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Taxiforsikring 

Vilkår av 01.03.2021 
 
 
Generelt om forsikringen 
Forsikringsavtalen består av 
➢ Forsikringsbeviset 
➢ Forsikringsvilkårene 
➢ Sikkerhetsforskriftene 
➢ Generelle vilkår 
➢ Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)  
➢ Bilansvarsloven av 3. Februar 1961 (BAL)  
➢ 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. Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører  
 

1.1 Forsikringen gjelder for 

– Forsikringstaker 

– Registrert eier 

– Rettmessig fører/bruker 

– Panthaver er omfattet dersom det er avtalt med 
Selskapet 

Forsikringstaker må ha registrert adresse i Norge. Registrert 
bil skal være registrert i Norge 
 

1.2 Når forsikringen opphører 
Forsikringen opphører ved eierskifte. Likevel gjelder 
forsikringen, som var i kraft på overtakelsestidspunktet, i 

inntil 14 dager, til fordel for ny eier etter eierskiftet. Dette 
gjelder ikke dersom den nye eieren har tegnet egen 
forsikring. 
 

2. Hvor forsikringen gjelder 
2.1 Forsikringen gjelder 

– Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia 

– Rettshjelp gjelder i Norden 

– Godsansvar gjelder i Norden 

– Bedriftsansvaret gjelder i Norden 
Enkelte land i Europa krever internasjonalt forsikringskort 
(grønt kort) ved grensepassering. For ytterligere 
informasjon henvises det til Trafikkforsikringsforeningens 
hjemmeside, www.tff.no 
 
Enkelte land vil kunne forlange særskilt ansvarsforsikring 
(grenseforsikring) ved grensepassering. Når slik 
grenseforsikring er kjøpt, gjelder selskapets 
ansvarsforsikring kun for skade på fører og passasjer. 

 
2.2 Reiser utenfor Norden 

Utenfor Norden gjelder forsikringen bare på 
reiser av inntil 3 måneders varighet.  

 

3. Hva forsikringen kan omfatte og hvilke skader som 
dekkes 
Av forsikringsbeviset fremgår det hvilke deler av dette 
punktet forsikringsavtalen omfatter. 

3.1 Ansvarsforsikring 
3.1.1 Ansvar omfatter 
Erstatningsansvar i henhold til Bilansvarsloven (BAL) med 
ubegrenset beløp ved personskade og inntil kr 100 000 000 
ved skade på ting. 
Utenfor Norge omfatter forsikringen erstatningsansvar 
etter skadestedets lovgivning for bilansvar. Innenfor Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), 
reguleres erstatningsansvaret etter norske regler dersom 
dette gir høyere erstatning. 

 
3.1.2 Godsansvar 
Selskapet dekker sikredes rettslige erstatningsansvar for 
skade på gods oppstått i tiden fra overtakelse og til 
utlevering, samt følgene av forsinket utlevering. 
Erstatningen er begrenset til 17 SDR* ved innenriks 
befordring og 8,33 SDR* ved Internasjonal befordring per 
kilo beskadiget eller tapt gods i bruttovekt. I tillegg kan 
frakt, tollavgifter og andre kostnader ved befordring kreves 
erstattet helt ut ved totaltap og forholdsmessig ved delvis 
tap. (*SDR = Special drawing rights).  

 
Selskapet dekker ikke 

– Ansvar for gods som går tapt, med mindre tapet har 
oppstått i forbindelse med skade på bilen eller sikrede 
kan godtgjøre at tapet skyldes tyveri 

– Ansvar for skade på levende dyr, herunder fisk 

– Ansvar for skade på flyttegods 

http://www.tff.no/
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– Ansvar for skade på glass og steintøy, herunder 
bygnings- glass og sanitærporselen 

– Ansvar for skade på transportert bil  
 

3.1.3 Bedriftsansvar 
Selskapet svarer for sikredes erstatningsansvar for skade, jf. 
pkt. 3.1.5 som ikke har sammenheng med BAL og som 
konstateres av sikrede eller skadelidte i forsikringstiden. 
Skaden må være forvoldt av eier eller ansatte på 
drosjeløyve knyttet til forsikringen. Skaden blir å henføre til 
det forsikringsbevis som gjaldt da skaden først ble 
konstatert.  
Alle skader som skyldes samme begivenhet, regnes som ett 
skadetilfelle som henføres til det tidspunkt da første skade 
ble konstatert.  
Hvis ikke annet er avtalt, er forsikringssummen begrenset 
til kr 10 000 000 ved hvert skadetilfelle.  
Selskapet betaler i tillegg til forsikringssummen 
saksomkostninger og morarenter i henhold til FAL § 8-4. 
Forsikringssummen med tillegg av saksomkostninger og 
morarenter, utgjør selskapets samlede erstatningsplikt ved 
hvert skadetilfelle.  

 
Hva forsikringen ikke omfatter 
Forsikringen omfatter ikke ansvar for:  

– For skade på ting (herunder fast eiendom) som tilhører 
en annen, men som sikrede eller noen på dennes 
vegne tar hånd om for: 
o Salg, utleie, fremvisning, demonstrasjon og 

lignende 
o Leie, lån, bruk og oppbevaring 
o Flytting, installasjon, reparasjon, av- eller 

tildekking, ombygging eller annen bearbeidelse 

 
Unntakene gjelder selv om skade først oppstår etter at 
tingen er tilbakelevert eller arbeidet er avsluttet. 

