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Produktbeskrivelse - Forsikring 
 

Med forsikring via Arval får du en fullstendig forsikringsløsning for ditt firmas kjøretøy. Arval’s 

forsikringstilbud er utformet av Arval og lokalt besørget av Tryg. 

 

Dere kan alltid ringe oss på +47 23 00 70 70 for å benytte Arvals forsikringtilbud. 
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Hva dekker Arval forsikring? 
 

Ansvarsforsikring 
Den obligatoriske forsikringen dekker den 
forsikrede i tilfelle et juridisk ansvar for 
skade forårsaket av en bil overfor en 
tredjepart. Forsikringen vil også dekke 
personskade på bilfører, passasjerer og 
andre tredjeparter. 
 
Dekningen inkluderer erstatningsansvar 
under den norske bilansvarsloven av 
03.02.1961. 
Erstatningsansvar under den norske 
bilansvarsloven er dekket med et 
ubegrenset beløp for personskade og 
opptil kr 100.000.000 for annen skade enn 
personskade. Utenfor Norge inkluderer 
dekningen erstatningsansvar under 
jurisdiksjonen på ulykkesstedet for 
bilansvar. 
 

 Kaskoforsikring 
Denne forsikringen gjelder for skade som har 
oppstått på bilen på grunn av trafikkulykke 
eller andre typer skader uten tredjepart, som 
en egen skade du har påført bilen. 
 
Avhengig av ditt ansvar vil en egenandel 
gjelde i tilfelle trafikkulykke og alltid når det 
ikke er noen tredjepart. 

Brann 
Forsikringen dekker skade på kjøretøyet 
som følge av brann, kortslutning, 
lynnedslag og eksplosjon. En egenandel 
på Kr 12.000 vil gjelde. 
 

 Glasskade 
Forsikringen dekker steinsprut eller knust 
glass. 
En egenandel på 35% av skadebeløpet, 
minimum kr 3.000, maksimum kr 15.000, ved 
hvert skadetilfelle unntatt når ruten repareres. 
Da erstattes reparasjonsutgiftene fullt ut.  

Tyveri, vandalisme og innbrudd 
Denne forsikringen dekker skade som 
følge av tyveri av bilen, tyveri av en 
gjenstand i hensikt å bruke den, forsøk på 
tyveri og vandalisme i forbindelse med 
dette. En egenandel på Kr 12.000 vil 
gjelde. 
 

 Kollisjon med dyr  
Forsikringen dekker skaden som følger av å 
skåre et vilt dyr. En egenandel på Kr 10.000 
vil gjelde. 
 

Sakskostnader 
Forsikringen inkluderer dekning av 
sakskostnader. Under denne dekningen 
betaler forsikringen rettshjelp og 
rettsgebyr når den forsikrede er part i en 
tvist om ansvarsforholdet til bilføreren i 
den forsikrede bilen. I tillegg dekker 
forsikringen tvister angående skade på 
bilføreren som er direkte forbundet med 
en ulykke, hvis bilen var forsikret av Arval 
på tidspunktet for ulykken. 
 

 Egenandeler  
Arval tilbyr fem forskjellige alternativer for 
egenandel på kaskoforsikring: 
kr 6.000 
kr 10.000 
kr 15.000 
kr 25.000 
kr 50.000 
Egenandel gjelder kaskoforsikring hvis 
bilføreren er innblandet i trafikkulykke og alle 
tilfeller hvor det ikke er noen tredjepart. 
 
Spesifikke egenandeler gjelder for brann, 
glasskade, tyveri, innbrudd og kollisjon med 
dyr. 
 
For ansvarsforsikringsskade er egenandelen 
kr 5.000.  
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Forsikringens territoriale gyldighet 
Forsikringen er gyldig i Europa, Israel og Tyrkia. Forsikringen for saksomkostninger er gyldig i den 
nordiske regionen. 
 

Veihjelp 
Veihjelp er automatisk inkludert i alle kontrakter. Et eget Arval Assistanse-vedlegg beskriver vår 
omfattende dekning. Vennligst se Arval Assistanse-vedlegget for informasjon.  
 

Hva skjer i tilfelle totalskade? 
I tilfelle totalskade vil leasingkontrakten til det aktuelle kjøretøyet bli kansellert. Kaskoforsikringen vil 
kompensere Arval for bilens bokførte verdi på tidspunktet for totalskaden. 
 

