
Produktene gjelder kun for sikrede i egenskap av privatperson og gir ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for 
arbeidsgiver eller for privatperson som driver næringsvirksomhet eller annen form for yrkesutøvelse. 
 
 
REISEFORSIKRING - NORMVILKÅR 
 
 
Forsikringen 
gjelder til 
fordel for 

det antall personer som er nevnt i forsikringsbeviset, som er medlem av norsk 
folketrygd, har bostedsadresse i Norge, registrert i folkeregisteret, og som skal returnere til Norge etter reisen. 
 
For familieforsikringen gjelder følgende: 

- Medforsikret ektefelle/samboer/registrert partner  må ha samme 
-  bostedsadresse som forsikringstaker i Norge, registrert i folkeregisteret 
- Medforsikret samboer er ikke likestilt med ektefelle ved utbetaling av 
       dødsfallserstatning hvis ikke han/hun er oppnevnt som begunstiget.  
- Dersom det ikke er ektefelle og det ikke er oppnevnt begunstiget, skal  
        erstatningen utbetales til forsikredes arvinger etter lov eller testament, jf. 
        FAL 15-1 
- Medforsikret ektefelle er ikke omfattet av forsikringen fra det tidspunkt 
       det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse,  
       selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. 
- Adoptivbarn er med-forsikret fra og med det tidspunkt du har overtatt den 
       faktiske omsorgen for barnet 
- Fosterbarn må ha samme bostedsadresse som deg i folkeregistret 
- Egne barn er omfattet av familieforsikringen til første hovedforfall etter  
       at barnet har fylt 20 år. Det er en forutsetning at barnet har samme 
       folkeregisterte adresse som en av sine foreldre. 

 
Hvor og når 
forsikringen 
gjelder 

På fritidsreiser med minst 1 overnatting og med varighet inntil 45 dager for hver enkelt reise i hele verden – med utgangspunkt fra bostedsadressen i 
Norge. 

Hvor 
forsikringen 

- på bostedsadresse, arbeids- eller undervisningssted 
- på ekspedisjoner. Med ekspedisjon menes reise som krever større og spesiell utrustning for et spesielt formål. 



forsikringen 
ikke gjelder 

- Ved innreise i krigsområder 

Hva er 
forsikret 

1. Personlig reisegods 
2. Sykeutgifter og sykehusopphold 
3. Hjemtransport ved sykdom eller skade 
4. Utgifter ved avbrutt reise 
5. Utgifter ved tilkallelse 
6. Utgifter ved forsinkelse 
7. Utgifter ved avbestilling 
8. Reiseansvar 
8.    Rettshjelp 

Hva 
forsikringen 
ikke dekker 

Uten hensyn til dekningsomfang dekkes ikke utgifter som har oppstått p.g.a. 
 
1. boksing,bryting,judo,karate og annen kamp-/selvforsvarssport eller trening til  dette. 
2. utførelse av/medvirkning til kriminell handling 
3. basehopping og annen luftsport, samt dykking 
4. opphold og behandling ved private klinikker i  Norden. 
5. at undersøkelse, behandling og/eller operasjon  forårsaker komplikasjoner/forverring 
6.   fortsatt opphold og behandling i utlandet når hjemtransport er medisinsk forsvarlig 
7. svangerskapsplager eller frivillig abort 
8. fødsel fra og med 36.svangerskapsuke 
 
1.  
2.  
9.    svært alvorlig sykdom i sluttstadiet 
10. feilbehandling/feilmedisinering 
11. høydesyke eller annen sykelig tilstand som skyldes opphold i høyder over  
       4000 meter. 
12. økonomiske tap som følge av streik, arbeidskonflikter og konkurs 
 

 
 



PERSONLIG REISEGODS 
Hva er reisegods - Med reisegods menes de personlige eiendeler man har med seg for eget bruk under reise og opphold med inntil kr XX. 

Hvis flere sikrede reiser sammen, forhøyes beløpet til totalt kr XX. Reisegods er også gjenstander man har leid og som 
man i henhold til  

       skriftlig kontrakt/leieavtale har overtatt ansvaret for 
- innsjekket bagasje når man reiser sammen med  transportmiddelet. En eventuell atskillelse som skyldes transportørens 

disponering vil ikke få 
       betydning for din rett til erstatning. 
- Utover forsikringssummen for reisegods/bagasje omfatter dekningen sjekker, billetter og pass med inntil kr XX  pr 

person hvis tapet ikke 
       dekkes på annen måte, dessuten  penger som sikrede bærer med seg med inntil kr XX pr skadetilfelle.  

