Vilkår verdisak (verdi02)
Spesialforsikring for enkelte verdifulle gjenstander.

Forsikringsvilkår
I dette dokumentet finner du 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 sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som
begrenser et skadeoppgjør.
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I tillegg til disse vilkårene gjelder:
• Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår
• Generelle vilkår
• Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL).
• Lov av 16.juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring
Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran vilkårene.

Gjelder fra
juli 2021
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A. Verdisakforsikring
Forsikringen gjelder fysisk skade og tap på ting inntruffet i forsikringstiden. Utgifter til vedlikehold og forbedringer er
unntatt. Forsikringen gjelder bare for skade som inntreffer i den tid Selskapets ansvar løper etter forsikringsavtalen og
Forsikringsavtaleloven (FAL). Erstatning for gjenstander kjøpt i utlandet og som ikke er deklarert er begrenset til gjeldende
beløp for tollfri innførsel (pr 1.1.2013 er det kr 6.000), se Tolloven med forskrifter.

2 Vilkår verdisak

A.1 Hvem forsikringen gjelder for
A.1.1 Forsikringen gjelder for:
–d
 en som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer
med felles adresse i folkeregisteret og andre medlemmer av
den sikredes faste husstand.
–B
 arn som tilhører forsikringstakers husstand, eller barn
som på grunn av utdanning eller førstegangstjeneste bor
utenfor hjemmet såfremt de ikke har meldt adresseendring
til Folkeregisteret.
– Barn som er en del av den faste husstand, men er
folkeregistrert hos annen forelder pga delt foreldreansvar.

3 Skade på motor og drivverk på el-sykkel dekkes bare dersom skaden i tillegg har en ytre årsak.
4 Følge av reparasjon, rensing eller restaurering
5 Skade som oppstår mens gjenstanden benyttes i næringsvirksomhet, hvis ikke annet fremkommer i forsikringsbeviset
6 Skade som følge av virusangrep på PC.
7. Tap av data eller software, herunder digitale bilder og
musikkfiler.
8. Skade som skyldes manglende vedlikehold eller feil
behandling.
9. Skade som skyldes sopp, råte, bakterier og insekter.

Medlemmer av et bokollektiv og leietakere regnes ikke som en

A.3.2 Tap av forsikret gjenstand

fast husstand.

Forsikringen dekker tap av forsikret gjenstand, dersom skadeårsak er kjent og tapet kan knyttes til et bestemt skadetids-

Forsikringen gjelder ikke for tinglyste, registrerte rettigheter i det

punkt.

forsikrede objekt. FAL par. 7-1, 3. ledd er fraveket.
A.3.3 Naturulykke
A.1.2 Forsikringen gjelder for annen eier av ting

Forsikringen dekker skade som direkte skyldes naturulykke

Forsikringen gjelder for annen eier av ting enn de som er nevnt

ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd,

ovenfor, men bare dersom de som er nevnt i første avsnitt

jf lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr 70.

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

A.4 Forsikringssummer
Forsikringssummen fremkommer av forsikringsbeviset.

For punkter A.1.1 og A.1.2 gjelder:

Ved dekningsmessig skade eller tap, erstattes forsikret objekt

Storebrand kan med bindende virkning for medforsikrede

inntil oppgitte forsikringssummer, men ikke høyere enn gjen

endre avtalen eller la den opphøre.

anskaffelsesprisen. Forsikringssum er ikke det samme som
markedsverdi.

Ved skadeoppgjør kan Storebrand forhandle med forsikringstakeren og utbetale erstatning til ham med bindende virkning

A.5 Hva forsikringen omfatter

for medforsikrede, med mindre Selskapet har fått skriftlig

Forsikringen omfatter spesifiserte gjenstander innenfor kate-

meddelelse om den medforsikredes interesse etter at skaden

gorien som beskrevet i f orsikringsbeviset. Gjenstandene innen

inntraff, men før oppgjør finner sted.

en kategori er forsikret samlet inntil forsikringssummen angitt i
forsikringsbeviset.

