VILK 28003

Fører- og Passasjerulykkesdekning

VILKÅR NR. 28003
Vilkår av 01.01.09 Avløser vilkår av 01.01.96
1.

Hvem dekningen omfatter.
Dekningen omfatter enhver person under 75 år og som er rettmessig fører av den motorvogn
som er nevnt i forsikringsbeviset eller passasjer i denne.
For person som er fylt 70 år er forsikringssummen nevnt i pkt. 7.3, begrenset til kr 100.000
ved livsvarig invaliditet.

2.

Hvor dekningen gjelder.
Dekningen gjelder i det området som er fastsatt for ansvarsdekningen for motorvognen.

3.

Hvilke skader dekningen omfatter.
Dekningen omfatter ulykkesskade som rammer fører/passasjer (forsikrede) når vedkommende
befinner seg i eller på motorvognen.
Er motorvognen den direkte årsak til skaden, svarer selskapet også for ulykkesskade som
rammer den forsikrede når han/hun befinner seg utenfor denne.
Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden.
Skade på sinnet, f.eks. sjokk, regnes ikke som ulykkesskade med mindre det samtidig er
oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet.

4.

Unntak og alminnelige forutsetninger for dekningen.

4.1.

Dekningen omfatter ikke ulykkesskade:

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand,
som skyldes jordskjelv eller vulkanske utbrudd i Norge,
som skyldes inntagning av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler,
som er oppstått under deltagelse i forbrytelse,
som er oppstått mens motorvognen er rekvirert eller disponert i forbindelse med
mobilisering eller militærøvelse,
Dekningen er likevel i kraft når motorvognen under militærøvelse i fredstid kjøres av
eieren, hans/hennes familiemedlemmer eller av personer ansatt i hans/hennes
tjeneste,
som er oppstått under deltagelse i hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp
med spesielle hastighets- eller vognprøver eller trening til slike løp.

4.1.6.
4.2.

Selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak, er følgende sykdommer eller sykelige tilstander
unntatt fra dekningen:
- hjerteinfarkt
åreknuter
lumbago
leddrevmatisme

angina pectoris
nucleusprolaps
'hekseskudd'
artritt

kreft
ischias
revmatisme
spondylose

spondylartrose
osteochondrose
spondylolisthese

rotsyndrom
skivelesjon
'gikt'

rotkompresjon
spinalstenose
nevrose

I andre tilfeller settes erstatningen ned hvis det kan antas at sykelig tilstand eller anlegg har
medvirket til den forsikredes død eller invaliditet.
Erstatningen nedsettes i forhold til den betydning den sykelige tilstand eller det sykelige anlegg
har hatt for dødsfallet eller invaliditeten.
4.3.

Forsettlig fremkalling av forsikringstilfelle.

4.3.1.

Selskapet er ikke ansvarlig for forsikringstilfelle som den forsikrede forsettlig har fremkalt.
Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke
kunne forstå rekkevidden av sin handling.

4.3.2.

Selskapet svarer ikke for selvmord eller forsøk på selvmord med mindre kravstiller
sannsynliggjør at dette skyldes akutt sinnsforvirring på grunn av forgiftning (annet enn
selvforskyldt rus) eller sjokk, og ikke for sinnslidelse i medisinsk forstand.

4.4.

Grov uaktsomhet.
Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan
selskapets ansvar settes ned eller falle bort.
Det samme gjelder dersom den forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt forsikrings- tilfellet
gjennom overtredelse av sikkerhetsforskrift.

5.

Melding om forsikringstilfelle.
Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver som mener å ha et krav mot selskapet uten
ugrunnet opphold melde fra til selskapet.
Ved forsettlig eller grovt uaktsom forsømmelse av meldeplikten, kan selskapets ansvar overfor
vedkommende settes ned eller falle bort.
Under enhver omstendighet, bortfaller retten til erstatning dersom krav ikke er meldt til
selskapet innen ett år etter at den berettigete fikk kunnskap om de forhold som begrunner
kravet.

6.

Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør.
Den som fremsetter krav mot selskapet skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er
tilgjengelige for ham eller henne og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet.

7.

Skadeoppgjør - ytelser.

7.1.

Forsikringssummen er begrenset til kr 1,5 mill. i alt for fører og passasjerer i motorvognen.
Summen fordeles forholdsmessig - avhengig av dødsfalls- eller invaliditetserstatning, jfr. pkt.
7.2 og 7.3 - mellom de personer som i skadeøyeblikket befinner seg i eller på motorvognen.
De forsikringssummer som er nevnt under pkt. 7.2 og 7.3 er under enhveromstendighet øvre
grense for selskapets ansvar etter denne dekningen.

7.2.

Dødsfall.
Har ulykkesskaden medført døden innen 1 år, betales dødsfallserstatning med
kr 100.000 for hver person som ikke er fylt 75 år.
Dog er dødsfallserstatningen begrenset til kr 20.000 dersom den forsikrede da han døde
hverken hadde ektefelle eller barn under 20 år i live.
Eventuell invaliditetserstatning som måtte være betalt for samme skade kommer til fradrag i

dødsfallserstatningen.
Dødsfallserstatningen tilfaller forsikredes ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament.
7.3.