 

– Som følge av forurensing av luft, vann eller grunn, eller 
skade som følger herav. Som forurensning regnes også 
støv, støy, larm, lukt, lys og bestråling. Dette unntaket 
gjelder ikke hvor årsaken til forurensningen er plutselig 
og uforutsett.  
o Overfor mor/datterselskap eller overfor selskap 

eller virksomhet i samme konsern, jf. aksjelovens § 
1-2, hvor eierinteressene er de samme med 50% 
eller mer i hvert av selskapene, hvor sikrede eller 
dennes familie har mer enn 50% eierinteresse. 
Eller som disponeres av sikrede eller overfor 

medeier for skade på ting som eies i felleskap.   
o Ærekrenkelser og oppreisning etter SKL §§ 3-5 og 

3-6, herunder ”Punitive Damages” eller 

”Exemplary Damages” eller ‘’multiple damages’’   
o Bøter 
o Skade som skyldes asbest, PCB, tobakk eller 

formaldehyd, herunder bruk, behandling eller 
sanering av bygning som inneholder disse 

stoffene, og personskade forårsaket av langvarig 

eksponering  
o For skade på ting ved sopp eller på grunn av 

langsom inntrenging av fuktighet 
o For skade i henhold til tilsagn, avtale, kontrakt eller 

garanti 
o For skade på ting oppstått ved gravnings-, 

sprengnings-, pelings- og rivningsarbeid, ras, 
jordforskyvning eller dambrudd 

o Som eier, fører eller bruker av bilen som er 
forsikringspliktig etter Bilansvarsloven, luftfartøy 
eller båt 

o For utgifter til bortkjøring, deponering eller 

destruksjon av miljøfiendtlige ting  
o For yrkesskade eller yrkessykdom påført egne 

ansatte 

 
3.1.4 Behandling av erstatningskrav 
– Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen 

overstiger den avtalte egenandelen, tilligger det 
selskapet å utrede om erstatningsansvar foreligger og 
forhandle med kravstilleren. Selskapet vil om 

nødvendig prosedere saken for domstolene.   
– Selskapet betaler sine egne omkostninger ved 

avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv om 
forsikringssummen derved overskrides. Ved 
omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig 
bistand valgt eller godkjent av selskapet, betaler 
selskapet disse i den utstrekning summen av 
omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger 

overstiger egenandelen.  
– Hvis erstatningskravet delvis omfattes av forsikringen 

og delvis faller utenfor, fordeles omkostningene etter 
partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet 
villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til 
disposisjon, svares det ikke for omkostninger som 
senere påløper.  

– Selskapet betaler den del av erstatningen som 
overstiger egenandelen. Selskapet har rett til å betale 
enhver erstatning direkte til skadelidte.  
 

3.1.5 Definisjoner av skade 
– Personskade  anses inntruffet hvis død, skade eller 

sykdom er påført en person.  
– Tingskade anses inntruffet hvis løsøre (herunder dyr) 

eller fast eiendom er tapt eller påført fysisk skade. At 
en gjenstand/eiendom har fått lavere økonomisk verdi 
regnes ikke som fysisk skade dersom gjenstandens 
tekniske/fysiske anvendelighet er uforandret.  

– Økonomisk tap påført tredjemann som følge av en 
dekningsmessig skade regnes som en del av denne.  

 
3.2 Delkaskoforsikring 

I tillegg til det som fremkommer i punkt 4.1, 
Ansvarsforsikring gjelder følgende: 
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Hva som omfattes av delkaskoforsikring fremgår av 
punktene 3.2.1 – 3.2.4. 

 
3.2.1 Bilen  
Bilen med det registreringsnummer som er beskrevet i 
forsikringsbeviset, og slik den ble levert fra fabrikk. Gjelder 
bil med totalvekt inntil 5 500 kg. 

 
3.2.2 Dekk og felger 
Forsikringen omfatter ett sett sommerhjul og ett sett 
vinterhjul med samme type felg i samme antall som bilen 
seriemessig ble levert med. 

 
3.2.3 Tilleggsutstyr 
Følgende tilleggsutstyr er omfattet med tilsammen inntil kr 
100 000 (førsterisiko): 
– Dekor og spesiell lakkering utover bilens seriemessige 

utførelse 
– Fastmontert radio, og musikk- /bilde- 

/kommunikasjonsanlegg 
– Annet lovlig fast montert tilleggsutstyr samt løst 

sikkerhetsutstyr og annet løst utstyr som benyttes til 
drosjevirksomheten 

Fastmontert utstyr som nevnt over, erstattes ikke med mer 
enn 50 % av bilens gjenanskaffelsesverdi, umiddelbart før 
skaden inntraff. 
 
3.2.4 Bagasje 
Bagasje dekkes ved tyveri fra bil samt bagasje som skades 
når bilen har vært utsatt for en skade som avsluttes med 
utbetaling under punkt 4.2.1 – 4.2.3. Bagasjen kan tilhøre 
passasjer, rettmessig fører, dennes faste 
husstandsmedlemmer og arbeidsgiver. Erstatningen er 
begrenset til kr 10.000 (førsterisiko)  

 
Forsikringen omfatter ikke: 
– mobiltelefon, penger, verdipapirer, smykker, klokker 

og lignende 
 

Hvilke type skader delkaskoforsikringen dekker, fremgår 
av punktene 3.2.5 – 3.2.8 

 
3.2.5 Brannforsikring 
Gjelder skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon 
som fører til åpen ild. 

 
3.2.6 Tyveriforsikring 
Gjelder skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på 
tyveri. 
I tillegg dekkes hærverk på bil når det er åpenbart at det 
samtidig er gjort forsøk på å stjele bilen. Det samme gjelder 
dersom det er gjort innbrudd i bilen. Det anses ikke som 
tyveri dersom den skyldige tilhører sikredes husstand eller er 
ansatt sjåfør, jf. Straffelovens § 260. 