Hva bør bilførere gjøre når de har en skade? 
Kontakt alltid Arval på +47 23 00 70 70. Vi vil rådgi dere i henhold til kontrakten deres, og dere kan 
også benytte erstatningsbil hvis dere har innlemmet det i kontrakten. Ring aldri Tryg direkte. Når du 
kommer fram til et verksted, be dem også om å ringe oss først. Rapportering av en skade må gjøres 
ved å kontakte Arval uten ugrunnet opphold. Det er den forsikredes ansvar å overholde sine forpliktelser 
under lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL), paragraf 4-10. Personskade må rapporteres til 
politiet.  
 

Veiavgift 
Siden 2018 har den årlige veiavgiften etter et stortingsvedtak blitt krevd inn av forsikringsselskapene 
og betalt av dem til staten. Selv om det ikke er et forsikringsprodukt i seg selv, vil alle biler forsikret av 
Arval bli belastet for veiavgiften. Veiavgiften skal justeres den første april hvert år.  

 
Pris på forsikring 
Hvert individuelle forslag beskriver bilen, dens utstyr og tilleggsutstyr, forsikringsprisen og den valgte 
egenandelen som kan gjelde i følgende saker nevnt over. Forsikringsprisen skal fornyes første april 
hvert år.  
 

Unntak/ansvarsbegrensninger 
Ansvarsbegrensninger når sjåfører er påvirket; 
Arval er ikke ansvarlig for forsikringssaker som den forsikrede har forårsaket mens bilføreren var under 
påvirkning av alkohol eller et annet berusende eller bedøvende middel (jf. den norske veitrafikkloven, 
seksjon 22, første paragraf). 
 
Ansvarsbegrensninger ved brudd på sikkerhetsforskrifter og utelukkelse av skadekrav. For forsikringen 
gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: 

- Føreren av bilen må ha gyldig førerkort 
- Dørene og bagasjerommet på bilen må være låst når bilføreren forlater kjøretøyet. Alle nøkler 

må oppbevares adskilt fra bilen når den forlates, og må alltid holdes utilgjengelig for 
uautoriserte personer 

- Bilen må alltid vedlikeholdes i overensstemmelse med forskrifter og må ikke utsettes for 
unormal belastning 

- Utstyret i bilen må sikres forsvarlig slik at det ikke kan forårsake skade 
- Bilen må ikke benyttes til deltakelse i eller trening for fartsløp eller fartstester 
- Bilen må ikke benyttes til offroadkjøring 
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Generelle Forsikringsvilkår for Arval forsikring 
 
 
Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. 
Beviset 
viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen 
dekker, hvilke unntak som gjelder og hvordan erstatningen beregnes. Bestemmelser som gjelder alle 
deler av forsikringen kommer først. Deretter kommer bestemmelser for hver dekning. I tillegg gjelder 
Generelle vilkår (vilkårsnummer BGE90080) for alle våre forsikringer. 
 
Leasingtager er medforsikret i polisen 

 
Motorvognforsikring - Vilkår BKB14100E 

 
Gjelder for Konsern-/Person-/Varebil max 3,5 tonn 
 
Vilkår av 01.01.2020. Avløser vilkår av 01.12.2018 
 
 

1. Hvem forsikringen gjelder til fordel for  
 

1.1. Forsikringen gjelder til fordel for  
Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstaker og eventuell medforsikret eier/medeier som er nevnt i 
forsikringsbeviset. Når ansvarsdekningen er tegnet, gjelder den også til fordel for enhver rettmessig 
bruker/fører av motorvognen. 
 

1.2. Forsikringen faller bort  
Forsikringen faller bort hvis motorvognen skifter eier. Selskapet dekker likevel forsikringstilfeller som 
inntrer innen 14 dager etter eierskiftet, men dette gjelder ikke hvor den nye eier har tegnet forsikring. 
 

1.3. Fullmakt ved opphør av forsikring  
I henhold til fullmakt opphører forsikringen når det i det sentrale motorvognregister fremkommer at 
kjøretøyet er avregistrert, solgt, vraket eller stjålet. Se forsikringsbeviset. 
 