    -      penger oppbevart i safe med inntil kr XX pr person. 
     Som reisegods regnes ikke:  

- motorkjøretøyer/campingvogner med tilbehør, herunder nøkler. Med tilbehør menes også reservedeler og fastmontert utstyr som for eksempel 
musikkanlegg og skiboks/bagasjeboks. Kjøreutstyr til motorkjøretøy som for eksempel kjøredress, hjelm, hansker og støvler regnes ikke som 
reisegods når dette er i bruk eller når det oppbevares sammen med kjøretøyet.  

- båter, seilbrett og surfebrett med tilbehør. Kano/kajakk regnes ikke som båt i denne sammenheng. 
- fallskjerm, hang-/paraglider og lignende, samt tilbehør til disse. 

    -      møbler og flyttegods.  
    -      varer og vareprøver, verktøy og måleinstrumenter.  

- tegninger, manuskripter, dokumenter og verdipapirer av ethvert slag, frimerkesamlinger og eksponert film. Med samlinger menes 
       gjenstander/ting med samlerinteresse/samleverdi som for eksempel kunstverk, ekte tepper, mynt-, seddel- og frimerkesamling.  
-      dyr.  

    -     datafiler.  
 



Hvilke tap/skader 
er dekket 

1. Tyveri. Med tyveri menes borttagning av eiendeler  man har i sin besittelse, jf.straffeloven § §257 og 258. At eiendeler  
mistes/bortkommer og  senere beholdes av finneren, er ikke å anse som tyveri.  

2. Ran, jf.straffeloven §§.266 og 267.  
3. Innbrudd, jf. straffeloven §.147  
4. Skadeverk. Med skadeverk menes at en person rettsstridig ødelegger, skader,  gjør ubrukelig eller forspiller eiendeler du 

har i din besittelse,  
jf.straffeloven §§ .291 og 292. 

5. Naturskade. Med naturskade menes skade som direkte skyldes naturulykke som skred, storm, stormflo, jordskjelv eller 
vulkanutbrudd, jf. Lov 

       om naturskadeforsikring.  
6. Trafikkuhell med motorkjøretøy, båt, campingvogn eller sykkel.  
7.    Brann, nedsoting, direkt lynnedslag, eksplosjon og  inntrengning av vann  eller væske i bygning. Med brann menes ild 
som er kommet løs 
8.    Transportskade/tap når reisegods er sendt som innsjekket bagasje. 

Hvilke tap/skader 
som ikke er 
dekket 

1.skade som skyldes gjenstandens vanlige bruk 
2.    skadeverk forårsaket av noen i sikredes nærmeste familie, det vil si ektefelle/samboer, barn, foreldre og søsken. 
3.    mindre skade på koffert, bag, ryggsekk, barnevogn og  sykkel  (riper/rifter/skraper/flekker ol) 
3. skade på selve kofferten, bagen eller ryggsekk en selv om de er sendt som innsjekket bagasje. 
4. skade på gjenstander under transport som skyldes at væske har rent ut, at gjenstander er knust, bedervelige varer eller at 

gjenstander på grunn 
       av sin tilstand/form har forårsaket skade. 
6.    utgifter/økonomisk tap som følge av tapt/skadet  reisegods 
 

Erstatningsbe-
regning 

   Tap/skade erstattes inntil angitt forsikringssum, men aldri over forsikringsverdien. Forsikringsverdien settes til hva det på 
skadedagen vil koste å  
   kjøpe tilsvarende gjenstand. 
 
    Det gjøres fradrag for verdiforringelse på grunn av alder, bruk og nedsatt  anvendelighet. Ved beregning av 
verdiforringelse tas hensyn til gjen- 
    standens sannsynlige brukstid. 
  
    Gjenstander som er kjøpt brukt, på auksjon eller mottatt som arv eller gave, erstattes med gjenanskaffelsespris for 



tilsvarende brukt gjenstand. 
  
    Selskapet bestemmer om skaden/tapet skal erstattes ved kontantoppgjør, reparasjon, gjenanskaffelse eller at vi skaffer i 
det vesentlige tilsvarende 
    gjenstand. 
 
    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. 
 
    Tapt/skadet reisegods eller utgifter i forbindelse med dette kan aldri kreves erstattet med mer enn ditt reelle økonomiske 
tap. 
 