 
3.2.7 Ran og overfall 
Skade ved ran og overfall dekkes med inntil kr 25 000. 

 

3.2.8 Transport etter skade 
Ved skade som er erstatningsmessig etter pkt. 3.2.5 til 3.2.7 
og  3.3.1, erstattes også omkostninger ved nødvendig 
transport av bil som ikke er kjørbar, fra skadestedet til 
nærmeste reparasjonsverksted. 

 
3.3 Kaskoforsikring 

I tillegg til det som fremkommer i punkt 4.1, 
Ansvarsforsikring og 4.2, Delkaskoforsikring gjelder 
følgende: 
 
3.3.1 Kaskoskade 
Gjelder skade på bilen oppstått ved sammenstøt, 
utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig 
ytre påvirkning.  

 
 

3.4 Superforsikring 
I tillegg til det som fremkommer i punkt 4.1, 
Ansvarsforsikring, 4.2, Delkaskoforsikring og 4.3 
Kaskoforsikring gjelder følgende: 

 
3.4.1 Maskinskade 
Gjelder for bil inntil kjørte 300 000 km eller frem til bilen er 
4 år. Alder regnes fra den dato bilen var 
førstegangsregistrert. Det er en forutsetning for dekningen 
at alle anbefalte servicer fra leverandør/produsent er 
overholdt. 

 
Forsikringen omfatter: 

– Kostnader til reparasjon av mekanisk eller elektronisk 
skade i motor, girkasse og kraftoverføring som hindrer 
fortsatt fremdrift av bilen og som skjer plutselig og 
uforutsett 

 
Forsikringen omfatter ikke: 

– Skade som skyldes, gradvis slitasje, korrosjon eller 
annen form for tæring 

– Skade på batterier 

– Skade som fabrikant/importør/leverandør/reparatør er 
ansvarlig for i henhold til garanti eller på annet 
rettsgrunnlag. Fører garantikravet ikke frem dekkes 
skaden etter disse forsikringsvilkår hvis betingelsene 
ellers er tilstede. Selskapet overtar i så fall sikredes 
krav mot annen part. 

– Skade som er dekket under bilens ordinære 
kaskoforsikring 

– Skade som skyldes bruk av deler som avviker fra 
fabrikantens utførelse, ombygging, chip-trimming og 
lignende 
 

3.4.2 Avsavn/Driftstap 
Avsavnsforsikringen gjelder for driftstap og ekstrautgifter 
som følge av en erstatningsmessig kasko-, tyveri- eller 
brannskade. Forsikringen gjelder kun når skaden overstiger 
avtalt egenandel. 
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Forsikringen gjelder i maksimalt 40 dager, regnet fra og 
med 3. dag bilen er ute av drift som følge av skaden. 
 
Erstatningen er maksimert til inntil kr 3 500 pr dag. Ved 
beregning av tapet skal Taxiforsikring sitt skjema 
«Beregning av avsavnsgodtgjørelse» benyttes og legges til 
grunn for erstatningen. 

 
Når ansvar for skaden ligger hos motpart gjelder 
forsikringen fra 1. dag. Selskapet trer da inn i sikredes 
erstatningskrav, og krever avsavnet, eventuelt Selskapets 
utlagte beløp tilbakebetalt av skadevolder/skadevolders 
forsikringsselskap. 
Forsikringstaker plikter å sende ansatt(e) 
permitteringsvarsel i henhold til Hovedavtalen LO-NHO 
med frist i henhold til Hovedavtalens § 7-3, nr. 2 og 3. 
 
Oppgjørsregler ved tyveri 
Ved tyveriskade løper avbruddstiden fra og med 3. dag 
etter at melding om tyveriet er mottatt av Selskapet. 
Avbruddstiden omfatter antall dager bilen er unndratt 
sikredes disposisjon, medregnet den tid bilen eventuelt står 
til reparasjon etter at den er kommet til rette, maksimalt 40 
dager. Foreligger det totalskade, benyttes oppgjørsreglene 
for kondemnasjon. 
 
Oppgjørsregler ved reparasjon 
Blir skaden reparert, settes avbruddstiden til normal 
reparasjonstid i henhold til takstrapport. Kan ikke 
reparasjonen påbegynnes med en gang, og bilen ikke er i 
forskriftsmessig kjørbar stand, settes avbruddstiden til det 
antall dager bilen faktisk har vært ute av drift, maksimalt 40 
dager fra skadedato. 
 
Taksameterkontroll 
Er skaden av en slik art at bilen etter reparasjon må inn til 
Installasjons- eller oppfølgingskontroll, beregnes 
avbruddstiden med 1 ekstra dag. Kvittering fra 
Justervesenet for bestilt/utført oppdrag må fremlegges.  
 
