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Disse vilkårene supplerer forsikringsbeviset og angir rettighetene dine - og til andre, som har rett etter avtalen nedenfor. KLP Skadeforsikring
AS innestår for disse ytelsene ved skade.
1 Hvem forsikringen gjelder for
Ansvarsforsikringen gjelder for deg som forsikringstaker og enhver rettmessig bruker av bilen.
Fører- og passasjerulykkesforsikringen gjelder til fordel for fører av bilen og passasjer i bilen. Haikere og personer som er med i bilen som
betalende passasjerer, er ikke omfattet av forsikringen.
2 Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia, med unntak av rettshjelpforsikringen som kun gjelder i Norden.
3 Hva forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter skade forårsaket av den bilen som er angitt i forsikringsbeviset slik den er levert ny fra forhandler i seriemessig utførelse.
I tilknytning til ulykke omfatter forsikringen også skade på sjåfør og passasjerer.
Omkostninger i forbindelse med rettslig tvist knyttet til kjøretøyet er også omfattet.
4 Hvilke skader som dekkes
Forsikringen dekker skader inntruffet i avtaleperioden etter de dekningsarter som er spesifisert nedenfor:
4.1 Ansvar
Erstatningsansvar dekkes i henhold til bilansvarsloven med ubegrenset beløp for personskade og inntil kr 10 millioner ved skade på ting.
4.2 Fører-/passasjerulykke
Forsikringen dekker ulykkesskade som fører til varig medisinsk invaliditet eller død når bilen eller fast tilkoblet utstyr er den direkte årsak til
skaden.
Med ulykkesskade forstås fysisk skade på en person forårsaket av en plutselig ytre begivenhet (ulykkestilfelle).
Med medisinsk invaliditet menes den fysiske, varige funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade erfaringsvis forårsaker.
4.3 Rettshjelp
Forsikringen dekker nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når du er part i tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig
bruker eller fører av den forsikrede bil. Forsikringen dekker utgifter til sakkyndige som enten er oppnevnt av retten eller på forhånd er godkjent
av selskapet. I tillegg dekkes omkostninger til vitner ved hovedforhandling og bevisopptak.
5 Hvilke skader som ikke dekkes
5.1 Fører- og passasjerulykkesforsikringen dekker ikke
Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som skyldes
• sykdom, sykelig tilstand eller anlegg
• behandlingsutgifter
• psykisk skade dersom skaden ikke oppfyller diagnosekriteriene i det internasjonale klassifikasjonssystemet ICD-10, punkt F43,1 (PTSD
Posttraumatisk stresslidelse)
• skader som kun er vansirende, unntatt skader i ansiktet
• besvimelse, plutselig blodtrykksfall og slagtilfelle
• tannskader - unntatt behandlingsutgifter
• rygglidelser og ryggsmerter med mindre lidelsen/smertene kan tilbakeføres til påvisbart brudd i ryggsøylen, og dette kan tilbakeføres
til en ulykke
• selvmord eller forsøk på selvmord som skyldes sinnslidelse
Dersom sykelig tilstand eller sykelig anlegg har medvirket til skade, kan erstatningen reduseres i forhold til betydningen tilstanden eller anlegget
har hatt for skaden.
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5.2

Rettshjelpsforsikringen dekker ikke
• tvist som har sammenheng med entreprise eller transportoppdrag, eller sikredes yrke eller erverv. Herunder tvist som har sitt utspring i
yrkesskade eller yrkessykdom.
• tvist som har sammenheng med eller sitt utspring i separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse
av gave, underholdningsbidrag, bodeling, økonomisk fellesskap etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt
skiftesaker
• tvist som alene hører inn under namsmyndighetene
• tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs eller akkordskyldner
• tvist som gjelder, eller som har sitt utspring i straffesak, ærekrenkelsessak eller sak om erstatningsplikt etter skadeerstatningsloven §3-3
(visse personlige krenkelser), straffeloven §274 (legemsbeskadigelse), skadeerstatningsloven §3-5 (oppreisning) og §3-6 (ærekrenkelse
og krenking av privatlivets fred)
• tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet.