    Er det flere som er ansvarlig for tap/skade, overtar selskapet sikredes rett til erstatning fra andre for det beløp selskapet 
har fått utbetalt. 

 
SYKEUTGIFTER OG SYKEHUSOPPHOLD 
Hvilke 
tap/skader er 
dekket 

Forsikringen omfatter nærmere angitte utgifter som er en følge av akutt sykdom eller ulykkesskade under reisen. I tillegg dekkes utgifter som skyldes 
uventet akutt forverring av kronisk lidelse.  
 
1. Reisesyke  
Ved sykdom eller skade som rammer sikrede, erstatter selskapet: 

- legehonorar.  
- utgifter til forbindingssaker og medisin.  
- fysikalsk behandling foreskrevet av lege.  
- nødvendige transportutgifter i forbindelse med ulykke og medisinsk behandling.  
- utgifter til tannlege som følge av akutt tannsykdom og tannskader ved spising erstattes med inntil kr XX pr skadetilfelle. 



       fortsette etter planen med inntil kr XX pr skadetilfelle. 
- utgifter med inntil kr XX for nødvendige telefonsamtaler med selskapet, sykehus/lege. 
 

 3. Sykdom/skade som rammer reiseledsager   
Hvis sikredes reiseledsager rammes av akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall, dekker selskapet sikredes ekstra utgifter med inntil kr XX pr 
skadetilfelle til:  

- hotellopphold.  
- innhenting av fastsatt reiserute.  
- hjemreise når reisen avbrytes. 
- forsinket hjemreise.  

 
Med reiseledsager forstås kun én person over 18 år som foretar hele reisen sammen med sikrede. Dessuten sikredes barn under 18 år som er med på 
reisen.  

�

 
TILKALLELSE 
Hvilke tap er 
dekket 

Nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise, kost og losji erstattes ved tilkallelse av en nærstående person i Norden på grunn av forsikredes 
akutte og alvorlige sykdom, alvorlige ulykkesskade eller dødsfall.  
  
Ved forsikredes dødsfall dekkes tilkallelse for å ledsage hjemtransport av kiste/urne. Maksimum erstatning er kr XX pr skadetilfelle. Tilkallelse skal 
forhåndsgodkjennes av selskapet.  
 

Hvilke tap er 
ikke dekket  

Tilkallelse erstattes ikke når det allerede er truffet bestemmelse om snarlig hjemtransport av forsikrede. 

 
FORSINKELSE 
Forsinket 
reisegods  

Når ekspedert reisegods er forsinket mer enn 4 timer, erstattes utgifter til nødvendige klær og utstyr med inntil kr. XX per sikret. Forsinkelsen må 
bekreftes av transportør. 
 
Forsinket reisegods dekkes ikke ved hjemkomst.  

 
Forsinket 
avgang - 
kompensasjon  

Når det enkelte transportmiddelets avgang er forsinket med mer enn 8 timer p.g.a. værforhold eller mekaniske/tekniske årsaker gis en erstatning 
begrenset til kr XX per påbegynt døgn, maksimalt kr XX per sikret. 
 
Forsinkelsen beregnes i forhold til reisearrangørens rutetabell samt eventuelle endringer som var planlagt og meddelt før reisen startet. Forsinkelsen 
må bekreftes av reisearrangør. 

Forsinket Når det enkelte transportmiddelets avgang er forsinket med mer enn 8 timer p.g.a. værforhold eller mekaniske/tekniske årsaker, erstattes nødvendige 
og dokumenterte merutgifter til innhenting av ny fastlagt reiserute og/eller overnatting med inntil kroner XX 



avgang - 
refusjon 

og dokumenterte merutgifter til innhenting av ny fastlagt reiserute og/eller overnatting med inntil kroner XX 
 
Forsinkelsen beregnes i forhold til reisearrangørens rutetabell samt eventuelle endringer som var planlagt og meddelt før reisen startet. Forsinkelsen 
må bekreftes av reisearrangør. 

Forsinket 
fremmøte  

Hvis sikrede kommer for sent frem ved avreise, og forsinkelsen skyldes værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell med det transportmiddelet sikrede 
sitter i eller skal reise med, erstattes rimelige og dokumenterte ekstra reiseutgifter til innhenting av planlagt reiserute med inntil kr XX per sikret. 
Dersom den planlagte reisen videre ikke kan gjennomføres samme dag, dekkes rimelige overnattingsutgifter. 
 
Det forutsettes at det er minst 1 time og 30 minutter fra beregnet ankomst til avgang med neste transportmiddel. 
 
