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Circle K Mastercard forsikring
Dette er forsikringsbevis og vilkår for forsikringene som er knyttet til ditt Circle K Mastercard.
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Circle K Mastercard forsikring 

Dette er forsikringsbevis og vilkår for forsikringene som er knyttet til ditt Circle K Mastercard. 

I forsikringsbeviset står det informasjon om hvem forsikringen gjelder for, når og hvor forsikringen gjelder, og hvilke 
forsikringssummer som gjelder. Videre finner du sikkerhetsforskrifter og risikoendringsregler. Sikkerhetsforskrifter, vil si regler 
om hva som er ditt ansvar for å forebygge skader og tap. Risikoendringsregler, vil si forsikringstilfeller som skyldes at et bestemt 
angitt forhold av vesentlig betydning for risikoen blir endret og Tryg tar forbehold om å være helt uten ansvar for disse. 

Ved skade må du så snart som mulig melde fra til Tryg. I forsikringsbeviset finner du også opplysninger om hvordan du melder 
skader og din rett til å klage på avgjørelser i forsikringssaker, samt andre viktige opplysninger om forsikringene. 

Hva som er dekket under forsikringen fremgår av bevis og vilkår. 

Forsikringsgiver er: 
Tryg Forsikring (heretter kalt Tryg) 
Postboks 7070 
Folke Bernadottesvei 50 
NO-5020 Bergen 
Foretaksregisteret 
NO 989 563 521 MVA

Filial av Tryg Forsikring A/S 
Erhvervsstyrelsen 
CVR-nr. 24260666 
Klausdalsbrovej 601 
DK-2750 Ballerup | Danmark 
Sentralbord telefon: 915 040 40
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Forsikringsbevis 
Circle K Mastercard forsikring

Forsikringsbevis 51000 per 18.01.2021

Forsikringstaker: Circle K Mastercard 
Kortholder: Innehaver av Circle K Mastercard 
Vilkår: I tillegg til forsikringsbeviset gjelder vilkår 51000 av 18.01. 2021
Spesielle bestemmelser: Forsikringsbeviset gjelder foran vilkårene. 
Forsikringsperiode: 18.01.2021 – Circle K Mastercard kredittkortavtale opphører, endres eller sies opp.

Om Circle K Mastercard forsikring

Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder for innehaveren av et gyldig Circle K Mastercard utstedt av SEB Kort (kortholder). 

Når forsikringen gjelder
Forsikringens varighet og opphør:

Forsikringen dekker i den perioden kortholder er innehaver av et gyldig Circle K Mastercard.  

Hvor forsikringen gjelder
• Feilfylling av drivstoff gjelder i Norge, Sverige, og Danmark  
• Skade på/tyveri av ladekabel gjelder i Norge, Sverige, og Danmark  
• Egenandel på leiebil gjelder på feriereise med minst en overnatting.

Felles bestemmelser:
• Det forutsettes at kortholder har et gyldig Circle K Mastercard kredittkort. 
• Dekning Egenandel leiebil forutsetter at leiebilen er betalt med Circle K Mastercard
• Feilfylling av drivstoff forutsetter at drivstoffet fylt på en Circle K stasjon og betalt med Circle K Mastercard. 

Melding av skade 
Enhver skade må så snart som mulig meldes på:

 www.circlek.no/mastercard/forsikring.

Hvilke forsikringssummer som gjelder

Dekning Forsikringssum Egenandel Vilkårspunkt

Feilfylling av drivstoff 5000 NOK pr skade 4

Skade på/tyveri av ladekabel 7000 NOK pr skade 1000 NOK 5

Egenandel leiebil 20 000 NOK pr skade 6

Om forsikringsavtalen 

Forsikringsavtalen består av: 
• Forsikringsbevis 
• Forsikringsvilkår. 

Det er viktig at du ser både i forsikringsbevis og vilkår når du skal lese forsikringsavtalen din. I tillegg til de enkelte 
forsikringsvilkårene gjelder Generelle Vilkår. Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene

Sikkerhetsforskrifter – ditt ansvar

Sikkerhetsforskriftene er regler for hvordan sikrede eller andre skal forholde seg for å forebygge og begrense skade. Se 
forsikringsavtaleloven paragraf 1-2 (e). 

