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INNLEDNING – SLIK LESER DU VILKÅRENE

Vilkårene gjelder for verdigjenstander. I tillegg til disse vilkår, gjelder Frendes generelle vilkår.

Alle vilkårsbestemmelser må leses i sammenheng. Vilkårene må leses i lys av forsikringsbevisets beskrivelse av 
gjenstanden som er forsikret. Det er viktig at du sjekker at opplysningene om verdigjenstanden i forsikringsbeviset 
stemmer. 

Punkt 1, 2 og 3 i vilkårene fastsetter hvem som er forsikret, hvor forsikringen gjelder og hvilken gjenstand som er 
forsikret. Punkt 4 fastsetter hva slags skader forsikringen omfatter og hvilke skader som er unntatt fra forsikringen. 
Punkt 5 har generelle regler om hvordan erstatningen skal beregnes og viktige regler om skadeoppgjøret. I punkt 6 har 
vi beskrevet hva du og din ektefelle/samboer skal gjøre for å unngå skade på gjenstanden og hva gjenstanden ikke kan 
brukes til. Punkt 7 fastsetter at Frendes ansvar kan settes ned eller falle bort dersom forsikringstilfellet skyldes grov 
uaktsomhet. Punkt 8 har regler om at handlinger eller unnlatelser fra visse personer, får samme virkning som om 
handlingene eller unnlatelsene var foretatt av deg selv. Fristen for å melde krav under forsikringen fi nner du i punkt 9. 
Du har rett til erstatning under forsikringen når alle betingelser i vilkår og forsikringsbevis er oppfylt.

1. HVEM SOM ER FORSIKRET – SIKREDE

Forsikringsavtalelovens § 7-1 gjelder ikke. I stedet gjelder:
Forsikringen gjelder bare for den som er angitt i forsikringsbeviset. 

2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

Forsikringen gjelder i hele verden.

3. HVA SOM ER FORSIKRET 

Gjenstander som er angitt i forsikringsbeviset. 

4. SKADER OG TAP SOM OMFATTES 

4.1. FORSIKRINGEN OMFATTER 

Forsikringen omfatter alle skader som inntreffer plutselig og uforutsett, bortsett fra de skader som er unntatt i punkt 
4.2. Skade på motor og drivverk på el-sykkel dekkes bare dersom skaden i tillegg har en ytre årsak. 

Ved forsikring av sykkel omfattes også påmontert tilbehør og sykkelhjelm.

4.2. FORSIKRINGEN OMFATTER IKKE 

Forsikring omfatter ikke:
- Skade som skyldes slitasje, reparasjon, rensing, restaurering, feil eller mangler ved gjenstanden. 
-  Skade som oppstår under utleie.
-  Skade under bruk i næringsvirksomhet. 
- Skade på lamper, rør og billedrør alene.
- Skade som følge av virusangrep på PC. 
- Skade som skyldes sopp, råte, bakterier og insekter. 
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5. ERSTATNINGSOPPGJØR 

Forsikringsavtalelovens § 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor. Tap som ikke omfattes av disse 
bestemmelser, kan ikke kreves erstattes.   

5.1. SKADEMELDING 

Ved skade skal sikrede snarest melde fra til Frende. Tap av forsikrede gjenstander skal i tillegg meldes til politiet på 
stedet der skaden inntraff. 

5.2. HVORDAN ERSTATNINGEN BLIR BEREGNET 

Erstatningen tar utgangspunkt i hva det vil koste å:
- Reparere eller utbedre skade, eller
- Gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, ting etter pris på skadedagen.

Frende avgjør hvilket av alternativene som skal benyttes og hvilken leverandør eller reparatør som skal velges.
Frende kan eventuelt bestemme at skaden i stedet for skal erstattes ved kontantoppgjør. Kontanterstatning skal settes 
til det beløp Frende måtte ha betalt for reparasjon/gjenanskaffelse. Erstatningen kan ikke settes høyere enn 
erstatningsberegning etter punkt 5.2.1.

5.2.1 ERSTATNINGSBEREGNING

Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med fradrag for verdiforringelse som vurderes på grunnlag av sannsynlig 
brukstid og slitasje. Fradraget gjøres bare når verdiforringelsen utgjør 1/3 eller mer av gjenanskaffelsesprisen.

Tollpliktige gjenstander som sikrede eller andre har anskaffet i utlandet og ført inn til Norge uten tolldeklarasjon i henhold 
til gjeldende regelverk, er i sin helhet unntatt fra Frendes erstatningsplikt. Tilsvarende gjelder for gjenstander hvor det er 
utført tjenester eller reparasjoner i tilknytning til gjenstanden. Grensene for tollfri innførsel følger av det som til enhver 
tid er fastsatt i tolloven med tilhørende forskrifter.

For disse gjenstander gjelder følgende fradragsregler:  
- Datautstyr: 20 % fradrag for hvert år gjenstanden er eldre enn 1 år maks 80 %.
- Hvite- og brunevarer, f.eks kjøleskap, TV, radio og liknende som er i bruk: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende  
 ting med 10 % fradrag for hvert år gjenstanden er eldre enn 3 år, maksimum 80 %.
- Antikviteter, kunstverk, våpen, samt ting med samlerinteresse, som mynt-, seddel-, frimerkesamlinger o.l.: 
 Erstatningen settes til markedspris. 
- Gjenstand anskaffet brukt ved arv, gave eller kjøp, erstattes med gjenanskaffelsesprisen for tilsvarende eller i det 
 alt vesentlig tilsvarende, brukt gjenstand. 
- Ting som er defekt eller ikke lenger i bruk: Erstatningen settes til markedspris. 