 

2. Hvor forsikringen gjelder  
 

2.1. Forsikringen gjelder i  
Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia.  
 

2.2. Rettshjelpdekningen  
Rettshjelpdekningen gjelder i Norden.  
 

2.3. "Grenseforsikring"  
Noen av statene i ovennevnte område forlanger særskilt ansvarsforsikring, kalt "grenseforsikring". Når 
slik grenseforsikring er tegnet, gjelder ansvarsdekning som er tegnet i selskapet, bare for skade som 
rammer fører og eventuelle passasjerer i motorvognen, unntatt haikere. 
 

3. Hvilke dekninger forsikringen omfatter  
 

3.1. Forsikringen omfatter  
Forsikringen omfatter de dekninger som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset.  



 

 

 
 

3.2. Videre omfatter forsikringen  
Videre omfatter forsikringen rettshjelpdekning. Under denne dekningen svarer selskapet for utgifter til 
juridisk bistand og til retten når sikrede er part i tvist i egenskap av privat eier eller fører av den forsikrede 
motorvogn.  
 
Selges motorvognen og forsikringen faller bort, dekkes også tvist hvor sikrede er part i egenskap av 
selger. Faller forsikringen bort på grunn av totalskade, omfatter rettshjelpdekningen også tvist i 
forbindelse med denne skade. 
 
I tillegg dekker forsikringen tvist om personskade på fører som står i direkte sammenheng med en 
ulykkeshendelse, dersom bilen var forsikreti selskapet på ulykkestidspunktet. 
3.2.1. Selskapet dekker ikke utgifter ved tvist som har sammenheng med eieren eller førerens yrke eller 
erhverv, og heller ikke ved tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, jf. 
tvangsfullbyrdelsesloven paragraf 2-1. 
3.2.2. Forøvrig gjelder Vilkår BGE90040, Rettshjelpdekning. 
 
 

4. Alminnelige ansvarsbegrensende forutsetninger for forsikringen 
  

4.1. Ansvarsbegrensning når fører er påvirket  
Selskapet er uten ansvar for forsikringstilfelle som sikrede har voldt mens han eller hun kjørte 
motorvognen under selvforskyldt påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel 
(jf. vegtrafikkloven paragraf 22 
første ledd). Det samme gjelder for forsikringstilfelle som er voldt av en annen mens denne kjørte 
motorvognen i slik tilstand, dersom sikrede har medvirket til motorvognens bruk enda han eller hun 
visste eller måtte forstå at føreren var påvirket, se lov om forsikringsavtaler fra 16. juni 1989 (FAL) 
paragraf 4-9. 
 

4.2. Ansvarsbegrensning når forhold som har betydning for premien, blir endret  
4.2.1. Premien for forsikringen er basert på at de sikkerhetsforanstaltninger som det er gitt rabatt for 
holdes vedlike. Videre er premien basert på: 
a) om motorvognen benyttes til ervervsmessig utleie 
b) om motorvognen benyttes til drosje 
c) motorvognenes gjennomsnittlige årlige kjørelengde 
I forsikringsbeviset er oppgitt de forutsetninger som er gjort gjeldende for forsikringen. 
4.2.2. Selskapets ansvar settes forholdsmessig ned dersom det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes 
at forutsetningene for premieberegningen ikke er overholdt og sikrede ikke har tatt rimelig skritt for å 
varsle selskapet om endringene. 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. Jf. FAL paragraf 4-7. 
Når selskapet får utbetaling under ansvarsforsikring i tilfeller hvor forutsetningene for 
premieberegningen ikke er overholdt, får selskapet tilsvarende forholdsmessig regressrett mot 
forsikringstakeren. 
 

4.3. Ansvarsbegrensning ved overtredelse av 
Sikkerhetsforskrifter  
4.3.1. Vær oppmerksom på særlig viktige forutsetninger for forsikringen: 
- fører av motorvognen skal ha gyldig førerkort 
- motorvognens dører og bagasjerom skal være låst når føreren forlater vognen. Det skal påsees at 
motorvognens nøkler oppbevares på en slik måte at de ikke blir tilgjengelige for uvedkommende 
- bilalarm godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd skal være montert på spesielt 
tyveriutsatte biltyper, og dette skal være avtalt ved inngåelse av forsikringsavtalen 
- ekstra dekk og felger skal oppbevares på avlåst sted for å hindre tyveri som omfattes av kasko- eller 
delkaskodekning 
- gods som er med motorvognen skal være forsvarlig sikret slik at lasten ikke kan volde skade 
- motorvognen skal til enhver tid være forsvarlig og nødvendig vedlikeholdt og den må ikke utsettes for 
unormal belastning 



