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Tyveri
Forsikringen gjelder i hele verden
Forsikringen gjelder for deg som har løpende avtale med NAF Mov
Forsikringen gjelder tyveri av Sykkel/El-sykkel inkludert påmontert utstyr
– uten sumbegrensning
Det trekkes ingen egenandel ved skadeoppgør

Hva som dekkes
•
•
•

Tyveri (jf. straffelovens § 321)
Ran (jf. straffelovens § 327)
Hærverkskade

Hva dekkes ikke
•
•
•

Skade som oppstår under utleie
Tap ved underslag og bedrageri
Skade på sykkel brukt i næringsvirksomhet

Hva sikrede må gjøre for å forebygge skader –
Sikkerhetsforskrifter
Dette gjelder også sikredes samboer/ektefelle
•
Sykkel/El-sykkel og batteri skal være låst
Ellers kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis
(forsikringsavtale loven § 4-8).

Erstatningsregler
I stedet for Forsikringsavtalelovens § 6-1 gjelder:
Skademelding
•
•

Skade skal snarest meldes Gjensidige
Tyveri, innbrudd og hærverk skal i tillegg meldes politiet

Hvordan erstatningen blir beregnet
Erstatningen settes til hva det vil koste Gjensidige å reparere/utbedre
skade eller gjenanskaffe tilsvarende – eller i det vesentlige tilsvarende
– ting etter pris på skadedagen, begrenset til tingens forsikringssum.
Der det foreligger avtale med leverandør/reparatør, bestemmer
Gjensidige hvilket av alternativene som skal benyttes og hvilken
leverandør/reparatør som velges.
Gjensidige vil i et hvert skadetilfelle vurdere om sikrede kan få kontant
erstatning.

Egenandel
Det trekkes ingen egenandel fra erstatningsoppgjøret

Utbetaling av erstatningen
Erstatning utbetales i takt med reparasjonen eller når det foreligger
oversikt over skaden/utgiftene.

Grov uaktsomhet og forsett kan føre til redusert erstatning
Erstatningen kan bli redusert dersom sikrede, eller sikredes ansatte,
har voldt skaden forsettelig eller ved grov uaktsomhet.

Ting som kommer til rette
Kommer en gjenstand til rette etter at Gjensidige har betalt erstatning,
kan sikrede beholde gjenstanden mot å betale erstatningen tilbake.
Ellers tilfaller gjenstanden Gjensidige.

Var gjenstanden defekt eller hadde nedsatt anvendelighet, gjøres det
fradrag for dette.
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Generelle vilkår

Bestemmelser som gjelder alle forsikringsprodukter.
1. Forsikringsavtalen består av

10. Krig og alvorlige uroligheter

•
•

Forsikringen dekker ikke skade på person og ting som skyldes
•
krig eller alvorlige uroligheter i Norge
•
krig eller alvorlige uroligheter i utlandet dersom forsikrede reiser inn
i, eller tar opphold i, et område med krig eller alvorlige uroligheter
– hvis ikke annet er avtalt skriftlig
•
deltakelse i krig når deltakelsen ikke er godkjent av norske
myndigheter

forsikringsdokumentet
eventuell avtale ved kollektive forsikringer

og reguleres også av
•
forsikringsavtaleloven (FAL)
•
det øvrige lovverket
Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkår og sikkerhetsforskrifter.
Spesielle bestemmelser gjelder foran generelle bestemmelser.

2. Norske lover og domstoler
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen.
Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol.

3. Garantiordning for skadeforsikringer
Gjensidige er med i en garantiordning for individuelle/private skade
forsikringer som kan bidra dersom selskapet ikke har penger til å betale.

4. Valuta
Priser, erstatninger og renter beregnes og gjøres opp i norske kroner.

5. Ettårige avtaler fornyes automatisk
Forsikringen er ettårig og fornyes automatisk for ett år av gangen
dersom ikke forsikringstaker sier opp forsikringen. Gjensidige kan endre
pris og vilkår hvert år ved hovedforfall.

6. Renter
Det beregnes renter ved erstatningsoppgjør i samsvar med
forsikringsavtalelovens §§ 8-4 og 18-4.

7. Opphør ved eierskifte
I stedet for forsikringsavtalelovens § 7-2 gjelder:
Skifter den ting forsikringen er knyttet til eier, faller forsikringen bort.
Gjensidige svarer likevel for forsikringstilfeller som inntrer innen fjorten
dager etter eierskiftet. Forsikringen bortfaller uansett når den nye eier
har tegnet forsikring.

8. Gjensidiges rett til å si opp forsikringen
Gjensidige kan si opp forsikringen ved manglende betaling, feil eller
manglende opplysninger samt ved særlige grunner.
I tillegg kan Gjensidige si opp forsikringen dersom forsikringstaker går
konkurs eller etter en skade, så sant oppsigelse er rimelig. Dette gjelder
ikke livsforsikringer.

9. Svik
Ved svik opphører både rett til erstatning og refusjon av innbetalt
beløp, og alle forsikringsavtaler kan sies opp med øyeblikkelig virkning.
Allerede utbetalte erstatningsbeløp kan kreves tilbakebetalt.

På Person-, Motorvogn- og Reiseforsikring dekker Gjensidige likevel
skade på person og ting som skyldes
•
krig eller alvorlige uroligheter i utlandet dersom forsikrede allerede
befinner seg i et område når det bryter ut krig eller alvorlige
uroligheter. Forsikringen gjelder da i inntil 6 uker fra dette
tidspunkt.