Selskapet erstatter ikke utgifter som dekkes fra reisearrangør, fly- eller trafikkselskap. 
 

 
 
HJEMTRANSPORT 
Hvilke tap som 
dekkes 

Selskapet dekker ekstra utgifter ved hjemtransport:  
- til fast bopel eller avtalt behandlingssted forordnet av lege og som er en følge av akutt sykdom, uventet akutt forverring av kronisk sykdom 

eller ulykkesskade som rammer sikrede under reisen.  
- som er nødvendig på grunn av akutt sykdom, alvorlig ulykkesskade eller dødsfall i nærmeste familie i Norden inntruffet etter at reisen er 

startet.  Med nærmeste familie menes ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret, barn/stebarn/fosterbarn/svigerbarn/barbebarn, 
foreldre/ste-/foster-/sviger/foreldre, søsken, svigrinner og svorgre, besteforeldre 

- ved sikredes død.  
- ved brann, innbrudd, vannledningsskade eller naturskade inntruffet etter avreisedato i sikredes bopel, forretning eller kontor og som nødvendiggjør 
   hans/hennes nærvær. Selskapets godkjennelse må innhentes på forhånd.  
-  når sikrede har behov for blodoverføring og dette av hensyn til smittefare bør skje i Norge.  
 
Kan hjemtransport skje med ordinære transportmidler, dekker selskapet tilleggsutgifter når det er nødvendig å disponere 
ekstra sete i fly, annen klasse enn forutsatt, ekstra soveplass e.l. Hvis det er nødvendig med reisefølge, betales også 
merutgiftene dette medfører for en person. Den behandlende leges avgjørelse om hjemtransport og ledsagelse må foreligge 
skriftlig. Ved alvorlig sykdom eller ulykkesskade, kan sykebil eller ambulansefly benyttes. I slike tilfeller må selskapets 
godkjennelse innhentes på forhånd. 

 
 
 
 
 



 
 
 
REISEAVBRUDD 
Hvilke tap som 
dekkes 

Ved reiseavbrudd erstattes forhåndsbetalte reiseomkostninger for den forsikrede.  
 
Erstatning ytes også til ett familiemedlem som er med på reisen . Erstatning for reiseavbrudd ytes også når forsikredes reiseledsager (én person) 
(herunder familiemedlem) rammes av et forsikringstilfelle som beskrevet i opplistingen under.  
 
Med forhåndsbetalte reiseomkostninger menes det beløp man ifølge kvittering har betalt for transport, kost og losji, før reisen starter.  
Når forsikrede reiser med egen bil, beregnes kr XX pr km for korteste vei fra reisens utgangspunkt og til det sted hvor reisen avbrytes, og retur.  
Erstatning ytes for det antall dager som svarer til forholdet mellom ubenyttede og totalt antall planlagte reisedager innenfor forsikringstiden.  
Erstatningen er begrenset til kr XX pr døgn, likevel ikke utover kr XX pr person.  
 
I stedet for reiseavbruddserstatning kan selskapet utbetale samme beløp for reise tilbake til det sted der reisen ble avbrutt.  
Reiseavbruddserstatningen er personlig og kan ikke overdras eller arves.  
 
Reiseavbrudd erstattes ved:  
    -      Hjemtransport før tiden og som er nødvendig av medisinske årsaker,  

- Hjemtransport før tiden på grunn av akutt alvorlig sykdom, alvorlig 
        ulykkesskade eller uventet dødsfall i nærmeste familie i Norden.  

    -       Forsikredes sykehusinnleggelse.  
Ved legeordinert sengeleie utenom sykehus av mer enn 3 dagers varighet. Som første dags sengeleie regnes dagen før det 
første legebesøket. 

 
 
 
 



AVBESTILLING 
Hva forsikringen 
omfatter 

Avbestillingsutgifter som sikrede påføres i henhold til fastlagte bestemmelser av 
- transportør 
- reisearrangør 
- hotell eller utleier 
ved avbestilling av reise eller opphold (kost og losji) før planlagt avreise fra bostedsadresse. 

Forutsetninger for 
erstatning 

Forsikringen gjelder kun for reiser hvor: 
- betalingsforpliktelsen har oppstått for skadetidspunktet, og 
- reisen helt eller delvis er forhåndsbetalt. 