Oppgjørsregler ved kondemnasjon 
Ved totalskade på hele bilen, regnes avbruddstiden som 
antall hele dager som nødvendig går med til å skaffe 
tilsvarende bil regnet fra da skaden ble meldt selskapet. 
Avbruddstiden er begrenset til 20 dager etter at selskapet 
har gitt melding om bilen vil kondemneres, maksimalt 40 
dager fra skadedato.  
 
3.4.3 Avsavn/Driftstap ved garantireparasjoner/ 

maskinskade 
Gjelder for bil inntil kjørte 300 000 km eller frem til bilen er 
4 år. Alder regnes fra den dato bilen var 
førstegangsregistrert. 

 
Avsavnsforsikringen gjelder for driftstap og ekstrautgifter 
som følge av en reparasjon som faller innunder 
bilimportørens nybil-/fabrikkgaranti eller etter en 
erstatningsmessig maskinskade etter vilkårenes punkt 3.4.1 

 
Forsikringen gjelder i maksimalt 40 dager, regnet fra 10. 
dag bilen er ute av drift som følge av skaden/reparasjonen. 

 
Erstatningen er maksimert til inntil kr 3 500 pr dag. Ved 
beregning av tapet skal Taxiforsikring sitt skjema 
«Beregning av avsavnsgodtgjørelse» benyttes og legges til 
grunn for erstatningen. 

 
Forsikringstaker plikter å sende ansatt(e) 
permitteringsvarsel i henhold til Hovedavtalen LO-NHO 
med frist i henhold til Hovedavtalens § 7-3, nr. 2 og 3. 

 
3.5 Rettshjelp 

3.5.1 Forsikringen omfatter 
Selskapet dekker nødvendige utgifter til advokat, registrert 
rettshjelper, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part 
i tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller 
fører av den forsikrede bilen. 

– Utgifter til rettsmekling, inkludert forberedelser til slik 
mekling, dekkes med inntil kr 7 500 

– Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, 
dekkes bare når utgiftene på forhånd er godkjent av 
selskapet 

– Utgifter til vitner dekkes bare ved hovedforhandling og 
bevisopptak. Idømte saksomkostninger dekkes ikke. 
Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller ikke. 
Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre 
rettsmidler. 

– Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel 
dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan 

godtgjøre at motparten ikke er søkegod.   
 

3.5.1.1 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 til fratrekk i erstatningen.   
 
3.5.1.2 Hvilke tvister som erstattes 
Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (jf. 
Domstolloven § 1), og ha oppstått mens forsikringen var i 
kraft. Dersom saken føres for særdomstol (jf. Domstolloven 
§ 2), dekkes ikke utgifter ved saken før den eventuelt 
bringes inn for de alminnelige domstoler. Ingen utgift til 
forberedelse og behandling for særdomstolen kan kreves 

dekket.   
 

3.5.1.3 Tvist oppstått etter at bilen er solgt 
Dersom den forsikrede bilen er solgt, og forsikringen 
opphørte i forbindelse med salget, dekkes likevel tvist hvor 

sikrede er part i egenskap av tidligere eier.   
 

3.5.1.4 Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft 
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Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved 
forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble 
tvistegrunnlag, og forstod eller måtte forstå at tvisten 

kunne oppstå.   
 

3.5.2 Forsikringssum 
Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 
100 000, selv om det er flere parter på samme side. Dette 
gjelder også om partene har rettshjelpsforsikring i 
forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har 
rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller flere 
selskap. Selskapets ansvar er under enhver omstendighet 
begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes 
interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av 

selskapet på forhånd.   
 

3.5.3 Forsikringen omfatter ikke 

– Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller 
erverv 

– Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, 
barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om 
omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, 
oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av 
samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, 
samt skiftesaker 

– Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene 

– Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen 
er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder 
konkurs eller akkordforhandling dersom sikrede er 
konkurs- eller akkordskyldner 

– Straffesak og ærekrenkelsessak. Likevel dekkes 
sikredes utgifter når denne i slike saker krever 
erstatning av den som er mistenkt, siktet eller saksøkt 

– 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 forvaltningsbehandling 
unntatt fra dekning 

– Tvist i saker om personskade, hvis ikke motpart eller 
dennes forsikringsselskap skriftlig har avslått å dekke 
sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk 
bistand. Likevel dekkes utgifter i saken etter 
saksanlegg, hvor saksomkostningsspørsmålet avgjøres 
av retten i henhold til Tvistemålslovens bestemmelser. 
Dette gjelder også ved voldgift. 

– Tvist mot selskap som skyldes avslag eller avkortning i 
forbindelse med svik, grov uaktsomhet eller 

overtredelse av sikkerhetsforskrift.  
 

4. Ansvarsbegrensninger og endring av risiko  
4.1 Ansvarsbegrensninger 

Hvis ikke annet fremgår av særvilkår eller forsikringsbeviset 
omfatter forsikringen ikke: 
– Skade som oppstår når bilen er rekvirert av offentlig 

myndighet 
– Skade som oppstår ved deltakelse i eller trening til 

hastighetsløp eller fartsprøver (jf. FAL § 4-6) 

– Skade som sikrede har voldt forsettlig (jf. FAL § 4-9) 
– Skade som sikrede har fremkalt ved grov uaktsomhet 

(jf. FAL § 4-9). Selskapets ansvar kan settes ned eller 
falle bort. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og 
omstendighetene for øvrig om Selskapet skal betale 
noe og i tilfelle hvor mye.  