 

 

- motorvognen skal ikke benyttes på hastighetsbaner (for eksempel Nürburgring og Rudskogen) eller 
brukes til trening eller deltakelse i hastighetsløp eller fartsprøver. Forsikringen gjelder likevel ved 
deltagelse i ferdighetskurs på bane i regi av NAF eller trafikkskole godkjent av Statens Vegvesen. 
4.3.2. Hvis det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at en av nevnte sikkerhetsforskrifter er overtrådt, 
avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om selskapet skal betale 
noe og i tilfelle hvor mye, se FAL paragraf 4-8. 
 

4.4. Handlinger og unnlatelser fra andre enn sikrede. 
(Identifikasjon).  
4.4.1. Handlinger og unnlatelser fra en person som med sikredes samtykke er ansvarlig for 
motorvognen, får samme virkning for sikredes rettigheter etter forsikringen som om handlingene og 
unnlatelsene var foretatt av sikrede selv, dersom ikke annet er avtalt og dette fremgår av 
forsikringsbeviset. 
 
4.4.2. Brudd på opplysningsplikt som selskapet kan påberope overfor forsikringstakeren etter FAL 
paragraf 4-2, kan også påberopes overfor andre som måtte være sikret under forsikringen. 
 

5. Andre bestemmelser for forsikringen  
 

5.1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt  
Selskapet er uten ansvar for tap eller skade og økning i tap eller skade som direkte eller indirekte er 
forårsaket av eller står i sammenheng med at motorvognen er rekvirert av offentlig myndighet. 
 

5.2. For forsikringen gjelder ellers  
Oppgjørs- og skadebehandlingsregler forMotorvognforsikring Vilkår BGE80060.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Generelle vilkår – Vilkår BGE90080E 
Vilkår av 01.08.2019. Avløser vilkår av 01.12.2018 
  
 

1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt   
 
Selskapet svarer ikke for tap eller skade, eller økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er 
forårsaket av eller står i sammenheng med:  
 
1.1. atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff, radioaktiv stråling/avfall, bruk av 
raketter eller farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser.  
1.2. radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer. 
1.3. krig eller krigslignende handlinger uansett om krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlig 
forstyrrelse av den offentlige orden.  
1.4. jordskjelv eller vulkanske utbrudd.. 
 

2. Terrorhandling   
 
Skade som skyldes terrorhandlinger, herunder handlinger som innebærer farlig spredning av kjemiske 
eller biologiske substanser, dekkes i samsvar med følgende bestemmelser:  
 
Med terrorhandling forstås en skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake 
alvorlig person-eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller 
andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen. 
 
Selskapets samlede ansvar for alle erstatningsmessige skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes 
eller står i sammenheng med terrorhandling, er begrenset til maksimalt 1 milliard kroner ved én og 
samme hendelse, og 1 milliard kroner per kalenderår totalt for alle hendelser. Sumbegrensningene 
gjelder ansvaret etter alle forsikringsavtaler i selskapet til sammen, med unntak for særskilte inngåtte 
avtaler om dekning av skader eller tap som skyldes terror. 
 
Med én og samme hendelse forstås alle skadetilfeller som rammer Selskapet og som inntrer innenfor 
et tidsrom av 48 timer, regnet fra første skadetilfelle og som direkte eller indirekte skyldes eller står i 
sammenheng med terrorhandling. Overstiges sumbegrensningen per hendelse, vil alle erstatningene 
bli redusert forholdsmessig. 
 
Unntak: 
 
Skade på følgende dekkes ikke: 

- Dammer, tunneler, broe 
- Flyplasser, jernbanestasjoner 
- Kraftverk 
- Bygninger med mer enn 25 etasjer 
- Offshoreinstallasjoner 
- Objekter/interesser utenfor Norden   

 
 

3. Skjønn   
 
Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene gjelder følgende bestemmelser om 
fremgangsmåten: 
  
Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen 
av partene ønsker det, kan han velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting - ved avbruddstap for 
bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne 
innen tre uker etter at han har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han velger.  