Tryg tar forbehold om at selskapet 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 Tryg skal betale noe og i tilfelle hvor mye. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-8 og 
13-9.
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Tyveri av ladekabel
Tyveri av ladekabel skal politianmeldes.

Oppbevaring av ladekabel:
Når ladekabel ikke er i bruk, skal den oppbevares i låst rom/bod/garasje eller låst bil, uten tilgang for andre enn sikrede og 
sikredes husstand. 

Endring av risiko – bortfall av ansvar 
Tryg 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 paragrafene 4-6 og 13-6.

Forsikringen omfatter ikke skadetilfeller som oppstår ved:
• misbruk av medisiner
•  inntak av rusmidler og skadelige stoffer 
•  deltakelse i slagsmål eller forbrytelse 
•  skade som inntreffer på kjøretøy som ikke er registrert for kjøring på offentlig vei 
•  skade som oppstår ved trening til – eller gjennomføring av – hastighetsløp 
•  skade som oppstår ved kjøring utenfor offentlig vei. 

Forsettlige og grovt uaktsomme handlinger 

Har sikrede/forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er Tryg ikke ansvarlig. Har den sikrede/forsikrede ved grov 
uaktsomhet fremkalt forsikringstilfellet, kan Tryg ansvar settes ned eller falle bort. Unntaket for forsettlige og grovt uaktsomme 
handlinger gjelder likevel ikke hvis den sikrede/forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av 
sin handling. Regelen om grov uaktsomhet gjelder ikke barn under 16 år. 

Selskapet tar forbehold om å være helt uten ansvar for skader sikrede har voldt mens han eller hun kjørte under selvforskyldt 
påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. Det samme gjelder for skader som er voldt av en annen 
mens denne kjørte i slik tilstand, dersom sikrede har medvirket til bilens bruk enda han eller hun visste eller måtte forstå at 
føreren var påvirket. Se lov om forsikringsavtaler paragraf 4-9.

Vær rask med å melde skade 

Er forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede eller enhver som mener å ha et krav mot selskapet, uten ugrunnet opphold melde fra 
til selskapet. Se FAL paragrafene 4-10 (3) og 13-11 (1). 

Sikrede eller den som i ulykkes- eller sykeforsikring har rett til erstatning, mister retten dersom kravet ikke er meldt til selskapet 
innen ett år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Se FAL paragrafene 8-5 og 18-5.

Identifikasjon – betydning av andres handlinger 

Identifikasjon innebærer at handlinger fra andre vil få samme virkning for sikredes rettigheter som om de var foretatt av sikrede 
selv. Se Lov om forsikringsavtaler paragraf 4-11. De som identifiseres med sikrede er: 

• ektefelle som bor sammen med sikrede. 
• personer som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold. 

Dobbelforsikring og regress 

I de tilfeller Tryg utbetaler erstatning, og skaden/tapet også dekkes av andre forsikringer eller andre ansvarlige, kan Tryg kreve 
regress fra disse. 

Er det flere forsikringer som dekker samme tap/skade, kan sikrede velge hvilket forsikringsselskap sikrede vil bruke inntil sikredes 
totale tap er dekket. Erstatningen utliknes forholdsmessig mellom selskapene etter omfanget av det enkelte selskaps ansvar for 
tapet, se Forsikringsavtalelovens paragraf 6-3. Har selskapet utbetalt erstatning for et tap/en skade som etter forsikringsavtalen 
ikke er omfattet, plikter sikrede, eller den sikrede kan identifiseres med, å betale erstatningen tilbake.

Lovgivning 

Hvis annet ikke er avtalt, gjelder norsk lovgiving. Det er Lov om forsikringsavtaler som regulerer avtaler om skadeforsikring og 
personforsikring.
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Forsikringsvilkår
Circle K Mastercard forsikring

Forsikringsvilkår 51000 per 18.01.2021

1. Hvem forsikringen gjelder for 

Forsikringen gjelder for innehaveren av et gyldig Circle K Mastercard utstedt av SEB Kort. 

I vilkåret er de sikrede/forsikrede omtalt som sikrede. 