– Skade som oppstår når bilen blir kjørt av en person 
som er påvirket av berusende eller bedøvende middel, 
og eieren eller sikrede visste eller burde vite det (jf. FAL 
§ 4-9) 

– Skade som importør, selger eller reparatør er ansvarlig 
for. Fører sikredes krav ikke frem, og skaden ellers er 
erstatningsmessig, dekker Selskapet likevel skaden og 
trer inn i kravet. 

– Skade når premien ikke er betalt og forsikringen er 
opphørt (jf. FAL § 5-2). Erstatning etter 
ansvarsforsikringen til forsikringstaker, eller den 
identifiseres med forsikringstaker, bortfaller også. 

– Verdiforringelse 
– Tap av arbeidsfortjeneste 
– Avsavn 
– Maskinskade (skade på motor og drivverk), med 

mindre den er oppstått i direkte forbindelse med 
annen erstatningsmessig vognskade 

– Skade på bilen, som følge av bruk av bilen til 
snøbrøyting, ved bruk av egen vinsj eller under 
terrengkjøring (jf. FAL § 4-6) 

– Ansvar som sikrede pådrar seg for skade på gods som 
blir ført med bilen ut over bestemmelsene i BAL 

– Skade på elektroniske komponenter (datahjerner og 
andre styrings- eller kontrollinnretninger), når bilen 
ikke samtidig er blitt utsatt for dekningsmessig 
vognskade 

 
4.2 Endring av risiko – forbehold om å redusere erstatningen 

– Selskapets ansvar skal reduseres forholdsmessig 
dersom det skjer en endring i risikoen som betinger 
høyere premie enn forutsatt i premieberegningen, jf. 
FAL § 4-7. Ved vognskade begrenses Selskapets ansvar 
til hva som svarer til forholdet mellom den premie som 
er betalt og den som skulle ha vært betalt. 
Forbeholdet om reduksjon av ansvaret gjelder ved: 
o Endring av bilens ytelse som gjør at bilen blir lik eller 

tilnærmet lik en bil med høyere modellbetegnelse 
o Anvendelse av bilen som strider mot 

forutsetninger gitt i forsikringsbeviset 
o Endring av andre avtalte forutsetninger for 

reduksjon av forsikringspremien 
Det fremgår av forsikringsbeviset hvilke forutsetninger 
som er avtalt. 

– Skjer det en endring av risiko som betinger høyere 
premie, plikter forsikringstakeren eller sikrede straks å 
underrette Selskapet 
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5. Forsikringsverdi/forsikringssum 
5.1 Forsikringsverdi for bilen 

Forsikringsverdien for bilen som beskrevet  i pkt. 3.2 
beregnes etter hva det på skadedagen vil/ville koste(t) 
Selskapet å anskaffe og omregistrere tilsvarende, eller i det 
alt vesentlige tilsvarende, utstyrt bil/del av samme merke, 
modell, type, årgang, utførelse og stand, - markedsverdien. 

5.2 Forsikringsverdi for tilleggsutstyr 
Forsikringsverdien for tilleggsutstyr, når dette skades uten 
at bilen er påført totalskade, settes til hva det vil koste 
Selskapet å anskaffe ny tilsvarende, eller i det alt vesentlige 
tilsvarende ting, på det tidspunkt skaden inntraff. Etter ett 
år fra tingen ble kjøpt som ny, reduseres forsikringsverdien 
med 5 % pr. år for hvert påbegynt år, maksimum 50 %. 
Spesialutstyr for funksjonshemmet og tilleggsutstyr som 
tilfredsstiller spesielle yrkesmessige behov verdivurderes 
separat. Forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen 
vil koste Selskapet å anskaffe tilsvarende, eller i det alt 
vesentlige tilsvarende brukt utstyr - 
gjenanskaffelsesverdien. 
 

6. Skademelding, skadeoppgjør og egenandeler 
6.1 Skademelding m.m. 

– Når skade er inntruffet, skal sikrede omgående gi 
Selskapet melding om skaden. Samtidig skal sikrede gi 
de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og 
som Selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og 
utbetale erstatningen. Dette omfatter også 
opplysninger som kan hentes fra elektronisk eller 

mekanisk registreringsutstyr i bilen.   

– Brann-, tyveri-, hærverk- og personskade skal 
umiddelbart meldes til politiet. Andre skader skal 
meldes til politiet hvis Selskapet forlanger det. 

– Sammenstøt med dyr skal umiddelbart meldes til politi 
eller viltnemd på stedet 

– Ved tyveri av bilen kan selskapet kreve innlevert 
samtlige nøkler tilhørende denne. Selskapet kan også 
kreve å få utlevert dokumentasjon fra bilprodusentens 
nøkkelregister, for de fabrikat hvor dette finnes, som 
viser produserte og tidligere tapte og utmeldte nøkler. 

– Skademelding skal inneholde sikredes fødselsnummer 
(11 siffer) eller bedriftens foretaksnummer 

– Ved tap av utstyr ut over bilens seriemessige utførelse, 
må sikrede legge frem dokumentasjon for dette 

– Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før 
nødvendige undersøkelser er avsluttet 

– Når Selskapet har betalt erstatning, plikter sikrede på 
anmodning å overdra de erstattede gjenstander fri for 
heftelser 

 
6.2 Oppgjørsregler ved reparasjon 

– Kan skaden repareres, erstattes 
reparasjonsomkostningene. Er det etter Selskapets 
mening ikke lønnsomt å reparere de enkelte deler, 
skiftes de med tilsvarende - eller i det alt vesentlige 
tilsvarende - deler. 