11. Skade ved terrorhandlinger
Ved terrorhandling er Gjensidiges samlede erstatningsansvar overfor
alle kunder og andre kravstillere begrenset til kr 1 milliard pr.
skadehendelse. Alle skader som inntreffer innenfor et tidsrom på 48
timer, regnes som samme hendelse. Overstiges fastsatt grense pr.
hendelse, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig. Denne
begrensningen gjelder ikke for reiseforsikring eller personforsikringer –
eller for personskade som går inn under Bilansvarsloven eller Lov om
yrkesskadeforsikring.
For følgende objekter/interesser dekkes uansett ikke skade som direkte
eller indirekte er en følge av terrorhandling:
•
Dammer, tunneler, broer, flyplasser, jernbanestasjoner, kraftverk,
bygninger med mer enn 25 etasjer
•
Objekter/interesser utenfor Norden
Med terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende handling
rettet mot allmennheten, herunder en voldshandling eller farlig
spredning av biologiske eller kjemiske substanser – og som forstås å
være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller
andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt.

12. Farlig spredning av biologiske
eller kjemiske substanser m.m.
For personskade under Bilansvarsloven og Lov om yrkesskadeforsikring
samt på reise- og personforsikring dekker Gjensidige skade eller tap
som følge av farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser,
skade eller tap forårsaket av raketter, atomvåpen eller radioaktiv
stråling.
For reise- og personforsikring gjelder følgende begrensning:
Ved skade forårsaket av atomvåpen eller radioaktiv stråling, er samlet
erstatningsansvar overfor alle kunder og kravstillere begrenset til kr 500
millioner pr. skadehendelse. Alle skader som skyldes samme hendelse
eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser,
regnes som én skadehendelse.
For øvrige forsikringer dekkes ikke slike skader/tap.
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13. Jordskjelv og vulkanutbrudd

17. Skjønn

Gjensidige dekker tap eller skade som direkte eller indirekte er
forårsaket av eller står i sammenheng med jordskjelv eller vulkanske
utbrudd for:
•
personforsikring, med unntak av ulykkesskade
som følge av jordskjelv i Norge
•
personskade under Bilansvarsloven
•
personskade under Lov om yrkesskadeforsikring

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier samt spørsmål i
forbindelse med beregning av avbruddstap avgjøres ved skjønn dersom
sikrede eller Gjensidige krever det. Skjønnets verdifastsettelser er øvre
grense for Gjensidiges erstatningsansvar.

For øvrige forsikringer dekkes ikke tap eller skade, og økning i tap eller
skade, ved jordskjelv og vulkanutbrudd.

14. Områder som er underlagt sanksjoner fra FN eller EU
Enhver erstatningsplikt – og andre forpliktelser overfor den forsikrede
eller andre rettighetshavere under forsikringen – bortfaller dersom
oppfyllelse av forpliktelsen medfører brudd på regelverk som
gjennomfører bindende vedtak fattet av FNs Sikkerhetsråd eller
restriktive tiltak vedtatt av EUs råd.

15. Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister – FOSS
Alle skader som meldes et forsikringsselskap, kan registreres i
Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister. Når et forsikringsselskap
melder en skade til registeret, får selskapet automatisk oversikt over
fødsels-, organisasjons- og saksnummer, bransjekode, selskap,
skadetype, dato og saksbehandlers initialer for alle skader som tidligere
er meldt på samme kunde – også skader i andre forsikringsselskap.
Registrerte skader slettes etter 10 år.
Forsikringstaker har innsynsrett ved skriftlig henvendelse til:
FNO Servicekontor,
Postboks 2473 Solli,
0202 Oslo.

16. Register over livsforsikringer og pensjonsavtaler
Finansnæringens Servicekontor har et register over alle livsforsikringer
og pensjonsavtaler slik at forsikrede og etterlatte lettere skal finne
opplysninger. Det er registrert navn, fødselsnummer, referansenummer
og navnet på finansinstitusjonen.
Forsikringstaker kan få innsyn eller reservere seg
mot å stå i registeret ved å henvende seg til
FNO Servicekontor,
Postboks 2473 Solli,
0202 Oslo.
Se også norskpensjon.no

Sikrede eller Gjensidige kan kreve erstatningen fastsatt ved skjønn, for
fysisk skade på følgende gjenstander:
•
Motorvogn, inkludert tilhenger
•
Arbeidsmaskin
•
Skip og båt
•
Bygning
•
Innbo, eiendeler og driftsløsøre
•
Driftstap inkludert husleietap
•
Verdigjenstander
Med unntak av driftstap og husleietap skal skjønnet bare omhandle
den fysiske skaden på den forsikrede gjenstanden, ikke andre krav i
anledning skaden.
Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene
velger en skjønnsmann. Dersom en av partene ønsker det, kan det
velges særskilt skjønnsmann for bestemte ting ved avbruddstap for
bestemte spørsmål.
Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg,
plikter den andre innen en uke etter at underretning er mottatt, å
meddele om hvem som velges. Før skjønnet velger skjønnsmennene en
oppmann. Hvis en av partene forlanger det, skal denne være bosatt
utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor
forsikringstilfellet har inntruffet. Unnlater en av partene å velge
skjønnsmann, oppnevnes denne av tingretten i den rettskrets hvor
skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann,
oppnevnes denne på samme måte.
Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de
undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på
grunnlag av forsikringsavtalen. Skjønnsmennene foretar verdsettelsen
og besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles.
Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen som etter de samme regler avgir
sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir
oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes
skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som
skjønnsmennenes ansettelser medfører.
Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmannen og
mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres med en halvpart på
hver. Ved skjønn overfor privatkunder som gjelder tingskade knyttet til
privat forsikring, hvor det er Gjensidige som krever skjønn, betaler
Gjensidige alle skjønnskostnader. Skjønnets verdsettelser er bindende
for begge parter.
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