• i tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling unntatt fra dekning
• tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige
• tvist i saker om personskader etter bilansvarsloven, før det fra motorvognens trafikkforsikringsselskap, foreligger skriftlig avslag om å
dekke sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand før saksanlegg
• utgifter pådratt før tvist er oppstått
• idømte saksomkostninger og rettsgebyr i ankeinstans

6 Skadeoppgjør
Ved skade skal sikrede snarest melde fra til selskapet. Brann, tyveri og hærverkskader, samt personskader og skader på vilt, skal meldes til
politiet.
Skadelidt og/eller sikrede skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig og som selskapet trenger for å beregne sitt
ansvar. Om selskapet ber om det, skal de også gjøre undersøkelser eller utredninger og møte til forhandling eller rettergang. Uten samtykke fra
selskapet må sikrede ikke innrømme ansvar eller forhandle om krav.
Selskapet har rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. Skademelding skal inneholde sikredes fødselsnummer
(11 siffer). Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe, eller er et forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede gjøre det som
med rimelighet kan forventes for å avverge eller begrense tapet. I slike tilfeller dekkes nødvendige kostnader etter forsikringsavtalelovens regler.
Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet.
Når selskapet har betalt erstatning, plikter sikrede på anmodning å overdra de erstattede gjenstander fri for heftelser til selskapet. Forsikringsavtaleloven §6-1 (erstatningsberegning) er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor:
6.1 Erstatningsregler ansvar
Når et erstatningskrav overstiger egenandelen, vil selskapet utrede om det foreligger erstatningsansvar og om det dekkes av forsikringen. Selskapet vil videre forhandle med kravstilleren eller dennes forsikringsselskap og om nødvendig prosedere saken for domstolene.
Selskapet har rett til å utbetale enhver erstatning direkte til skadelidte. Er selskapet villig til å forlike saken og utbetale erstatning, dekker
selskapet ikke videre utgifter som påløper.
Må sikrede forstå at selskapet kan gjøre et regresskrav gjeldende overfor tredjeperson, skal sikrede gjøre det som er nødvendig for å sikre
kravet inntil selskapet kan ivareta det.
6.2 Erstatningsregler fører og passasjerulykke
Dekningen for passasjerer er begrenset til det tillatte antall som fremgår av bilens vognkort og til de som befinner seg på, i eller ved bilen på
ulykkestidspunktet. Skades flere personer ved samme ulykkestilfelle, er samlet erstatning begrenset til kr 3 millioner. Erstatningen vil da bli
forholdsmessig fordelt mellom de skadelidte.
Når det kan antas at sykelig tilstand eller men sammen med ulykkesskaden har medvirket til forsikredes invaliditet eller død, reduseres erstatningen i den grad den sykelige tilstanden, disposisjonen eller det tidligere men har hatt betydning for invaliditeten eller dødsfallet.
6.2.1 Dødsfall
Har ulykkesskaden medført døden innen ett år, betales dødsfallerstatning med kr 100 000 når den omkomne hadde ektefelle, samboer eller
forsørget barn som er i live på skadetidspunktet. Ellers er dødsfallerstatningen begrenset til kr 10 000. Eventuell invaliditetserstatning som
måtte være forskuddsbetalt for samme skade kommer til fradrag. Dersom forsikrede dør av annen årsak innen ett år etter at ulykkesskaden
inntraff, betales verken dødsfall- eller invaliditetserstatning.
Dør forsikrede av skaden senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke dødsfallerstatning, men invaliditetserstatning etter
den invaliditetsgrad som skaden ville ha medført om dødsfallet ikke hadde inntruffet.
Dødsfallerstatningen tilfaller forsikredes ektefelle eller samboer, subsidiært arvinger etter lov eller testament.
Med samboer menes person som avdøde har levd sammen med i et ekteskapslignende forhold og det framgår i folkeregisteret at de to har
hatt samme bolig de siste to årene, eller person som hadde felles barn og felles bolig med avdøde. En person regnes likevel ikke som samboer
dersom det på dødsfallstidspunktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås.