– Hvis reparasjonen skjer ved innsetting av nye deler og 

de utskiftede deler er forringet som følge av tidligere 
ikke utbedrede skader, slitasje, korrosjon e.l., gjør 
Selskapet et skjønnsmessig fradrag for dette. Selskapet 
avgjør hvordan reparasjonen skal utføres, men sikrede 
har krav på å få tilbakeført bilen til samme, eller i det 
alt vesentlige samme, før skaden inntraff 

– Selskapet kan avgjøre hvor reparasjonen skal utføres 

– Selskapet har rett til å bestemme at reparasjon skal 
utføres 

– En eventuell verdiforringelse, eller tap av garantiavtale 
etter fullført reparasjon, erstattes ikke under 
vognskadeforsikringen. Reklamasjonskrav på 
reparasjon må rettes til verksted/reparatør. 

– Meromkostninger til overtidsbetaling, flyfrakt, og 
foreløpig reparasjon erstattes ikke 

– Blir reparasjon foretatt utenom verksted, erstattes 
arbeidspenger med 50 % av normalpris på verksted 

– Påløpt investerings-/merverdiavgift erstattes etter 
fremlagte kvitteringer, såfremt dette ikke er 
fradragsberettiget i sikredes regnskap 

– Selskapet har rett til å overta de utskiftede delene og 
kan avslå erstatning hvis de utskiftede delene ikke kan 

forevises   
 

6.3 Oppgjørsregler ved kondemnasjon 
Er bilen eller del av denne gått tapt, eller reparasjon av 
skaden etter Selskapets mening ikke er lønnsom, kan 
Selskapet foreta kontantoppgjør, eller erstatte bilen/delen 
med en tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - 
bil/del. 

– Totalskadegaranti: Forsikringstakeren har rett til ny bil 
av samme seriemessige utførelse og med 
fabrikkmontert tilbehør, merke, modell og årgang 
dersom: 
o Reparasjonsomkostningene vil overstige 80 % av 

bilens listepris som ny i henhold til "Bilpriser" 
utgitt av Opplysningsrådet for Veitrafikken for 
måneden bilen ble første gang registrert (bergings-
/transportomkostninger ansees ikke som 
reparasjonskostnader), - og 

o Bilen ikke har vært kjørt lenger enn 60 000 km, - og 
o Skaden inntreffer innen ett år etter at bilen var 

registrert som fabrikkny, - og 
o Bilen ikke tidligere har vært utsatt for skade som 

overstiger 10 % av bilens nyanskaffelsesverdi 
– Kjøpesummen skal dokumenteres med original 

kjøpekontrakt fra bilforhandler. Ved privat import, skal 
originale tollkvitteringer inngå i beregningsgrunnlaget. 

– Hvis ikke tilsvarende bil gjenkjøpes, eller hvis 
dokumentasjon på kjøpesum eller import ikke legges 
frem, foretas oppgjøret etter Forsikringsvilkåret punkt 

5.1  
– Selskapet har adgang til å foreta kontantoppgjør med 

hva det på skadedagen vil koste Selskapet å anskaffe 
en slik bil. Den skadede bilen tilfaller Selskapet. 

– Er utstyr utover bilens seriemessige utførelse gått tapt, 
eller reparasjon av dette etter Selskapets mening ikke 
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er lønnsom, kan Selskapet foreta kontantoppgjør, eller 
erstatte gjenstanden med en tilsvarende, eller i det alt 
vesentlige tilsvarende, gjenstand 

– Selskapet avgjør hvem som skal ha råderetten over den 
skadede bilen. Hvis sikrede beholder bilen, gjøres 
fradrag for vrakverdien og omregistreringsavgiften av 

denne.   
– Taksameter; forsikringen dekker kostnader i 

forbindelse med demontering og montering av 
taksameter i ny taxi, samt kostnader i forbindelse med 

kontrollen foretatt av Justervesenet.   
 

6.4 Oppgjørsregler Rettshjelp 
Vil sikrede søke erstatning under rettshjelp i tvist som 
omfattes av forsikringen, må Selskapet underrettes snarest 
mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. 
Underretningen skal skje skriftlig. 
Dersom advokat benyttes under den offentlige 
forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen 
for melding til Selskapet fra det tidspunkt hvor den 
offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet eller 
saken bringes inn for de alminnelige domstoler.  
Sikrede velger selv den advokat som etter sakens art og 
sikredes bosted passer for oppdraget. 
Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest 
mulig, og bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig 
grunn. Før saksanlegg dekker forsikringen rimelige og 
nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og 
vitner. Etter saksanlegg dekkes utgifter som etter rettens 
skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, i 

henhold til Tvistemålslovens § 176.   
 

6.5 Begrenset identifikasjon 
Erstatning ytes til forsikringstaker selv om en ansvarlig for 
bilen har voldt skaden ved:  

– forsettlig eller grov uaktsomhet. 

– påvirkning av berusende eller bedøvende 
middel. 

– brudd på sikkerhetsforskrifter. 
 
Dette gjelder likevel ikke hvis ”den ansvarlige” for bilen har 
mer enn 10 % eierinteresse i firmaet eller deltar i firmaets 
styre eller ledelse. 