 
Avbestillingen må skyldes: 

- akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk lidelse, eller 
- ulykkesskade eller død. 

som rammer sikrede, sikredes eneste reiseledsager og deres nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer med felles adresse i 
Folkeregisteret, barn/stebarn/fosterbarn/svigerbarn/barbebarn, foreldre/ste-/foster-/sviger/foreldre, søsken, svigrinner og 
svorgre, besteforeldre), bosatt i EØS-land. 

- skade på egen bolig som nødvendiggjør sikredes nærvær. 
 

Forsikringen 
dekker ikke 

Forsikringen dekker ikke omkostninger som skyldes avbestilling 
- på grunn av sykehusopphold/behandling som  blir lengre enn forventet. 
- på grunn av behandling, operasjon, kur eller rekreasjonsopphold som var planlagt/forespeilet før reisen  helt eller 

delvis er betalt. 
- at hensikten med reisen faller bort. 
- annet økonomisk tap 
- skatter og avgifter. 

Erstatningsopp-
gjør 

FAL §6-1 gjelder ikke, derimot at avbestillingsomkostningene erstattes inntil forsikringssummen. 

 
 
 
 
 



RETTSHJELP 
Hvem er 
omfattet 

De personer som er nevnt i forsikringsbeviset, som er medlem av norsk folketrygd, har bostedsadresse i Norge, registrert  
i folkeregisteret, og som skal returnere til Norge etter reisen. 

Hvor 
forsikringen 
gjelder  

Utenfor Norden 

Hva 
forsikringen 
omfatter 

Rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist. 
 
Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller delvis – muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne ansees som 
tvist.  
En tvist er ikke å anse som flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saksanlegg. 
 
Utgifter til sakkyndige som er oppnevnt av retten, eller  utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet.  
 
Utgifter til vitner, kun ved hovedforhandling og bevisopptak. 

Domstoler Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler  slik de er definert i den norske domstolloven §1 
Virkefelt i tid Tvisten må ha oppstått under reisen. 

 
Tvist oppstått før reisen ble påbegynt 
Rettshjelpsutgiftene dekkes ikke dersom sikrede før reisens begynnelse var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag, 
og forstod eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå.  
 
Tvist etter at reisen er avsluttet 
Dersom grunnlaget for tvisten oppstod under reisen, dekkes også rettshjelputgifter som har oppstått etter reisens 
avslutning. 

Saksomkostnin
ger ved forlik 

Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at 
motparten ikke er søkegod. 
 
Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller ved forlik 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 god-kjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger i 
dommen eller i forliket til fratrekk i erstatningen 

Ugifter 1. Idømte saksomkostninger 



forsikringen 
ikke dekker 

2. Rettsgebyr i ankeinstans. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. 
3. tvist om gjelder fast eiendom herunder tvist om fysiske feil og mangler og  avtaletvister vedrørende eiendom utenfor 

Norden, som   
       timeshareleiligheter, ferieklubber og lignende. 
4. tvist som alene hører inn under namsmyndighetene jfr. tvangsl. § 2-1. 
5. tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling,  samværsrett, farskap, arv, krav om 

omstøtelse av gave, under-   
       holdsbidrag, bodeling, oppløsing av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsing av 
husstandsfellesskap samt skiftesaker 
6. tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder 

konkurs eller      akkord-forhandling dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner 
7. straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker når sikrede er mistenkt, siktet eller saksøkt 
8. tvist om erstatning etter Skadeerstatnings-loven, § 3-3 (visse personlige krenkinger), § 3-5 b og § 3-6 (ærekrenking og krenking av 

privatlivets fred) 
9. tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søks- mål når den administrative 

klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning  til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandlingen 
unntatt fra  dekning. 

10. tvist som har sin årsak i en bevisst ulovlig handling fra sikredes side. 
11. tvist i saker om personskader etter bilansvarsloven, før det fra motorvognens trafikk-forsikringsselskap foreligger 

skriftlig avslag om å dekke  
       sikredes nødvendige og rimelige utgifter til  juridisk bestand før saksanlegg. 
12. tvist som gjelder motorkjøretøy eller arrbeidsmaskin 
13. tvist som gjelder båt og luftfartøy 
14.  tvist som gjelder trav- og galopphest eller når sikrede er part i egenskap av eier, rytter eller bruker av slik. 
 

Sikredes 
informasjonspl
ikt 

Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpdekningen, må selskapet underrettes snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. 
Underretningen skal skje skriftlig.  
 
Meldefristen ved tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak regnes fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandlingen er fullt ut 
utnyttet.  
 
