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Med “selskapet” i disse vilkår menes Alfa Forsikring AS.  
Foretaksregisteret. Org.nr. 999 046 789 

Forsikringsgiver er LEV INS Insurance Company 51 D Cherni Vrah Blvd, Sofia. er autorisert og 
regulert av Finanstilsynet i Bulgaria*, No.1120029. 


I tillegg til disse vilkår, gjelder selskapets generelle vilkår. 
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1. Hvem som er forsikret - sikrede 
- Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset.

- Forsikringen gjelder ikke for innehaver av tinglyste, registrerte rettigheter i den forsikrede 

gjenstanden. 

- Forsikringsavtalelovens § 7-1, tredje ledd, gjelder derfor ikke.


2. Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder i hele verden. 

3. Hva som er forsikret 
Gjenstander som er angitt i forsikringsbeviset. 

4. Hvilke skader og tap som dekkes 

4.1 Forsikringen omfatter 
Alle skader som inntreffer plutselig og uforutsett, bortsett fra de skader som er unntatt i pkt 4.2. 


4.2 Forsikringen 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. 


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


5. Erstatningsoppgjør 

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

Selskapet avgjør hvilket av alternativene som skal benyttes og hvilken leverandør eller 
reparatør som skal velges. 


Selskapet kan eventuelt bestemme at skaden i stedet for skal erstattes ved kontantoppgjør. 
Kontanterstatning skal settes til det beløp selskapet 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. 

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.


Erstatningen er begrenset til gjenstandens forsikringssum i forsikringsbeviset. 


Gjenstander kjøpt i utlandet  
For gjenstander kjøpt i utlandet, som ikke er deklarert i henhold til tollovens bestemmelser 
kapittel 4. Tollbehandling, er erstatningen begrenset til gjeldende beløp for tollfri innførsel § 5.1. 


5.3 Egenandel 
Fra erstatningsoppgjøret trekkes en egenandel på 10 % av skaden, minimum kr 500. 
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5.4 Utbetaling av erstatningen 
Erstatning utbetales når det foreligger oversikt over skaden/utgiftene. 


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

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


6. Forutsetninger, bruksbegrensninger og 
sikkerhetsforskrifter 

6.1 Riktige risikoopplysninger 
I forsikringsbeviset for verdigjenstandsforsikring fremgår det hvilke opplysninger selskapet har 
lagt til grunn for å beregne premien. 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 premieberegning ikke er riktig, vil selskapets 
ansvar ved en skade reduseres forholdsmessig. Erstatningen vil i slike tilfeller bli redusert til det 
som svarer til forholdet mellom den premien som er betalt og den premien som skulle vært 
betalt. Se Forsikringsavtaleloven (FAL) §§ 4-6 og 4-7. 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. Se FAL §§ 4-2 og 4-3. 


6.2 Sikkerhetsforskrifter 
Vi krever at visse sikkerhetsforskrifter blir overholdt, dvs. at visse handlinger foretas for å unngå 
skade. Brudd på disse 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. Forsikrede gjenstander skal ikke utsettes for unormal bruk eller uforsvarlig belastning.

3. EDB-utstyr må brukes eller lagres på egnet sted med hensyn til temperatur, luftfuktighet og 

gass- og støvinnhold i luften. 
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6.4 Grov uaktsomhet 
Har sikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar settes ned eller 
falle bort, jf Forsikringsavtaleloven § 4-9. 


6.5 Identifikasjon 
Handlinger eller unnlatelse 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. 
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