 
Disse bestemmelsene begrenser ikke selskapets rett til å 
kreve regress av den ansvarlig. 
 

6.6 Egenandeler 
I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som 
fremgår av forsikringsbeviset eller punktene nedenfor. Skal 
erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før 
egenandelen er fratrukket. 
Har sikrede flere forsikrede ting i selskapet som er berørt 
ved en og samme hendelse, trekkes bare en egenandel - 
den høyeste.  

 
6.6.1 Ansvarsskade 

For Bedriftsansvarsskader er egenandelen kr 10 000 pr 
skadetilfelle. For Bilansvar og Godsansvar beregnes ingen 
egenandel, med mindre annet fremgår av 
forsikringsbeviset. 

 
6.6.2 Brann- og tyveriskade 
Egenandel kr 10 000 hvis ikke annet fremgår av 
forsikringsbeviset. 
Kan det dokumenteres at fabrikkmontert eller FG-godkjent 
alarm var i drift på skadetidspunktet, fratrekkes ingen 
egenandel ved tyveri av bilen eller deler av denne sikret med 
alarmen. Det samme gjelder ved innbrudd i bilen. 

 
6.6.3 Annen kaskoskade 
Ved første skade er egenandelen kr 20 000 hvis ikke annet 
fremgår av forsikringsbeviset. Ved neste skade innenfor en 
12 måneders periode er egenandelen kr 40 000 og ved 
tredje- og påfølgende skader innenfor en 12 måneders 
periode kr 60 000. Egenandelstrappen gjelder pr løyve. 

 
Egenandel reduseres med 50 % ved skade som skyldes 
påkjørsel av dyr som går løse på vei, når forholdet 
omgående har blitt rapportert til politimyndighet eller 
viltnemd på stedet. 

 
6.6.4 Maskinskade – hvis omfattet 
Egenandelen bestemmes ut fra bilens kilometerstand på 
skadedagen. 
Ved 0-150 000 km er egenandelen 25% av 
reparasjonskostnadene, minimum kr 20 000 
150 001-300 000 km er egenandelen 40 % av 
reparasjonskostnadene, minimum kr 20 000. 
Ved kilometerstand over 300 000 km bortfaller dekningen. 
 
6.6.5 Rettshjelp 
Egenandelen er kr 4 000 med tillegg av 20 % av det 
overskytende. 

 
6.7 Skjønn 

Ved delkasko- eller kaskoskade kan følgende forhold 
avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller Selskapet krever det 
ved: 
– verdifastsettelse 
– skadeansettelse. 

 
Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår punkt 18 får i 
så fall anvendelse. 

  
Skjønnet kan ikke med bindende virkning for partene ta 
stilling til skadeårsak og andre faktiske forhold som er 
avgjørende for Selskapets ansvar. 
 

6.8 Ting som kommer til rette  
Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har 
sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen 
tilbake. Sikrede må, dersom sikrede ønsker å beholde 
tingen, gi skriftlig beskjed om dette innen 21 dager etter at 
Selskapet har gitt beskjed om at gjenstanden er kommet til 
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rette. Innen samme frist må erstatningen være 
tilbakebetalt. I motsatt fall tilfaller tingen Selskapet. 

 
6.9 Regress 

Har selskapet måttet foreta utbetaling for dekning av 
skade, som det etter vilkårene ikke svarer for eller hvis 
premien ikke var betalt, plikter sikrede eller den ansvarlige 
å betale beløpet tilbake til selskapet. Det samme gjelder i 
den utstrekning sikrede har gitt uriktige opplysninger om 
bilens tilstand i forbindelse med skade.  

 
6.10  Leasing 

Når bilen er utleid i henhold til lovlig leasingavtale og dette 
fremgår av forsikringsbeviset, avstår selskapet fra å 
påberope seg manglende premiebetaling eller brudd på 
sikkerhetsforskrifter overfor utleier eller dennes 
rettsetterfølger (heretter kalt eier). Betingelsen for 
erstatning er at eieren ikke visste eller burde vite om 
overtredelse av forholdene i avsnitt ovenfor.  
Fremsetter eieren krav mot selskapet, må det 
dokumenteres at leieren ikke har evne til å betale skaden. 
Kostnader i denne forbindelse dekkes ikke av selskapet. 
Forsikringen bortfaller ved opphør av maskin-/ 
kaskodekningen. Selskapet plikter å varsle eier med 14 
dagers varsel.  
 

7. Korttidsforsikring og tilbakebetaling av premie 
Ved avtalt korttidsforsikring - forsikringstid mindre enn 12 
måneder - beregnes et premietillegg som tilsvarer premien 
for 60 dager ut over den tid forsikringen skal gjelde. 
 
Avbrytes forsikringen i forsikringstiden, gjelder Generelle 
Vilkår pkt. 5. 

 

8. Sikkerhetsforskrifter 
Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte 
sikkerhetsforskrifter til enhver tid overholdes. Har sikrede 
forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de 
blir overholdt, kan Selskapet være helt eller delvis uten 
ansvar (jf. FAL § 4-8). 
 
Endres selskapets risiko for skader i forhold til den avtale 
som er angitt i forsikringsbeviset, plikter forsikringstakeren 
straks å underrette selskapet.  

 
Følgene av å unnlate å gi selskapet beskjed om endringer 
av risikoen som betinger høyere premie enn den som er 

betalt, er:  
1. Ved kaskoskade begrenses selskapets ansvar til hva 

som svarer til forholdet mellom premie som er betalt, 
og den som skulle vært betalt. 

