Sikkerhetsforskriftene sier hva du selv skal gjøre for å begrense eller forebygge skader. Dersom disse ikke overholdes, kan
erstatningen bli redusert eller falle bort. I tillegg beskrives dine plikter for å melde fra om risiko endres. Du finner også
andre bestemmelser om ditt ansvar som det er viktig at du setter deg inn i. Disse reglene finner du kun i forsikringsbeviset
og de er en del av forsikringsavtalen.

VERDIGJENSTAND
1. SIKKERHETSFORSKRIFTER
1.1. HVA ER SIKKERHETSFORSKRIFTER

Sikkerhetsforskriftene sier hvordan sikrede eller andre skal
forholde seg for å forebygge og begrense skade. Se
forsikringsavtaleloven paragraf 1-2 (e).
Selskapet tar forbehold om at det skal være helt eller delvis
uten ansvar hvis en sikkerhetsforskrift er overtrådt.
Hvis det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at en
sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn
til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om
selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye. Se
forsikringsavtaleloven, paragraf 4-8.

1.2. SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR VERDIGJENSTAND
Tilsyn

Gjenstander skal være under tilsyn eller låses inne. Det skal
påsees at ingen gjenstander blir mistet, etterlatt, gjenglemt
eller forlagt.
Transport
Gjenstander må merkes tydelig med navn og adresse.
Gjenstandene skal pakkes, merkes og sikres forsvarlig slik at
de tåler den aktuelle transporten. Musikkinstrumenter og
sykkel skal pakkes i hard koffert beregnet for transport av

den aktuelle gjenstanden. Transportørens bestemmelser om
bagasjeinnhold og pakking må overholdes.
Sykkel og sykkeltilhenger
Sykkel skal være låst når den forlates uten tilsyn. Nøkkel skal
oppbevares separat. Sykkeltilhenger skal låses fast eller
være fastmontert til sykkelen.
Etter sykkelkonkurranser og ritt skal sykkelen låses til
sykkelstativ eller tilsvarende, eller plasseres i låst bil.
Vedlikehold
Vedlikehold, ettersyn og kontroll skal utføres i henhold til
leverandørs instruks eller veiledning.
Datamaskin med tilhørende utstyr
Datamaskin må ikke brukes til andre formål, eller utsettes
for større belastning, enn det som er angitt av leverandør.
Datamaskin med tilhørende utstyr må brukes og lagres på
sted som er egnet med hensyn til temperatur, luftfuktighet,
gass og støvinnhold i luften.
Bruk
Verdigjenstand skal brukes i henhold til leverandørs instruks
eller veiledning.

2. ENDRING AV RISIKO
2.1. PLIKT TIL Å MELDE FRA OM ENDRINGER

Selskapet tar forbehold om at det skal være helt uten ansvar
for forsikringstilfeller som skyldes at et bestemt angitt
forhold av vesentlig betydning for risikoen blir endret. Se
forsikringsavtaleloven paragraf 4-6.
Utleie og utlån

Forsikret verdigjenstand skal ikke leies eller lånes ut helt
eller delvis. Dette gjelder ikke utlån til foreldre,
besteforeldre, barn, barnebarn, søsken eller
ektefeller/samboere av disse, samt sikredes ansatte.
Bruk av kamera
Kamera skal ikke brukes under vann.
Påvirkning av varme
Det utbetales ingen erstatning for skade som skyldes at ting
med hensikt er utsatt for varme.
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3. FORTSETT, GROV UAKTSOMHET OG IDENTIFIKASJON
3.1. FORTSETTLIGE OG GROVT UAKTSOMME HANDLINGER
Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er
selskapet ikke ansvarlig. Har sikrede ved grov uaktsomhet
fremkalt forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar settes
ned eller falle bort. Unntaket for forsettlige og grovt
uaktsomme handlinger gjelder likevel ikke hvis den sikrede
på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå
rekkevidden av sin handling. Se forsikringsavtaleloven
paragraf 4-9.

3.2. IDENTIFIKASJON - BETYDNINGEN AV ANDRES
HANDLINGER

Identifikasjon innebærer at handlinger og unnlatelser fra
andre vil få samme virkning for sikredes rettigheter som om
de var foretatt av sikrede selv. Se forsikringsavtaleloven
paragraf 4-11.
De som identifiseres med sikrede er:
l
Ektefelle som bor sammen med sikrede.
l
Personer som sikrede lever sammen med i et fast
etablert forhold.
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