Invaliditet.
Har ulykkesskaden innen 3 år medført invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det betales
invaliditetserstatning.
For fullstendig invaliditet betales hele forsikringssummen, kr 200.000, for hver person, for
delvis invaliditet, en tilsvarende mindre del av den.
Dør den forsikrede senere enn 1 år etter at ulykkesskaden inntraff, betales invaliditetserstatning
forutsatt at det må antas at skaden ville ha medført livsvarig invaliditet. Dør den forsikrede
innen 1 år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke invaliditetserstatning.
Invaliditetserstatningen tilfaller forsikrede.

7.3.1.
7.3.1.

Beregning av invaliditetsgrad.
1. Invaliditetsskala.
Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle
anlegg eller sosial stilling.
For de invaliditeter som er nevnt nedenfor, skal følgende satser gjelde:
Uhelbredelig sinnsykdom som utelukker ethvert arbeid .......

100%

Fullstendig tap av/eller fullstendig funksjonstap i:
begge armer ....................................................................
begge hender ............................................. .....................
begge ben på ankel/legg god protesefunksjon .....................
begge ben på ankel/legg dårlig protesefunksjon ..................
begge ben, kne eller lår god protesefunksjon ......................
begge ben, kne eller lår dårlig protesefunksjon ...................
ben i kne/lår god protesefunksjon .......................................
ben i kne/lår dårlig protesefunksjon ....................................
ben i ankel/legg god protesefunksjon ..................................
ben i ankel/legg dårlig protesefunksjon ...............................
stortå (1.tå) ......................................................................
2.tå .................................................................................
maksimalt for tap av tær på en fot .....................................
synet på begge øyne ..........................................................
synet på ett øye, når det andre øyet er normalt ...................
synet på ett øye, når det andre øyet er blindt ......................
selve øyet, tillegg ...................................... .......................
hørsel på begge ører ..........................................................
hørsel på ett øre, når det andre øret er normalt ...................
hørsel på ett øre, når det andre øret er døvt ........................
luktesansen ......................................................................
smakssansen ....................................................................
såvel lukte- som smakssansen ............................................

100%
95%
40 - 60%
80 - 90%
80 - 90%
100%
40 - 45%
55 - 65%
20 - 30%
40 - 45%
5%
3%
10%
100%
18%
100%
2%
65%
15%
65%
5%
5%
15%

overarm .................................................
underarm god protesefunksjon .................
underarm dårlig protesefunksjon ..............
hånden eller alle fingre ...........................
tommelfinger ................................. ........
pekefinger ................................... ..........
langfinger ...............................................
ringfinger ................................................
lillefinger ................................................

Beste:
Andre:
70%
60%
50 - 55% 45 - 50%
60 - 65% 50 - 55%
50%
45%
25%
20%
12%
10%
10%
10%
5%
5%
7%
7%

tommel-, peke-, lang- og ringfinger ..........
peke-, lang-, ring- og lillefinger ................
alle fingre på en hånd .............................

50%
35%
50%

45%
30%
45%

Tapes disse lemmer eller deres funksjon delvis, fastsettes en tilsvarende lavere
prosentsats.
Ved redusert syn, fastsettes invaliditetsgraden skjønnsmessig på grunnlag av
synsstyrken med korrigerende glass.
Ved redusert hørsel, fastsettes invaliditetsgraden skjønnsmessig på grunnlag av
høreevnen ved bruk av høreapparat.
Erstatning for en og samme skade kan ikke overstige 100% selv om flere lemmer
eller organer er skadet.
7.3.1.

7.3.1.

7.3.1.
7.3.1.

2. Invaliditetsvurdering ved tidligere nedsatt funksjonsevne.
Tap eller skade på lem eller organ som var fullstendig ubrukbart før ulykkesskaden
inntraff, gir ikke rett til erstatning.
Var et lem eller organ tidligere delvis tapt eller ubrukbart, gjøres det tilsvarende
fradrag når invaliditetsgraden skal bestemmes.
3. Invaliditetsvurdering ved annen invaliditet.
I andre tilfelle av invaliditet skal invaliditetsgraden fastsettes skjønnsmessig, idet
de prosentsatser som er anført i tabellen i pkt. 7.3.1.1. skal tjene som veiledning.
Ved invaliditet i de organer eller lemmer som er nevnt, danner tabellens satser
under enhver omstendighet grenser for selskapets erstatningsplikt.
4. Vansirende skader/tannskader.
Skade som utelukkende virker vansirende, samt tannskader gir ikke rett til
invaliditetserstatning.
5. Invaliditetsvurdering/erstatningsutbetaling.
Invaliditetsgraden vurderes 1 år etter at ulykkes skaden inntraff.
Erstatningen forfaller til betaling på årsdagen for skaden.
Mener noen av partene at invaliditetsgraden kan forandre seg, kan det kreves at
endelig oppgjør utstår, dog ikke lenger enn 3 år for voksne og 5 år for barn under
20 år, etter at ulykkesskaden inntraff.
Den forsikrede er pliktig til å la seg undersøke av den lege som selskapet utpeker.
Hvis den forsikrede ikke oppfyller denne forpliktelse, kan selskapet stoppe enhver
utbetaling av erstatning.
Undersøkelsen betales av selskapet.
Kan det antas at tilstanden ville bli bedret ved operasjon eller annen behandling, og
den forsikrede uten rimelig grunn vegrer seg for å underkaste seg slik behandling,
skal det allikevel ved fastsettelse av den endelige invaliditetsgrad tas hensyn til den
mulighet for bedring som slik behandling kan antas å ville ha medført.