 

 

For skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det skal denne 
være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. 
Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans vegne 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 forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar 
verdsettelsen - 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 dog ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. 
Partene betaler hver sin skjønnsmann, honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet 
bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge parter. 
 

4. Renter   
 
Sikrede har krav på renter overensstemmende med lov om forsikringsavtaler fra 16. juni 1989 (FAL) 
paragraf 8-4 eller 
paragraf 18-4. 
 

5. Følgene av svik  
 
Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre 
forsikringsavtaler med selskapet i anledning ved samme hendelse og  selskapet kan si opp enhver 
forsikringsavtale med ham, kfr. FAL, paragraf 4-2, paragraf 4-3, paragraf 8-1 eller paragraf 13-2, 
paragraf 13-3 og paragraf 18-1.  
 

6. Oppsigelse   
 

6.1. Forsikringstakers rett til oppsigelse  . 

oppsigelse Forsikringstaker kan i forsikringstiden si opp en skadeforsikring, ulykkesforsikring eller 
sykeforsikring dersom: 

- forsikringsbehovet faller bort, eller 
- det forelig ger andre særlige grunner, eller 
- for flytting av forsikringen til et annet selskap. 

 
Forsikringstaker skal varsle selskapet med en frist på minst én måned. Ved flytting skal det i varslet 
opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen, se FAL paragraf 3-6 
og paragraf 12-3. 
 
En kollektiv skadeforsikring, ulykkesforsikring eller sykeforsikring kan i forsikringstiden ikke sies opp for 
flytting til et annet selskap, se FAL paragraf 3-6 tredje ledd og paragraf 12-3 fjerde ledd. 
 
Forsikringstaker kan i forsikringstiden ikke si opp en kollektiv livsforsikring, se FAL paragraf 12-3 fjerde 
ledd. 
 
Dersom forsikringstaker driver stor næringsvirksomhet kan forsikringen ikke flyttes til et annet selskap 
i forsikringstiden. Det samme gjelder dersom forsikringstakers næringsvirksomhet hovedsakelig foregår 
i utlandet, se FAL paragraf 1-3. 
 
Med stor næringsvirksomhet menes foretak som oppfyller minst to av følgende vilkår: 

- har mer enn 250 ansatte, 
- har en salgsinntekt på minst 100 millioner kroner ifølge siste årsregnskap, 
- har eiendeler ifølge siste balanse på minst 50 millioner kroner. 

 

 



 

 

6.2. Selskapets rett til oppsigelse   
Selskapet kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL paragraf 3-7 
eller paragraf 12-4: 

- med 14 dagers varsel dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om 
risikoen, se FAL paragraf 4-3 eller paragraf 13-3. 
- med øyeblikkelig virkning dersom det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige 
opplysninger om risikoen, se FAL paragraf 4-3 eller paragraf 18-1. 
- med 1 ukes varsel dersom det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret, se FAL 
paragraf 8-1 eller paragraf 18-1. 

 
Selskapet kan også si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL paragraf 3-7 eller paragraf 
12-4 med 2 måneders varsel dersom: 

- det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende 
forutsetninger 
- bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres på en måte som 
innebærer at selskapet ikke ville overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget på 
tegningstidspunktet 
- det er inntruffet skade og oppsigelse er rimelig. 

 

7. Oppgjør når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden   
 
Hvis forsikringen opphører i forsikringstiden godskrives forsikringstakeren overskytende premie. 
 
Premien som skal godskrives forsikringstakeren, skal utgjøre en forholdsmessig andel av premien som 
den gjenstående 
forsikringstiden utgjør i antall hele måneder i forhold til den samlede forsikringstiden jf. FAL paragraf 3-
9. 
 

8. Fornyelse av forsikringen   
 
Forsikringen som gjelder for ett år eller mer fornyes for ett år om gangen fra utløpet av forsikringstiden 
hvis forsikringsforholdet ikke er sagt opp. 
 

9. Lovlig interesse   
 
Forsikringsavtalen omfatter kun lovlig interesse som kan verdsettes i penger. 
 