2. Hva forsikringen omfatter

• Feilfylling av drivstoff
• Skade på/tyveri av ladekabel
• Egenandel leiebil

3. Hvor forsikringen gjelder

• Feilfylling av drivstoff gjelder ved feilfylling på en Circle K stasjon i Norge, Sverige, og Danmark 
• Skade på/tyveri av ladekabel gjelder i Norge, Sverige, og Danmark  
• Egenandel på leiebil gjelder på feriereise med minst en overnatting. 

4. Feilfylling av drivstoff

4.1 Tilfeller om kan gi rett til erstatning
Forsikringen gir rett til erstatning ved feilfylling av drivstoff på privat personbil eller en personbil som du låner eller har til rådighet 
på en Circle K stasjon i Norge. Feilfyllingen kan være foretatt av kortholder, føreren av bilen eller av en passasjer.

Følgende utgifter dekkes:
• utgifter til transport av kjøretøyet til nærmeste verksted eller assistanse på stedet, hvis dette er rimeligere.  
• utgifter til å tømme og rengjøre drivstofftanken på bilen samt utgifter til fjerning av drivstoffet, hvis bilen ikke har vært forsøkt 

startet etter feilfyllingen
• utgifter til tømming og rengjøring av drivstoffanlegget samt utskifting av tilhørende filtre, hvis bilen har vært forsøkt startet 

etter feilfyllingen 
• utgifter til det feilfylte drivstoffet
• transportutgifter til og fra verksted for kortholder med taxi eller offentlig transport.

Det er en forutsetning for rett til erstatning at fyllingen er betalt med et gyldig Circle K Mastercard.

Unntak
Forsikringen dekker ikke:
• feilfylling på andre stasjoner enn Circle K
• feilfylling på leiebiler
• feilfylling på firmabil.

4.2 Slik beregnes erstatningen
Forsikringen dekker utgifter inntil forsikringssummen som er angitt i forsikringsbeviset per skade.   

Innenfor forsikringssummen erstattes transportutgifter til og fra verksted med taxi eller offentlig transport inntil NOK 1500,-. 

Unntak
Forsikringen dekker ikke utgifter til 
• reparasjon av andre skader på kjøretøyet som følge av feilfyllingen enn de som er nevnt i pkt 4.1. 
• mekaniske skader på kjøretøyet som følge av feilfyllingen
• utgifter til nytt drivstoff.
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Forsikringsvilkår
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Dokumentasjon
Ved skade skal du kunne sende oss dokumentasjon for betaling av fyllingen med ditt Circle K kort samt originale kvitteringer for 
dine utgifter.

5. Skade på /tyveri av ladekabel

5.1 Tilfeller som kan gi rett til erstatning
Forsikringen dekker utgifter ved skade på eller tap av ladekabel til privateid hybrid-/elbil som følge av:
• Brann
• Tyveri
• Annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning som består i annet enn at ladekabelen er borte. 

5.2 Slik beregnes erstatningen
Forsikringssum og egenandel er angitt i forsikringsbeviset. Skaden erstattes med fradrag for egenandel. 

Erstatningen er begrenset til det beløp Tryg hadde måttet betale for gjenanskaffelse. Gjenstanden skal erstattes med tilsvarende 
eller vesentlig tilsvarende gjenstand. Erstatningen kan ikke settes høyere enn pris for tilsvarende eller vesentlig tilsvarende 
gjenstand på skadedagen. 

Kommer gjenstanden til rette etter at erstatningen er utbetalt, kan sikrede beholde den mot å betale tilbake mottatt erstatning. 
Hvis sikrede ikke betaler tilbake erstatningen tilfaller gjenstanden Tryg.

6. Egenandel leiebil

6.1 Tilfeller som kan gi rett til erstatning
Forsikringen gir rett til erstatning av egenandel ved skade på eller tyveri av leiebil til eget bruk i løpet av feriereise med 
overnatting. 

Dette gjelder egenandel sikrede blir holdt ansvarlig for i henhold til leiekontrakten sikrede har med utleiefirmaet. 

Forsikringen omfatter privat leie av personbil dersom forutsetningene nedenfor er oppfylt: 
• leieavtalen er inngått med et offentlig registrert bilutleiefirma 
• det er tegnet kaskoforsikring på utleiebilen 
• leiebilavtalen er betalt 50 % med Circle K Mastercard. 

