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VILKÅR VERDI  

Gjelder fra 1. januar 2021 

Erstatter vilkår av 1. januar 2020 

  

I tillegg til disse vilkårene gjelder  

- Forsikringsbeviset med ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter 

- Generelle vilkår  

- Lov om Forsikringsavtaler (av 16. juni 1989) 

- Lov om naturskadeforsikring (av 16. juni 1989)  
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1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 

Forsikringen gjelder for  

- den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker). 

- ektefelle, samboer (felles adresse i Folkeregisteret) og andre medlemmer av den faste husstand 

- egne barn som ikke bor hos sikrede, er også omfattet av forsikringen inntil fylte 21 år. 

- En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller 

skilsmisse selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Uansett opphører forsikringen for 

forsikringstakerens ektefelle/samboer fra det tidspunkt ektefellen/samboeren er fraflyttet (faktisk 

separasjon/samlivsbrudd). 

Bofellesskap o.l. regnes ikke som en husstand. Forsikringen gjelder ved eierskifte inntil ny eier har tegnet forsikring, men ikke 

lenger enn 14 dager etter eierskiftet. 

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER  

Forsikringen gjelder i hele verden. 

3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 

Forsikringen gjelder for gjenstander innen kategorien nevnt i forsikringsbeviset. Gjenstandene innen en kategori er forsikret 

samlet for inntil forsikringssummen angitt i forsikringsbeviset. Vi erstatter ikke skade på enkeltgjenstander innen en kategori 

når disse har en gjenanskaffelsespris under kr 1 000 på skadetidspunktet. For gjenstander anskaffet utenfor Norge gjelder 

forsikringen først etter innførsel til Norge. Forsikringen gjelder ikke for gjenstander som er kjøpt eller mottatt som gave 

utenfor Norge og som ikke er deklarert ved innførsel i henhold til gjeldende regelverk. Se Tolloven/Merverdiavgiftsloven med 

forskrifter. 

4 HVILKE SKADER SOM ERSTATTES  

Skade må inntreffe plutselig og uforutsett. Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer erstattes ikke. Verdiforringelse etter 

skadereparasjon dekkes ikke. 

4.1 VERDIFORSIKRING OG VERDIFLEX 

Det fremgår av forsikringsbeviset hvilke skadetyper som er omfattet av forsikringen 

 

Verdiforsikring 

- Verdiforsikring omfatter den eller de spesifikke gjenstander som er nevnt i forsikringsbeviset. 

Verdiflex 

- Verdiflex omfatter uspesifiserte verdigjenstander som man naturlig tar med seg ut av boligen og som har verdi 

over kr 1 000 pr. gjenstand. Omfatter ikke båt, båtmotor, sykkel, hvitevarer, møbler, utemøbler, grill, 

robotgressklipper, dyr, penger og ting som er lånt/leid eller utlånt/utleid. 

 

4.2 FØLGENDE SKADER ERSTATTES 

Skade som rammer de forsikrede ting og som skyldes en plutselig og uforutsett ytre skadehendelse knyttet til et bestemt 

skadetidspunkt, herunder tyveri. For VerdiFlex er erstatningen begrenset til kr 20.000 pr skadetilfelle.  

Erstatning for gjenstander kjøpt i utlandet, som ikke er tolldeklarert, begrenses til kr 6.000 pr gjenstand. 

4.3 FØLGENDE SKADER DEKKES IKKE 

Skade oppstått under utleie. 

Skade som skyldes 

- ødeleggelse på grunn av forhold ved tingen selv, eller en forandring som har sammenheng med tingens alder 

- feil eller mangel ved gjenstanden 

- gnagere, insekter, bakterier, sopp og råte 

- drone i bruk 

5 SKADEOPPGJØR 

Forsikringsavtalelovens § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder følgende regler: 

5.1 SKADEMELDING 

Skade skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold. Selskapet kan kreve at skademeldingen skal inneholde sikredes 

fødselsnummer (11 siffer) eller foretaksnummer. 

Følgende skader skal meldes til politiet: 

- Brann, tyveri, og skadeverk. 

Selskapet kan kreve at også andre skader meldes til politiet. 

Alternative oppgjørsmåter 

- Selskapet kan avgjøre hvilke av følgende oppgjørsformer som skal benyttes i erstatningsoppgjøret: 

- kontantoppgjør 

- reparere/utbedre skaden til tilsvarende, eller i vesentlige tilsvarende stand, som før skaden 

- gjenskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting, etter pris på skadedagen 
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- ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller 

gjenanskaffelse 

- ved reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller 

leverandør som skal benyttes. 

Selskapets renteplikt 

- Sikrede har krav på rente av erstatningen, se Forsikringsavtaleloven §§ 8-4 og 18-4. 