2. Ved ansvarsskade har selskapet tilsvarende regressrett 
overfor forsikringstakeren, dog begrenset til 5 ganger 
årspremien for ansvarsforsikring. 

 
Punkt 1 omfatter følgende tilfeller: 

– Endring av bilens ytelse, som gjør at bilen blir lik eller 
tilnærmet lik en bil med høyere modellbetegnelse, eller 
at den avviker fra typegodkjenningens oppgitte effekt.  

– Anvendelse av bilen som strider mot forutsetninger gitt 

i forsikringsbeviset.    
– Er det avtalt pris for at bilen kun kjøres av løyvehaver 

og/eller løyvehavers ektefelle/samboer og bilen 
benyttes av andre, økes avtalt egenandel ved 

kaskoskade med kr 30 000.-   
– Endring av andre avtalte forutsetninger for reduksjon 

av forsikringspremien. Hvilke forutsetninger som er 

avtalt, vil fremgå av forsikringsbeviset.   
 

Dersom risikoen endres, eller forsikringsgjenstanden 
benyttes på en annen måte enn det premieberegningen 
forutsetter, eller det er gjort endringer som betinger 
høyere premie, har selskapet tatt forbehold om 
ansvarsbegrensning og om nedsettelse av erstatningen, jf. 
FAL § 4-6 og § 4-7.  

 
Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom: 
– De sikringstiltak nevnt i forsikringsbeviset ikke 

gjennomføres eller holdes vedlike.  

– Bilen tas i bruk på annen måte enn avtalt.   
– Det foretas endringer av bilens ytelse eller ombygging 

av bilen.   
 
Førerkort/førerrett 
– Bilens fører skal ha de førerkort, kjøresedler, bevis, 

sertifikater og attester myndighetene krever for den 
klasse og brukstype bilen tilhører. 

– Fører over 80 år med førerkort i klasse A, A1, A2, AM, 
B, B1, BE, S og T, skal ha helseattest, jf. 

Førerkortforskriftene § 6.   
Den som er registrert eier plikter å påse at fører/bruker av 
bilen overholder ovennevnte regler.  
 
Vognkort 
Vognkortets Del 2 skal oppbevares adskilt fra bilen og på en 
slik måte at det ikke kan benyttes av uvedkommende. Tap 
av vognkort skal umiddelbart meldes til trafikkstasjonen.  

 
Øvelseskjøring 
Under øvelseskjøring skal elev og ledsager oppfylle 
gjeldende bestemmelser fastsatt i lov/forskrift om lovlig 
øvelses kjøring.  
 
Utrusting, overbelastning og vedlikehold 
Bilen skal være utrustet slik at den er i trafikksikker stand. 
Gods skal sikres forsvarlig. Den skal ikke overbelastes, og 
behandling og vedlikehold av bilen skal skje i henhold til 
fabrikantens/leverandørens anbefalinger og i henhold til 
gjeldende bestemmelser i lov/forskrift.  
Bilens væskekjølesystem skal være påfylt frosthindrende 
middel tilpasset de klimatiske forhold. Fabrikantens 
serviceintervaller skal overholdes.  
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Utgifter til rettsbehandling 
Sikrede skal ved eventuell dekning av utgifter til sakkyndige 
som ikke er oppnevnt av retten, innhente 
forhåndsgodkjennelse av selskapet.  
 
Saksomkostninger ved forlik 
Sikrede skal ved eventuell inngåelse av avtale om 
saksomkostninger ved forlik, innhente 
forhåndsgodkjennelse av selskapet.  

 
Nøkler 
– Nøkler skal oppbevares adskilt fra bilen når denne 

forlates, og på en slik måte at de ikke kan benyttes av 
uvedkommende.  

– Eier eller rettmessig bruker skal ha tilsyn med nøkler 
som ikke er i bruk, eller sørge for at disse er innelåst i 
bygning eller rom i bygning.  

– Biler med elektronisk startsperre skal uten unødig 
opphold få denne omprogrammert, dersom nøkler er 
kommet på avveie.  

 
Tyverisikring 
– Bilen skal være lukket og låst når det ikke er personer i 

den.  
– I forbindelse med salg av bilen skal eieren, eller en 

han/hun har bemyndiget til å bistå med salget, være 
på/i denne så lenge tenningsnøkkel befinner seg der.  

– Deler av bilen som midlertidig er avmontert, skal være 
innelåst.  

– Ekstra dekk og felger skal være innelåst. I fellesgarasje 

skal ekstra dekk og felger være fastlåst til bygning.   
– Fastmontert utstyr skal være montert slik at det ikke 

kan fjernes uten bruk av verktøy eller nøkkel.   
– Radio-/musikkanlegg skal være fastmontert eller 

montert i tyverikassett.   
– Skiboks, sykkel- eller skistativ skal være fastmontert og 

låst.   
– Om natten, i tiden fra man setter bilen fra seg om 

kvelden, til man tar den i bruk igjen – og i alle tilfeller i 
tiden mellom klokken 00.00 og 06.00, skal bagasje ikke 

befinne seg på bilens tak.   
– Løsøre som etterlates i bil, skal oppbevares i separat, 

låst bagasjerom eller tilsvarende rom uten 

innsynsmulighet.   
 
 

 
 