Unntak
Det gis ikke erstatning for egenandel ved skade på eller tyveri av
• annet kjøretøy enn personbil 
• bil som er leid i annen sammenheng enn for feriereiser
• bil som tilhører bildeling eller bilkollektiv
• leiebil som er leid i forbindelse med at egen bil er på verksted
• leiebil i forbindelse med flytting eller hjemkjøring av varer. 

6.2 Slik beregnes erstatningen
Forsikringen dekker sikredes egenandel inntil den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset per skade. 
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Generelle vilkår
Vilkår av 1.12.2019

Generelle vilkår er felles og gjelder for alle dine forsikringer. De generelle vilkårene har bestemmelser om blant 
annet begrensninger i Trygs ansvar og hvordan du skal forholde deg etter at det har skjedd en skade. Generelle 
vilkår gjelder i tillegg til vilkårene for de enkelte forsikringene.

1. Bestemmelser

1.1 Vinningsforbud 
Forsikringen skal ikke føre til vinning. Selskapet erstatter, innenfor forsikringsavtalen, det tapet som er lidt. Forsikringssummens 
størrelse er ikke avgjørende for den forsikrede tingen eller interessens verdi.

1.2 Politianmeldelse 
Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet.

1.3 Egenandel
I erstatningsoppgjøret trekkes egenandelen som fremgår i forsikringsbeviset. Hvis samme skadetilfelle omfattes av flere 
forsikringer i selskapet, trekkes kun en egenandel, den høyeste.

1.4 Renter
Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med Lov om forsikringsavtaler paragrafene 8-4 og 18-4.

Selskapet svarer renter av erstatningen når det er gått 2 måneder etter at melding om forsikringstilfellet er sendt til selskapet.

Forsømmer sikrede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter i samsvar med Lov om forsikringsavtaler paragrafene 8-1 og 
18-1, kan vedkommende ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis sikrede urettmessig avviser 
fullt eller delvis oppgjør.

1.5 Garantiordning for skadeforsikring
Selskapet er medlem i garantiordningen for skadeforsikring i Norge. Garantiordningen skal være en trygghet for sikrede hvis 
forsikringsselskapene ikke kan betale det de i plikter i henhold til inngåtte skadeforsikringsavtaler. 

Garantiordningen dekker inntil 90% av hvert enkelt krav, men krav som gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring dekkes med 
inntil 100%. Garantiordningen skal ikke dekke forsikringskrav utover 20 millioner kroner. Noen typer forsikringsavtaler er ikke 
omfattet av ordningen, blant annet livsforsikring. Se forskrift om finansforetak og finanskonsern av 09. desember 2016 (FOR-
2016-12-09-1502).

2. Konsekvenser av svik

Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med 
selskapet i anledning samme hendelse. Selskapet kan si opp alle de forsikringsavtalene som er inngått med den som har gjort 
seg skyldig i svik mot selskapet. Se Lov om forsikringsavtaler paragrafene 4-2, 4-3, 8-1, 13-2, 13-3 og 18-1.

3. Begrensinger i selskapets ansvar 

3.1 Ekstra ordinære hendelser 
Tryg Forsikring dekker ikke under noen omstendigheter skader eller tap, eller økning i skade eller tap, som direkte eller indirekte 
skyldes eller står i sammenheng med:
• spredning av biologiske eller kjemiske substanser
• bruk av raketter
• Atomvåpen
• radioaktiv stråling
• atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall
• radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer
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Generelle vilkår

• krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden. Krigsrisiko i utlandet er dekket 
når sikrede allerede befinner seg i ett område hvor det bryter ut krig eller alvorlige uroligheter. Dette gjelder bare dersom 
området ble ansett som fredelig før avreise. Dekningen er begrenset til en måned

• jordskjelv eller vulkanske utbrudd.

3.2 Terrorhandlinger
Med terrorhandling forstås enhver 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 skape frykt 
i befolkningen.

Tryg Forsikrings samlede ansvar for alle erstatningsmessige skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i 
sammenheng med terrorhandling, er begrenset til maksimalt 500 000 000 kroner ved en og samme hendelse, og er begrenset til 
1 milliard kroner per kalenderår totalt for alle hendelser. Sumbegrensningene gjelder ansvaret etter alle forsikringsavtaler i Tryg 
til sammen.