Eiendomsretten til skadde ting og ting som kommer til rette 

- Sikrede er pliktig til å beholde en skadd ting mot å få utbetalt erstatning for skaden på tingen. Selskapet har 

rett til å overta skadde ting  

- Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen 

tilbake. Hvis ikke, tilfaller tingen selskapet. 

Skjønn 

- Skadens økonomiske omfang fastsettes ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønnets 

verdsettelser danner øvre økonomisk grense for selskapets erstatningsansvar. Bestemmelsene om skjønn i de 

Generelle vilkår legges til grunn. Utbetaling av erstatning foretas i samsvar med bestemmelsene i vilkårenes 

punkt 5. 

Selskapets overtakelse av panterett 

- Er selskapet ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eieren, inntrer selskapet i panthavers rett i den 

utstrekning selskapet betaler erstatning til panthaver. 

5.2 ERSTATNINGSBEREGNING 

 
Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår eller lov etter fradrag av egenandel. 

Merverdi-/investeringsavgift refunderes etter dokumenterte kostnader som er påløpt ved utbedring av skaden.  

Det gjelder særskilte regler for panthaver, konkursbo, dødsbo og andre nye eiere etter at skaden inntraff, se punkt 5.2.8 
 

5.2.1 Erstatningen beregnes etter prisene på skadedagen på grunnlag av utgiftene til 

- reparasjon til samme - eller i det vesentlige samme - stand som umiddelbart før skaden, eller 

- gjenanskaffelse av tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - ting (gjenanskaffelsesprisen)  

og er begrenset til det laveste av de to alternativene.  

Erstatningen kan ikke settes høyere enn erstatningsgrunnlaget, beregnet etter reglene i punkt 5.2.2 - 5.2.7. Ved 

gjenanskaffelse gjøres det fradrag for verdiøkning ved at brukte ting blir erstattet med nye.  

5.2.2 Ting med samlerinteresse, som antikviteter, kunstverk, ekte tepper, våpen, mynt-, seddel- og frimerkesamlinger  

Erstatningsgrunnlaget er markedspris. 

5.2.3 Perler, edelstener, smykker og andre gjenstander av edelt metall 

Erstatningsgrunnlaget er gjenanskaffelsespris. 

5.2.4 Utstyr for lyd eller bilde, samt annen elektrisk innretning, maskin eller apparat. 

Erstatningsgrunnlaget er gjenanskaffelsespris med fradrag av 10 % for hvert påbegynt år tingen er eldre enn 5 år fra tingen 

ble tatt i bruk som ny. Maksimalt fradrag 80 %. 

5.2.5 PC, nettbrett og annet databehandlingsutstyr 

Erstatningsgrunnlaget er gjenanskaffelsespris med fradrag av 10 % for hvert påbegynt år utstyret er eldre enn 2 år fra utstyret 

ble tatt i bruk som ny. Maksimalt fradrag 80 %. 

5.2.6   Mobiltelefon 

Erstatningsgrunnlaget er gjenanskaffelsespris med fradrag av 10 % for hvert påbegynt år mobiltelefonen er eldre enn 1 år.  

Maksimalt fradrag 80 %. 

5.2.7 Sykkel/Sykkeltilhenger 

Erstatningsgrunnlaget er gjenanskaffelsespris med fradrag av 10 % for hvert påbegynt år tingen er eldre enn 2 år fra tingen 

ble tatt i bruk som ny. Maksimalt fradrag 80 %. 

5.2.8   Selskapets ansvar overfor Panthaver, konkursbo, dødsbo og andre nye eiere. 

 Overfor panthavere og konkursbo er selskapets ansvar begrenset til det laveste av følgende to beløp:  
- forskjellen i tingens omsetningsverdi før og etter skaden, og  

- vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet.  

For panthavere betyr tingen i denne sammenheng panteobjektet i sin helhet. Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor 

uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff. Overfor dødsbo og andre nye eiere etter at skaden 

inntraff enn eiers ektefelle/samboer eller livsarving, begrenses selskapets ansvar som om gjenanskaffelse ikke finner sted. 

For dødsbo gjelder bestemmelsene uten hensyn til om dødsfallet skjedde før eller etter at skaden inntraff. 

6 EGENANDELER  

I erstatningsoppgjøret gjøres fradrag etter reglene ovenfor. Hvis erstatningen avkortes/settes ned som følge av bestemmelser 

i forsikringsvilkårene, gjøres dette etter at egenandelen er fratrukket. Hvis skaden omfattes av flere forskjellige forsikringer i 

selskapet trekkes kun en egenandel, den høyeste. Hvis skaden erstattes ved at selskapet fremskaffer tilsvarende eller i det 

vesentlige tilsvarende ting, plikter sikrede å innbetale egenandelen til selskapet. 

- verdiforsikring eller VerdiFlex kr 1.000 

- naturskade fastsettes av departementet og er for tiden kr 8.000 
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