Gjenstander anskaffet i utlandet og ført inn til Norge uten tolldeklarasjon til en verdi som overstiger 
grensen for tollfri innførsel, er i sin helhet unntatt fra selskapets erstatningsplikt. Tilsvarende gjelder for 
gjenstander hvor det er utført tjenester eller reparasjoner i tilknytning til gjenstanden. Ved innførsel av 
flere gjenstander erstatter selskapet de gjenstander som har en samlet verdi under grensen for tollfri 
innførsel. Grensene for tollfri innførsel følger av det som til enhver tid er fastsatt i tolloven med tilhørende 
forskrifter. 
 

10. Vinningsforbud   
 
Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte tap som virkelig er lidt innenfor rammen 
av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 
 

11. Forsikringsavtaleloven og Lovvalg  
 
For forsikringsavtalen gjelder også lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL). Norsk lovgiving 
gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 
om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 
 

 



 

 

12. Verneting  
 
Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige 
regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 
 

13. Valuta   
 
Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i 
norske kroner 
(NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis. 
 

14. Opplysningsplikt  
 
Personopplysninger og andre opplysninger om forsikringsforholdet vil bli utlevert til offentlige 
myndigheter (skatteetaten, arbeids- og velferdsetaten, politiet etc) når dette følger av lovbestemt 
opplysnings- og/eller utleveringsplikt. Forsikringen begynner og slutter kl. 00.00.  
 

15. Oppgjørsgaranti  
Vi garanterer skadeoppgjør innen 10 virkedager (gjelder ikke personskader), etter at vi har fått endelig 
skadekrav med fullstendig dokumentasjon. Med fullstendig dokumentasjon menes gjenkjøpsfaktura, 
reparasjonsfaktura og annen etterspurt dokumentasjon. Klarer vi ikke å gjennomføre skadeoppgjøret 
innen 10 dager, dekker vi egenandelen din med inntil 15.000 kroner per skadetilfelle. 
 

16. Dekningsgaranti  
 
Vi dekker nye personer eller objekter som du har glemt å melde inn på eksisterende produkter i 
forsikringsavtalen siden siste hovedforfall. Uteglemte personer eller objekter omfattes frem til første 
hovedforfall, og premie etterberegnes for perioden fra tidspunktet disse skulle vært tilført 
forsikringsavtalen. Maksimal erstatning er 5 millioner kroner per skadetilfelle ved skader på personer 
eller objekter som omfattes av denne dekningsgarantien. 
 

17. Garantiordning for skadeforsikring  
 
Selskapet er medlem i garantiordningen for skadeforsikring i Norge. Garantiordningen skal bidra til å 
sikre utbetalinger av krav dersom forsikringsselskapet ikke kan dekke sine forpliktelser. Merk at 
ordningen har en øvre begrensning på kr 20 millioner, og at den som en hovedregel bare dekker inntil 
90% av det enkelte krav. Garantiordningen inneholder i tillegg begrensninger i forhold til hvilke 
produkter og kunder som er omfattet av ordningen. Merk særskilt at ordningen ikke omfatter 
forsikringsavtaler for større næringsvirksomheter. For nærmere informasjon om garantiordningen se 
forskrift om finansforetak og finanskonsern av 09.12.2016 (FOR-2016-12-09-1502). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ansvarsdekning - Vilkår BKB25004  
Vilkår BKB25004 av 01.01.21. Avløser vilkår av 01.07.08. 
 

1. Hvilket erstatningsansvar dekningen omfatter  
 

1.1. Dekningen omfatter  
Dekningen omfatter erstatningsansvar etter Bilansvarsloven av 03.02.1961. 
 

1.2. Ansvar etter Bilansvarsloven  
Ansvar etter Bilansvarsloven dekkes med ubegrenset beløp for personskade og med inntil kr 
100.000.000 ved annen skade enn personskade. 
 

1.3. Utenfor Norge omfatter dekningen  
Utenfor Norge omfatter dekningen erstatningsansvar etter skadestedets lovgivning for bilansvar   
 

2. Egenandel  
 

2.1. Konsern person/varebil   
Dersom motorvognen er forsikret som Konsern person/varebil, Konsern demonstrasjonsbil, Konsern 
utleiebil, eller forsikringen gjelder Konsern Prøvenummer Motorvogn vil følgende bestemmelser om 
egenandel gjelde. Ved erstatningsansvar som faller innunder punkt 1.1., fratrekkes den egenandel som 
fremgår av forsikringsbeviset, minimum kr 5.000. Selskapet svarer overfor skadelidte også for 
egenandelen, og krever denne tilbake fra forsikringstakeren. 
 