For verdigjenstander og merkevarer av sko, klær, solbriller, vesker og lignende kan Frende kreve  fremlagt kvittering fra 
kjøp i butikk og i tillegg kontoutskrift eller garantibevis hvor kjøpet fremgår.  

Erstatningen er begrenset til gjenstandens forsikringssum i forsikringsbeviset. 

5.3. EGENANDEL 

Egenandel er 10 % av skaden, minimum kr 500. Det beregnes en egenandel pr. skadetilfelle.

For sykkel er egenandel kr 2.000.

5.4. UTBETALING AV ERSTATNINGEN 

Erstatning utbetales når det foreligger oversikt over skaden/utgiftene. 
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5.5. TING SOM KOMMER TIL RETTE

Kommer en gjenstand til rette etter at Frende har utbetalt erstatning, kan sikrede beholde gjenstanden mot å betale 
erstatningen tilbake. Ellers tilfaller gjenstanden Frende. 

VIKTIGE BETINGELSER

6. FORUTSETNINGER, BRUKSBEGRENSNINGER OG SIKKERHETSFORSKRIFTER

Erstatning etter verdigjenstandsforsikringen er betinget av at Frende har fått oppgitt riktige opplysninger om den risiko 
som er forsikret, at bruksbegrensninger ikke er overtrådt og at sikkerhetsforskriftene er overholdt. 

6.1 RIKTIGE RISIKOOPPLYSNINGER

I forsikringsbeviset for verdigjenstandsforsikring fremgår det hvilke opplysninger Frende har lagt til grunn for vår risiko- 
vurdering og prisberegning. Det er derfor svært viktig at du sjekker at opplysningene vi har lagt til grunn stemmer. 
Dersom opplysningene ikke er riktige, må du snarest ta kontakt med oss slik at vi kan korrigere forsikringen. Det samme 
gjelder om det skjer endringer som gjør at opplysningene ikke lenger stemmer. 

Dersom opplysningene vi har lagt til grunn for vår prisberegning ikke er riktig, vil Frendes ansvar ved en skade reduseres
forholdsmessig. Erstatningen vil i slike tilfeller bli redusert til det som svarer til forholdet mellom den prisen som er 
betalt og den prisen som skulle vært betalt. Gjelder det opplysninger av vesentlig betydning for vår risikovurdering eller 
opplysningssvikten av andre grunner er grov, kan erstatningen falle helt bort, og forsikringen sies opp, jf. FAL §§ 4-2 og 4-3.

6.2 BRUKSBEGRENSNINGER

Forsikringen omfatter ikke skade som oppstår: 
- Under utleie.  
- Under bruk i næringsvirksomhet.

6.3 SIKKERHETSFORSKRIFTER 

Det er viktig at du gjør det du kan for å unngå skade. Nedenfor fi nner du sikkerhetsforskrifter som beskriver hva du skal 
gjøre for å unngå skade. Brudd på disse sikkerhetsforskriftene kan føre til at retten til erstatning faller bort eller blir 
redusert, jf. FAL § 4-8.  

For verdigjenstandsforsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskifter: 
1. Forsikrede gjenstander må ikke brukes til andre formål eller utsettes for større belastning enn angitt av leverandøren. 
 Vedlikehold, ettersyn og kontroll skal utføres i henhold til leverandørens instruks eller veiledning.
2. Gjenstander skal være under tilsyn eller låses inne. Det skal påses at ingen gjenstander blir mistet, etterlatt, 
 gjenglemt eller forlagt.
3. Under transport må gjenstander merkes tydelig med navn og adresse. Gjenstandene skal pakkes, merkes og sikres  
 forsvarlig slik at de tåler den aktuelle transporten. Musikkinstrumenter skal pakkes i hard koffert beregnet for 
 transport av den aktuelle gjenstanden. Transportørens bestemmelser om bagasjeinnhold og pakking må overholdes.
4. EDB-utstyr må brukes eller lagres på egnet sted med hensyn til temperatur, luftfuktighet og gass- og støvinnhold i  
 luften.
5. Sykkel skal være låst når den ikke er i bruk og nøkkel skal oppbevares adskilt fra sykkelen. Når sykkel forlates på  
 annet sted enn i låst bygning, skal påmontert tilbehør som lett kan demonteres, for eksempel GPS, sykkelcomputer,  
 wattmåler, o.l. ikke etterlates på sykkelen.
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7. GROV UAKTSOMHET

Har sikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, kan Frendes ansvar settes ned eller falle bort, 
jf. Forsikringsavtaleloven § 4-9.

8. IDENTIFIKASJON (jf. FAL § 4-11)

Frende foretar identifi kasjon etter reglene i Forsikringsavtaleloven § 4-11. Identifi kasjon betyr at handlinger eller 
unnlatelser fra sikredes ektefelle, som bor sammen med sikrede, eller fra personer som sikrede lever sammen med 
i et fast etablert forhold, får samme virkning for sikredes rettigheter etter forsikringen som om handlingene eller 
unnlatelsene var foretatt av sikrede selv. 

9. FRIST FOR Å MELDE KRAV

Ved alle skader må du kontakte Frende så snart som mulig, og senest innen ett år etter at du fi kk kunnskap om de 
forhold som begrunner kravet, jf. FAL §§ 8-5 og 18-5. Dersom krav ikke er meldt innen fristen, bortfaller kravet.
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