Forsikringen gjelder for ny eier ved eierskifte, men bare inntil
den nye eier har tegnet forsikring, og ikke lenger enn 14 dager

For gjenstander anskaffet utenfor Norge gjelder forsikringen

etter eierskiftet. Selskapet plikter ikke å betale større erstat-

først etter innførsel til Norge.

ning til ny eier enn nedgangen i omsetningsverdi som følge av
skade.

Forsikringen gjelder ikke for gjenstander som er kjøpt eller
mottatt som gave utenfor Norge og som ikke er deklarert ved

A.2 Hvor forsikringen gjelder

innførsel i henhold til gjeldende regelverk. Se Tolloven/Merver-

Hvis ikke annet fremkommer i forsikringsbeviset, gjelder

diavgiftsloven med forskrifter.

forsikringen i hele verden.

A.6 Skadeoppgjørsregler
A.3 Hvilken skade forsikringen gjelder for

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

A.3.1 Tilfeldig og plutselig skade
Forsikringen dekker tilfeldig og plutselig skade som rammer

A.6.1 Oppgjørsmåter

den forsikrede gjenstand.

Storebrand kan avgjøre om skaden skal erstattes ved:
– kontantoppgjør

Unntatt er:

– reparasjon

1 Skade som skyldes slitasje, gradvis forringelse, feil eller

– gjenanskaffelse, eller

mangler ved gjenstanden.
2 Skade som oppstår under utleie.
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– at Selskapet fremskaffer tils varende – eller i det vesentlige
tilsvarende ting.

Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det

Gjenstandens alder beregnes fra og med året etter det første

Selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller gjenanskaf-

bruksåret. Det første bruksåret tar slutt når kalenderåret løper

felse.

ut, uavhengig av når på året gjenstanden ble tatt i bruk.

Ved reparasjon eller gjenanskaffelse, har Selskapet rett til å

Forhåndstakst er veiledende, men ikke bindende for verdifast-

bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes.

settelsen.

A.6.2 Gjenanskaffelse eller reparasjon av gjenstander

A.6.4 Skjønn

Erstatningen beregnes på grunnlag av utgiftene til:

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier blir avgjort ved

– reparasjon til samme, eller i det vesentlige samme stand

skjønn hvis sikrede eller Selskapet krever det. Bestemmelsene

som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter prisene

om skjønn i G
 enerelle vilkår legges til grunn.

på skadedagen, eller
– gjenanskaffelse av tilsvarende, eller i det vesentlige tilsva-

A.6.5. Dokumentasjonsplikt

rende gjenstand, beregnet etter prisene på skadedagen –

Storebrand skal snarest gis opplysninger og den dokumenta-

gjenanskaffelsesprisen.

sjon (kvitteringer, garantibevis o.l.) det trenger for å beregne
sitt ansvar og utbetale erstatning. Du må ta vare på skadede

Gjenstander eieren har overtatt som brukt, enten ved arv,

gjenstander og på forespørsel sende de til oss, jf. FAL par. 8-1.

gave eller kjøp, erstattes etter sin omsetningsverdi som brukt.

Hvis gjenstand er tapt kan Storebrand kreve dokumentasjon
på gjenstandens ekthet og verdi og for at denne var i sikredes

Verditap

eie på skadetidspunktet.

Verditap som følge av elde, bruk og nedsatt anvendelighet

A.7 Egenandeler

trekkes fra i reparasjons- eller gjenanskaffelsespris.

Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjon med hjemmel i
Verditapet vurderes på grunnlag av tingens:

vilkår eller lov, før fradrag av egenandel.

– alder,
– slitasje,

Hvis skaden erstattes ved at Storebrand fremskaffer tilsva-

– sannsynlig brukstid,

rende – eller i det vesentlige tilsvarende – ting, plikter sikrede å

– nedsatt anvendelighet.

innbetale egenandelen til Selskapet.

