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Forsikringsvilkår 
I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt 
fremkommer av forsikringsbeviset. Det er viktig at du som kunde leser nøye gjennom alle vilkårene når du har inngått 
en avtale om forsikring. Ved et eventuelt skadeoppgjør vil vi gjøre opp din skadesak med bakgrunn i disse vilkårene. 
 

Ved å sette seg godt inn sikkerhetsforskriftene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som 
begrenser et skadeoppgjør. 
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Forsikringsavtalen består av: 
• Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner 

• Avtalte forsikringsvilkår 

• Forsikringsavtaleloven (nedenfor omtalt som FAL) 

• Det øvrige lovverk 
 

Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. 

Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran 

lovbestemmelser som kan fravikes. 

 

I tilfelle motstrid mellom bestemmelser om samme forhold, gis de 

prioritet i den rekkefølge de står oppført ovenfor, dog slik at spesielle 

regler alltid går foran generelle. 

 

Forsikringsforetaket (heretter kalt Selskapet): 
Lloyd’s Insurance Company S.A. 

Bastion Tower 

Marsveldplein 5/Place du Champs de Mars 5 

BE-1050 BRUSSELS 

Belgia 

Org.nr. 925 749 052 

 
Kontaktperson for Lloyd’s Insurance Company S.A. i Norge: 

 

Lloyd´s generalagent i Norge: 

Espen Komnæs 

c/o Advokatfirmaet Berngaard AS 

Beddingen 8 

0250 Oslo 

Tlf: +47 22 94 18 00 

E-post: espen.komnaes@berngaard.no 

 

Alle henvendelser knyttet til disse forsikringsvilkår skal rettes til 
Forsikringsforetakets agent: 

Aspida Forsikring AS 

Postboks 299 

1326 Lysaker 

Tlf +47 67 11 88 00 

E-post: info@aspidaforsikring.no 

Web: www.aspidaforsikring.no 

Org.nr. 990 601 615 

 

1. Hvem forsikringen gjelder for 

Forsikringen gjelder for 
 

1.1.1 den som er nevnt i forsikringsbeviset (sikrede). 
 

1.1.2 ansatte hos sikrede. 
 

1.1.3 Annen eier av ting enn de som er nevnt ovenfor, men bare 

dersom de som er nevnt i pkt. 1.1.1 og 1.1.2 skriftlig har påtatt seg 

forsikringsplikt eller skriftlig har påtatt seg å bære risikoen for tingen. 

 

Ting leiet eller lånt fra andre er kun dekket når dette fremgår av 

forsikrings- beviset eller når forsikringstakeren ved lov eller skriftlig 

avtale har forsikringsplikt eller har overtatt risikoen. 

 

Ting mottatt til oppbevaring, bearbeiding eller reparasjon er kun 

dekket når det fremgår av forsikringsbeviset. 

 

1.2 Forholdet til panthavere 

Forsikringen gjelder ikke til fordel for innehaver av tinglyst 

eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett. 

FAL § 7-1,3 ledd er fraveket. 

 

1.3 Ny eier av tingen 

Ny eier ved eierskifte, men bare inntil den nye eier har tegnet 

forsikring, og ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet. 

 

1.4 Geografisk omfang 

Uten særskilt avtale gjelder forsikringen ikke hvis sikrede er bosatt 

utenfor Norden. 

 

2. Hvor forsikringen gjelder: 

Hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset, gjelder forsikringen hvor 

som helst i verden. 

 

3. Hva kan være forsikret 

3.1 Forsikringen omfatter: 

ting og gjenstander som er nevnt i forsikringsbeviset, forsikret på 

førsterisiko. 

 

Erstatningen er begrenset til de angitte forsikringssummene nevnt i 

forsikringsbeviset. 

 

For gjenstander som er kjøpt i utlandet og som ikke er tolldeklarert er 

dekningen begrenset til gjeldene beløp for tollfri innførsel (for tiden  

6 000 kr), se Tolloven med forskrifter. 

 

4. Hvilke skader som dekkes 

Forsikringen omfatter fysiske skader på ting inntruffet i forsikrings- 

tiden. Utgifter til vedlikehold eller forbedringer omfattes ikke. 

 

4.1 Selskapet svarer for skade ved: 

1. plutselig ytre skade som rammer den forsikrede gjenstand. 

2. at forsikret gjenstand er gått tapt. 
 

Selskapet svarer bare for skade som inntreffer i den tid Selskapets 

ansvar løper etter forsikringsavtalen og FAL. 

