt eller delvis ikke dekke 
krav som grunner på eller er en følge av handling eller 
forhold som er unnlat å gi eller gitt feil opplysninger 
om. Begrensningen i annet ledd gjelder bare for den 
sikrede som har unnlatt å gi eller har gitt feil 
opplysninger.   
 

27. Grov uaktsomhet 
Forsikringen omfatter ikke skade som sikrede har 
fremkalt ved grov uaktsomhet. Det avgjøres under 
hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig 
om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye. Se 
for øvrig FAL § 13-8 og 13-9 samt lov om 
yrkesskadeforsikring § 14.  
 

28. Sikredes plikt til å begrense og avverge skade 
Har forsikringstilfelle inntrådt eller ved 
overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil 
inntreffe, plikter sikrede å begrense skadevirkningene 
og avverge ytterligere tap jf. Forsikringsavtaleloven § 4-
10. Har sikrede kjennskap til at en person som 
omfattes av forsikringen har foretatt handlinger som 
har medført eller kan ventes å medføre tap plikt til å ta 
forhåndsregler for å begrense skadeomfanget.  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29. Mangelfull/feilaktig utført reparasjon 
Selskapet dekker ikke for mangelfull/feilaktig utført 
reparasjon, eller følgeskader etter slik reparasjon, med 
mindre de nye skadene er dekningsmessig i henhold til 
forsikringens vilkår.  
 

30. Merverdiavgift 
Selskapet erstatter ikke merverdiavgift som sikrede har 
fradragsrett for i sin næringsvirksomhet.  

 
31. Rett til å kreve nemndbehandling 

Hvis du er uenig i selskapets avgjørelse i en sak som 
vedrørende dine forsikringer, kan du rette klagen til 
Forsikringsklagenemda. 
 

 