Fradrag som nevnt ovenfor gjøres ikke for:

I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på 1 000 kr,

1. ting med samlerinteresse, som antikviteter, kunstverk, ekte

med mindre høyere egenandel er særskilt avtalt eller frem-

tepper, våpen, mynt-, seddel-, og frimerkesamlinger o.l.

kommer av teksten nedenfor.

Disse erstattes etter omsetningsverdi uten fradrag.
2. perler, edelstener, smykker og andre gjenstander av edelt
metall. Disse erstattes etter gjenanskaffelsespris uten fradrag.

For kunst på utstilling i Norge er egenandelen 10 % av skaden
minimum 500 kr.

A.6.3 Erstatningstabell for enkelte gjenstander

For smykker og klokker/ur er egenandelen 10 % av skaden,

Ved gjenanskaffelse gjøres det fradrag for verdiøkning ved at

minimum 1000 kr.

brukte ting blir erstattet med nye.
Spesielle fradragsregler:

For sykkel er egenandel er 10 prosent av skaden, minimum
2.000 kroner.

Fradrags
frie år

Fradrag per påbegynt
år, maks 80 %

Nettbrett og datautstyr/
laptop

1

20 %

er utstyrt med integrert GPS-sporingssystem med alarm.

Annet elektronisk utstyr

3

10 %

Hvis selskapet velger å gjøre opp ved gjenanskaffelse av gjen-

Sykkel

5

20 %

stander, skal sikrede betale inn egenandelen til selskapet. Har

Høreapparat

3

20 %

Gjenstander

Det trekkes ingen egenandel ved tyveri av sykkel når sykkelen

sikrede flere forsikrede ting i Selskapet som er berørt ved en
og samme hendelse, trekkes bare en egenandel – den høyeste.
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A.8 Diverse bestemmelser ved skade

A.10 Sikkerhetsforskrifter (jf. FAL par. 4-8)

A.8.1 Skademelding

Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler som er fastsatt for

Skade skal meldes til Storebrand uten ugrunnet opphold.

å forebygge og begrense skade. Dersom sikrede har for-

Selskapet kan kreve at skademelding skal inneholde sikredes

sømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir

fødselsnummer (11 siffer).

overholdt, kan retten til erstatning helt eller delvis faller bort.
Sikkerhetsforskriftene gjelder også for ektefelle/samboer

Følgende skader skal meldes til politiet: Brann, tyveri, skade

(identifikasjonsregler).

verk, overfall, ran og veskenapping. Ved tyveri av sykkel skal
rammenummer oppgis. Selskapet kan kreve at også andre

Sikring mot tyveri av sykkel og sykkeltilhenger

skader skal meldes til politiet.

Sykkel skal være låst når den ikke er i bruk og nøkkel skal

A.8.2 Merverdi-/investeringsavgift

oppbevares adskilt fra sykkelen. Når sykkel forlates på annet

Merverdi-/investeringsavgift refunderes bare i den utstrekning slik

sted enn i låst bygning, skal påmontert tilbehør som lett kan

avgift er påløpt og kan dokumenteres ved utbedring av skaden

demonteres, for eksempel GPS, sykkelcomputer, wattmåler, o.l.

eller ved gjenanskaffelse.

ikke etterlates på sykkelen.

A.8.3 Eiendomsretten til skadde ting og til ting som

Etter sykkelkonkurranser og ritt skal sykkelen låses til sykkel-

kommer til rette.

stativ eller tilsvarende, eller plasseres i låst bil.

Sikrede er pliktig til å beholde en skadet ting mot å få utbetalt
erstatning for skaden på tingen, men Selskapet har rett til å

Sykkeltilhenger skal låses fast eller være fastmontert til

overta skadde ting.

sykkelen.

Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har den sik-

El-sykkel kan maks ha hastighet på 25km/t.

rede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake.
Vil ikke den sikrede det, tilfaller tingen Selskapet.