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6.2.2 Medisinsk invaliditet
Dersom ulykkesskaden har medført varig medisinsk invaliditet innen ett år etter skadedagen, har sikrede rett til invaliditetserstatning tidligst ett
år etter skadedagen. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig oppgjør utsettes inntil tre år etter skadedagen. Oppgjøret skal da
basere seg på hva som må antas å bli den medisinske invaliditeten ut fra tilstanden på 3-års dagen. For fullstendig invaliditet betales kr 200.000.
For delvis invaliditet betales en forholdsmessig del av forsikringssummen.
Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellen gitt av Sosialdepartementet i forskrift av 21.04.1997 nr. 373,
del II og III. Invaliditetsgraden fastsettes uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l.
6.2.3 Spesielle bestemmelser om invaliditetserstatning
Dersom invaliditetsgraden ikke kan tas direkte ut i fra tabellen nevnt ovenfor, skal tabellen tjene som veiledning. Tabellens verdier er under
enhver omstendighet grensen for selskapets erstatningsplikt. Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle
anlegg eller sosial stilling. Selskapet har rett til ved sin lege å undersøke den skadedes tilstand.
Tap av - eller skade på - lem eller organ som var ute av funksjon grunnet skade, sykdom eller funksjonshemming før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til erstatning for invaliditet. Dersom lem eller organ tidligere var delvis tapt eller ute av funksjon, gjøres det fradrag når
invaliditetsgraden skal bestemmes.
Både selskapet og forsikrede kan forlange ny fastsettelse av invaliditetsgrad når det er gått 1 år siden forrige fastsettelse.
Samlet erstatning for en og samme ulykke kan høyst bli 100 % invaliditet.
6.3 Erstatningsregler rettshjelp
6.3.1 Definisjon av tvist
Med tvist forstås at et krav er framsatt og bestridt, helt eller delvis muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne anses som
tvist. Med saksanlegg menes utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage eller stevning.
6.3.2 Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft
Rettshjelpsutgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag, og forsto, eller
måtte forstå, at tvisten kunne oppstå.
6.3.3 Hvilke domstoler tvisten må høre inn under
Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler. Dersom saken føres for særdomstol (jf. Domstolloven §2), men kunne vært ført for de
alminnelige domstoler, dekkes likevel rettshjelputgifter.
6.3.4 Tvist etter at bilen er solgt
Dersom den forsikrede bil er solgt, og forsikringen opphørt i forbindelse med salget, dekkes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av
tidligere eier.
6.3.5 Saksomkostninger ved forlik
Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller 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
godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger i dommen til fratrekk i erstatningen.
6.3.6 Regler om beregning av erstatning
Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpsforsikringen må selskapet underrettes snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltingsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt
hvor den offentlige forvaltingsbehandling er fullt utnyttet eller saken er bragt inn for de alminnelige domstoler. Tilkjente saksomkostninger går
til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod.
Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget. Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan
selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand.
Før saksanlegg dekker forsikringen rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Etter saksanlegg dekkes utgifter
som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, i henhold til tvisteloven §20-5.
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 forvaltingsbehandling 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. Medgått
tid skal spesifiseres. Før endelig oppgjør foretas, skal selskapet ha dokumentasjon for at egenandel er betalt. Salær avregnes maksimalt 2 ganger i året overfor advokaten.
Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. Selskapet kan for øvrig kreve at sikrede begjærer salæret
fastsatt av retten i henhold til tvistelovens §3-8.
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6.3.7 Forsikringssum rettshjelp
Samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 100 000 selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har
rettshjelpforsikring i forskjellige selskap, eller om den eller de sikrede har rettshjelpdekning under flere forsikringer i vårt selskap. Selskapets
ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken.
6.4 Endring av risiko - underforsikring
6.4.1 Overskridelse av avtalt kjørelengde
Forsikringstaker plikter å betale premie for korrekt årlig kjørelengdeintervall for hele inneværende forsikringsår selv om meddelelse om overskridelse og påfølgende korreksjon skjer etter at den avtalte kjørelengde faktisk er overskredet. Det vil da bli foretatt en etterberegning hvor
korrekt premie fratrukket betalt premie blir fakturert.