3. Skademelding  
 

3.1. Melding om skade   
Melding om skade, påført fødselsnummer (11 siffer) eventuelt bedriftens skattenummer, skal sendes til 
Arval uten ugrunnet opphold. Det påhviler sikrede å overholde sine plikter etter lov om forsikringsavtaler 
fra 16. juni 1989 (FAL) paragraf 4-10. 
 

3.2. Personskade   
Personskade skal meldes til politiet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasko Konsern Person/Varebil - Vilkår BKB25208  



 

 

Vilkår av 01.08.2019. Avløser vilkår av 01.12.2018. 
 
 

1. Hvilke ting forsikringen omfatter  
 

1.1. Selve motorvognen   
Selve motorvognen i seriemessig utførelse og firma/reklametekst.  
 

1.2. Deler av motorvognen  
Deler av motorvognen, herunder 4 ekstra dekk/felger i standard utførelse. 
 

1.3. Fast montert tilbehør  
Fast montert tilbehør som det er lovlig å ha på motorvognen,verdi inntil kr 50.000 (førsterisiko). 
Mobiltelefon dekkes ikke. 
 

2. Hvilke skader og utgifter forsikringen  
 

2.1. Vognskade oppstått ved   
Vognskade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk, feilfylling av drivstoff eller annen 
tilfeldig plutselig og ytre påvirking. Maskinbrudd, det vil si bruddskade på motorvognen eller deler av 
denne samt skade som skyldes frost, dekkes ikke. 
 

2.2. Vognskade som følge av brann  
Vognskade som følge av brann, kortslutning, lynnedslag og eksplosjon. Kortslutning som følge av fukt, 
skade på batteri som skyldes kortslutning eller eksplosjon i batteri, dekkes ikke. 
 

2.3. Vognskade som følge av tyveri  
Vognskade som følge av tyveri av motorvognen, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse 
med dette. 
 

2.4. Tyveri av dekk og felger  
Tyveri av ekstra dekk og felger i standard utførelse. 
 

2.5. Bruddskade på glassruter  
Bruddskade på motorvognens glassruter forutsatt at skadede ruter repareres eller nye ruter settes inn. 
Hvis ruten før bruddskade var i for dårlig stand på grunn av riper eller slitasje til å bli godkjent ved EU 
kontroll dekkes skaden ikke. 
 

3. Egenandel  
 
3.1. Egenandel  
Ved hvert skadetilfelle som faller inn under punkt 2.1., fratrekkes den egenandel som fremgår av 
forsikringsbeviset. 
 

3.2. Egenandel brann og tyveri  
Kr 12.000 ved hvert skadetilfelle som faller inn under punktene 2.2.,2.3. og 2.4. 
3.2.1. Tyveri fra bilen  
Ved tyveri fra bilen, bortfaller egenandelen på kr 12.000 og eventuell avtalt høyere egenandel reduseres 
med kr 12 000, hvis tyverialarm er montert og har vært i funksjon. 
 
Ved tyveri av bilen, faller egenandelen på kr 12.000 bort, og eventuell avtalt høyere egenandel 
reduserers med kr 12.000 hvis tyverialarm eller søke- og gjenfinningssystem er montert og har vært i 
funksjon. Slik tyverialarm eller søke-og gjenfinningssystem må være montert fra fabrikk eller godkjent 
av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). 
Egenandelen faller bare bort når det har skjedd tyveri av eller fra bilen. 
 



 

 

3.3. Egenandel glassruter  
35% av skadebeløpet, minimum kr 3.000, maksimum kr 15.000, ved hvert skadetilfelle som faller inn 
under punkt2.5., unntatt når ruten repareres. Da erstattes reparasjonsutgiftene fullt ut. 
 

4. Dekning av egenandel etter påkjørsel av dyr  
 

4.1. Utgifter selskapet dekker   
Selskapet dekker avtalt egenandel, maksimum kr 10.000 hvor påkjørsel av dyr har medført en 
erstatningsmessig kaskoskade. 
 

4.2. Forutsetninger for at egenandel dekkes  
Kaskoforsikringen skal brukes i forbindelse med skaden. Ved påkjørsel av dyr skal politi/lensmann eller 
viltnemd på stedet varsles. Foretatt varsling skal kunne dokumenteres. 
 