Tilsyn
Gjenstander skal være under tilsyn eller låses inne. Det skal

A.9 Ansvarsbegrensning som følge av andre personers
handlinger eller unnlatelser og endring av risiko.

påsees at ingen gjenstander blir mistet, etterlatt, gjenglemt
eller forlagt.

A.9.1 Andre personers handlinger og unnlatelser
(identifikasjonsregler).

Transport

Dersom sikredes rett til erstatning bortfaller helt eller delvis

Gjenstander må merkes tydelig med navn og adresse.

som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, får dette

Gjenstandene skal pakkes, merkes og sikres forsvarlig slik at

samme virkning også ved tilsvarende handlinger eller unnlatel-

de tåler den aktuelle transporten. Musikkinstrumenter og

ser gjort av sikredes ektefelle som bor sammen med sikrede,

sykkel skal pakkes i hard koffert beregnet for transport av

eller fra personer som sikrede lever sammen med i et fast

den aktuelle gjenstanden. Transportørens bestemmelser om

etablert forhold (jf. FAL par. 4-11).

bagasjeinnhold og pakking må overholdes.

Ved næringsvirksomhet gjelder dette også ved tilsvarende

Vedlikehold

handlinger eller unnlatelser gjort av ansatt som har det over-

Vedlikehold, ettersyn og kontroll skal utføres i henhold til

ordnete ansvar for den del av virksomheten hvor forsømmel-

leverandørs instruks eller veiledning.

sen er gjort.
Datamaskin med tilhørende utstyr
A.9.2 Ansvarsbegrensning ved e
 ndring av risiko

Datamaskin må ikke brukes til andre formål, eller utsettes

Forbehold om å redusere erstatningen eller Selskapets ansvar

for større belastning, enn det som er angitt av leverandør.

ved endring av risiko.

Datamaskin med tilhørende utstyr må brukes og lagres på

1 Bor sikrede 3 måneder sammenhengende utenfor Norden

sted som er egnet med hensyn til temperatur, luftfuktighet,

plikter sikrede å underrette Selskapet om dette før flytt

gass og støvinnhold i luften.

ingen skjer. Dette gjelder også om boforholdet er midlertidig. Flytting til ett nytt sted utenfor Norden er en endring

Bruk

i risikoen som betinger høyere premie enn den som er

Verdigjenstand skal brukes i henhold til leverandørs instruks

betalt. Dersom slik melding ikke er gitt kan erstatningen bli

eller veiledning

forholdsmessig satt ned.

5 Vilkår verdisak

Sikring mot tyveri og hærverk
Dører skal være låst, og vinduer og andre åpninger i bygning/
rom i bygning skal være lukket og låst for å hindre uvedkommende i å komme inn i bygningen/rommet. Når ingen er til
stede i bygningen/rommet, skal vinduer være lukket og stengt
med haspe eller lignende. Vindu i luftestilling regnes ikke som
forsvarlig sikret mot tyveri. Nøkkelen skal oppbevares i låst
bygning eller tilsvarende utilgjengelig for uvedkommende.
Sikring av ting i bil/campingvogn
Bilen skal være låst når den forlates. Takboks skal være fastmontert og låst. Når bilen forlates, skal verdigjenstander som
foto-/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr,
mobiltelefon, radio/stereoutstyr, ur, smykker og andre
gjenstander av edelt metall oppbevares i låst, separat bagasjerom, lukket hanskerom eller fjernes fra bilen.

B Spesielle vilkår
B.1 Golf – «Hole in one»
Er det angitt i forsikringsdokumentet at forsikringen dekker
golfutstyr, dekkes utgifter til bevertning i forbindelse med
«Hole in one». Sikrede må sende selskapet bekreftelse fra
medspillere og kvittering for utgiftene.
Erstatningen er begrenset til 4 000 kr.

B.2 Sykkel
For sykkelforsikring er følgende omfattet:
Sykkel, herunder el-sykkel med maks hastighet 25 km/t, med
montert tilbehør og sykkelhjelm.
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