Ved tvister som alene hører inn under en særdomstol regnes meldefristen fra det tidspunkt hvor saken bringes inn for de alminnelige domstoler. 
 

Sikredes øvrige Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted 



plikter passer for oppdraget. 
 
Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. 

Andre 
bestemmelser 

Etter saksanlegg er selskapets ansvar begrenset til de utgifter som etter rettens skjønn var nødvendig for å få saken 
gjennomført. 
 
Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og 
tekniske bistand. Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under 
forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, 
eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. 
 
Ved krav om oppgjør har selskapet den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt 
salær. Før endelig 
oppgjør foretas, kan selskapet kreve dokumentasjon for at egenandel er betalt. 
Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RETTSLIG ERSTATNINGSANSVAR 
Hvem er omfattet Sikrede i egenskap av privatperson 
Hvor forsikringen 
gjelder 

Utenfor Norden 

Hva 
forsikringen 
omfatter 

Sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som sikrede har voldt i egenskap av privatperson etter gjeldende rett kan 
pådra seg for skade på annen person eller annens ting 
 
Med skade forstås personskade eller tingskade: 
1. Personskade anses inntruffet når en person  skades, påføres sykdom eller dør. 
 
2. Tingskade anses inntruffet når løsøre (herunder dyr) eller fast eiendom skades eller går tapt på annen måte, eller når      

elektronisk lagret informasjon forvanskes eller går tapt på annen måte. 
 
Økonomisk tap som følge av en dekningsmessig skade regnes som del av denne, også når den dekningsmessige skaden 
ikke overstiger egenandelen. 

Virkefelt i tid Skaden må være konstatert av sikrede eller av skadelidte i løpet av forsikringstiden. Skaden blir å henføre til den 
forsikring som gjaldt da skaden først ble konstatert. Alle skader som skyldes samme begivenhet regnes som ett 
skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da første skade ble konstatert. 

Forsikringen 
dekker ikke 

1. ansvar som bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti.  
2. ansvar for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede selv eller noen annen på dennes vegne tar hånd om for leie, lån, bruk og 

oppbevaring.  
3. for tort og svie eller annet erstatningsansvar av straffende karakter som utmåles i tillegg til erstatning for skadelidtes 

økonomiske tap, for eksempel ”Punitive Damages” og lignende.  
4. ansvar overfor medlemmer av den sikredes familie, herunder ektefelle/samboer, 

foreldre/steforeldre/fosterforeldre/svigerforeldre, søsken, barn/stebarn/fosterbarn/barnebarn/samboers barn og disse 
personers ektefeller/samboere.  

5. ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap eller overfor en virksomhet som disponeres av 
sikrede, eller der sikrede eller dennes familie har vesentlig eierinteresse. 

6.  ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget  framdriftsmaskineri, båt, vannjet, 
vannscooter, luftfartøy (ekskl. modellfly) eller registrert trav- eller galopphest som trenes for eller deltar i løp. 
Likevel dekkes ansvar som eier, fører eller bruker av  
-    rullestol, selvgående  

            gressklipper, snøfreser og  



            lignende som ikke kan  
            oppnå en hastighet over  
            10 km/t. 
       -    hangglider/paraglider uten 
            motor.  

-    kano, kajakk og 
             seilbrett/surfebrett. 
7. ansvar for skade på ting oppstått ved maskingravings-, sprengnings-, pelings- eller rivingsarbeid. Som sprengning 

regnes også bruk av ekspanderende masse.  
8. det objektive foreldreansvaret for barns skadeforvoldelse, jf skadeserstatningslovens § 1-2, nr 2.  
9. ansvar for skade voldt ved forsettlig handling eller unnlatelse, og følger av slik skade.  
10. ansvar ved forurensning dersom årsaken til forurensningen ikke er plutselig og uforutsett. 
11. ansvar ved overføring av smittsom sykdom.  
12. ansvar for skade på ting ved sopp og råte, eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet. 
13. styreansvar. 
14. ansvar som eier av fast eiendom 

Behandling av 
erstatningskra
v 

Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger egen- andelen, tilligger det selskapet å: 
- utrede om erstatningsansvar foreligger 
- forhandle med kravstilleren 
- om nødvendig prosedere saken for domstolene. 
 
Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv om forsikringssummen derved 
overskrides. 
 
Eventuelle omkostninger til ekstern advokat- og annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av selskapet betales av 
selskapet i den utstrekning summen av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen.  
 
Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles 
omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. 
 
Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, erstattes ikke omkostninger som senere 
påløper.  
 



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

 