 

4.2 Selskapet svarer ikke for skader: 

a) som skyldes slitasje, elde, feil eller mangler ved gjenstanden. 

b) som skyldes insekter og mark. 

c) som skyldes reparasjon, rensing, restaurering eller feil bruk 

d) som oppstår under utleie. 

e) som oppstår under utlån til andre enn samboer eller ektefelle til de 

nevnt i punkt 1.1.1 og 1.1.2. 

f) som alene består i avskallinger eller riper i glass/plast 

 

5. Erstatningsregler 

FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor. 
 

5.1 Gjenstander 

5.1.1 Ved gjenanskaffelse eller reparasjon 

Erstatningen beregnes på grunnlag av utgiftene til 
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1. reparasjon til samme, eller i det vesentlige samme stand 

som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter prisene 

på skadedagen, eller 

2. gjenanskaffelse av tilsvarende, eller i det vesentlige 

tilsvarende gjenstand, beregnet etter prisene på skadedagen - 

gjen- anskaffelsesprisen. 

 

Ved gjenanskaffelse gjøres det fradrag for verdiøkning ved at brukte 

ting eller del/komponent av brukte ting blir erstattet med nytt. Fradrag 

gjøres for den del av verdiøkningen som overstiger 40% av tingens 

eller delens/komponentens verdi før skaden. 

 

Verdiøkningen vurderes på grunnlag av tingens 

• alder 

• slitasje 

• sannsynlig brukstid 

• nedsatt anvendelighet 

 

Fradrag som nevnt ovenfor gjøres ikke for: 

a) ting med samlerinteresse, som antikviteter, kunstverk, ekte tepper, 

våpen, mynt-, seddel-, og frimerkesamlinger o.l. Disse erstattes 

etter omsetningsverdi uten fradrag. 

b) perler, edelstener, smykker og andre gjenstander av edelt metall. 

Disse erstattes etter gjenanskaffelsespris uten fradrag. 

 

Overfor leasingselskap er erstatningen begrenset til reduksjonen i 

omsetningsverdien som følge av skaden. 

 

5.1.2 Uten gjenanskaffelse eller reparasjon 

For ting som uansett årsak ikke er reparert eller gjenanskaffet innen 

tre år etter at skaden inntraff, beregnes erstatningsgrunnlaget som i 

pkt. 5.1.1, men begrenset til reduksjonen i omsetningsverdien som 

følge av skaden. 

 

5.2 Skjønn 
Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier blir avgjort ved skjønn 

hvis sikrede eller Selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i 

Generelle vilkår legges til grunn. 

 

5.3 Egenandel 
Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår 

eller lov, før fradrag av egenandel. 

 

I erstatningsoppgjøret for hver sikret trekkes avtalt egenandel som 

fremkommer i forsikringsbeviset. 

Det trekkes en egenandel pr. skadetilfelle. Har sikrede flere forsikrede 

ting i Selskapet som er berørt ved én og samme hendelse, trekkes 

bare én egenandel - den høyeste. 

 

6. Andre bestemmelser 

6.1 Diverse bestemmelser ved skade 

6.1.1 Skademelding 

Skade skal meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Selskapet kan 

kreve at skademelding skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 

siffer) eller foretaksnummer. Følgende skader skal meldes til politiet: 

brann, tyveri, skadeverk og ran. Selskapet kan kreve at også andre 

skader meldes til politiet. Tap av ting skal meldes til politiet på det sted 

hvor tapet oppsto. Gjenpart av meldingen sendes Selskapet sammen 

med erstatningskravet. 

 

 

6.1.2 Merverdiavgift 

Der sikrede selv kan fradragsføre MVA erstattes ikke MVA. Der 

sikrede ikke får fradrag for MVA, men en ansvarlig skadevolder kan 

gjøre det, plikter sikrede å bidra til at fakturaer blir stilet til denne slik at 

MVA kan fradragsføres. For øvrig erstattes sikredes dokumenterte 

utgifter til MVA som er påløpt innen 5 år etter skaden. 

 

6.1.3 Ny eier 

Selskapet plikter ikke å betale større erstatning til ny eier enn 
nedgangen i omsetningsverdi som følge av skade. 
 

6.1.4 Oppgjørsmåter 

Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved 

• kontantoppgjør, 

• reparasjon, 

• gjenanskaffelse, eller 

• at Selskapet fremskaffer tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende 
- ting. 

 

Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det Selskapet 

hadde måttet betale for reparasjon eller gjenanskaffelse. 

 

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 skadet ting etter fremlagt kvittering, 

eller på et beløp fastsatt ved avtale eller basert på skjønn. 

 

Forhåndstakst er veiledende, men ikke bindende for 

erstatningsoppgjøret. 

 

6.1.5 Eiendomsretten til skadde ting og til ting som kommer til 

rette. Sikrede er pliktig til å beholde en skadet ting mot å få utbetalt 

erstatning for skaden på tingen, men Selskapet har rett til å overta 

skadde ting. 

 

Kommer 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. 