Med en og samme hendelse forstås alle skadetilfeller som rammer Tryg og som inntrer innenfor et tidsrom av 48 timer, 
regnet fra første skade-tilfelle og som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling. Overstiges 
sumbegrensningen per hendelse, må alle erstatningsberettigede godta en forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet.

4. Lovlig interesse og valuta

4.1 Lovlig interesse
Forsikringsavtalen omfatter bare 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 Trygs erstatningsplikt. Tilsvarende gjelder for gjenstander hvor det er utført tjenester eller reparasjoner 
i tilknytning til gjenstanden. Ved innførsel av flere gjenstander erstatter Tryg de gjenstander som har en samlet verdi under 
grensen for tollfri innførsel, dersom vilkårene for Trygs erstatningsplikt ellers er oppfylt. Grensene for tollfri innførsel følger av det 
som til enhver tid er fastsatt i tolloven med tilhørende forskrifter.

4.2 Valuta
Alle beløp regnes i norske kroner (NOK). Dette gjelder priser, forsikringssummer, erstatningsbeløp og eventuelt andre beløp som 
følger av forsikringsavtalen.

5. Skjønn

Er det adgang til å kreve skjønn ifølge 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/hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting, ved avbruddstap for bestemte spørsmål.

Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han/hun har mottatt 
underretningen, gi meddelelse om hvem han/hun velger. For skjønnet velger de to skjønnsmennene en oppmann. Hvis noen av 
partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommunen der forsikringstilfellet er 
inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans/hennes vegne av tingretten i den rettskretsen 
der 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 skjønnsmennene foretar verdsettelsen og besvarer spørsmålene ved 
avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme reglene avgir sitt skjønn 
over de punktene som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes 
skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grensene 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 verdsetting er bindende for begge parter.

6. Domstolbehandling - verneting

Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norske domstoler, hvis ikke annet er avtalt eller det er i strid med ufravikelige regler i 
gjeldende lovgivning.
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7. Fellesregistre og personvern

7.1 Forsikringsbransjens fellesregister 
Visse personopplysninger utleveres til Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) og Sentralt skaderegister 
(FOSS). Dette er fellesregistre for forsikringsbransjen hvor formålet er å forhindre forsikringssvindel og sikre ensartet 
risikobedømmelse. I ROFF registreres opplysninger i forbindelse med avslag eller reservasjon ved helsevurdering, samt 
søknader om uføreerstatning. I FOSS registreres alle skader som blir meldt til et forsikringsselskap. Ved registrering av skade 
får Tryg automatisk en oversikt over alle skader som er meldt til registeret på samme kunde. Opplysningene er kun tilgjengelig 
for forsikringsselskapene, og bare i forbindelse med registrering av en skade. Registrerte opplysninger slettes etter 10 år. Den 
registrerte har full innsynsrett i registrene. Krav om innsyn skal sendes:

Finansnæringens Servicekontor
Postboks 2473 Solli
0202 OSLO.

7.2 Personvern
Tryg har konsesjon for behandling av personopplysninger og behandler alle personopplysninger i samsvar med 
Personopplysningslov og bestemmelser om taushetsplikt. Nødvendige personopplysninger registreres og lagres i Trygs interne 
kunderegister slik at det er mulig å identifisere deg som kunde og oppfylle den forsikringsavtale du har med Tryg.

De registrerte opplysninger vil kunne bli overført til et felles konsernregister i forbindelse med markedsføring av nye 
forsikringsprodukter og andre finansielle tjenester.

Du kan reservere deg mot direkte markedsføring fra oss ved å henvende deg til Tryg som registrerer din reservasjon i Trygs 
adresseregister.

Du kan lese mer om bruk av personopplysninger herunder, lagring, retting, og sletting på www.tryg.no

Ønsker du å vite hvilke opplysninger som er registrert om deg, kan du sende en skriftlig henvendelse til:

Tryg Forsikring
Postboks 7070
5020 BERGEN
Merk: Kvalitet Norge 


	Circle K Mastercard forsikring 
	Forsikringsbevis 
	Forsikringsvilkår
	Hvem forsikringen gjelder for 
	Hva forsikringen omfatter
	Hvor forsikringen gjelder
	Feilfylling av drivstoff
	Skade på /tyveri av ladekabel
	Egenandel leiebil

	Generelle vilkår