6.4.2 Endring av ytelse
Dersom bilens ytelse endres plikter forsikringstaker å melde dette til selskapet før kjøretøyet tas i bruk.
6.4.3 Underforsikring
Dersom det ved skade viser seg at det er beregnet premie etter en for lav forsikringssum/ premieberegningsgrunnlag, reduseres erstatningen
med et beløp som i forhold til skaden svarer til forholdet mellom den premien som er betalt og den premien som skulle ha vært betalt.
Ved skade blir kilometerstand sammenholdt med avtalt kilometerbegrensning og kilometerstand tidligere oppgitt til selskapet, uavhengig av
forsikringsavtalens gyldighetsperiode. Ved overskridelse, anses denne i sin helhet å ha funnet sted i inneværende forsikringsår.
Ved erstatningsutbetaling under ansvarsforsikringen har selskapet på tilsvarende måte regressrett overfor forsikringstakeren.
6.5 Identifikasjon
Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse fra sikrede selv eller den som med sikredes samtykke
er ansvarlig for forsikringsgjenstanden, jf. forsikringsavtalelovens §4-11.
6.6 Egenandeler
I erstatningsoppgjøret fratrekkes følgende egenandeler, så fremt ikke annet er avtalt og fremkommer i forsikringsbeviset
• Ansvar: ingen egenandel
• Fører- og passasjerulykke: ingen egenandel
• Rettshjelp: kr 4 000 med tillegg av 20 % av overskytende beløp
I de tilfeller samme skade berører flere dekninger, gjøres det kun fradrag for en egenandel - den høyeste. Skal erstatningen avkortes eller settes
ned, gjøres dette før egenandelen fratrekkes.
6.7 Renter
Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med forsikringsavtaleloven §§8-4 eller 18-4.
6.8 Skjønn
Fastsettelse av både forsikringsverdi og skade, og eventuelt andre spørsmål i forbindelse med skadeberegningen, kan avgjøres ved skjønn,
dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn gjennomføres i henhold til bestemmelser i Generelle vilkår.
7 Bonus- / malusregler
7.1 Når beregnes bonus
Bonus beregnes av den bonusberettigede del av premien. Den del av premien som er satt av til å dekke skader som ikke medfører bonustrekk,
gis det ikke bonus på.
7.2 Opparbeiding av bonus
Det gis 10 % bonus etter hvert skadefritt år opp til 70 %. Etter ett (1) skadefritt år på 70 % gis 75 %, og etter fem (5) skadefrie år på 75 % kan
kunden velge 80 % ved å melde dette til selskapet. Se også punkt 7.4 for bonustap.
7.3 Bonustap
Ved skade som fører til utbetaling for selskapet, med unntak av skader som ikke medfører bonustap, gjelder følgende regler:
• var bonus før skade på 80 % reduseres bonus med 20 %-poeng til 60 % bonus.
• var bonus før skade på 75 % fra og med 6. opptjeningsår eller mer, reduseres ikke bonusen, men forsikringen fornyes med 75 % bonus
på 1. opptjeningsår.
• var bonus før skade på 75 % til og med 2. opptjeningsår, reduseres bonusen med 25 %-poeng til 50 % bonus.
• var bonus før skade på 75 % fra og med 3. opptjeningsår til og med 5. opptjeningsår, reduseres bonus med 15 %-poeng til 60 %.
• for øvrig reduseres bonusen med 30 %-poeng.
7.4 Gjennomføring
Regulering av premien etter disse bestemmelsene foretas ved første hovedforfall etter at skaden er skjedd.
Selskapet har rett til å foreta kontroll av opplysningene om bonus og/eller tidligere forsikringsforhold som forsikringstakeren, eller noen
på hans eller hennes vegne, gir ved inngåelse av forsikringsavtalen.
8 Automatisk opphør av forsikringen
I henhold til fullmakt opphører forsikringen når det i det sentrale motorvognregister fremkommer at kjøretøyet er solgt, vraket, stjålet eller
avregistrert, se forsikringsbeviset.
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