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Oppgave 1 

Redegjør for 

a) innholdet i begrepet ”forsikringsinteresse” 

b) kravet om at forsikringsinteressen må være lovlig 

 

Oppgave 2 

I januar 2009 bestemte ekteparet Kari og Peder Ås seg for å tegne en barnekaskoforsikring 

for sin sønn Hans. Hans var født 23. februar 2006. De var usikre på hva slags produkter som 

var tilgjengelige på markedet. Da de kontaktet Personforsikring AS fikk de oversendt en 

omfattende brosjyre som beskrev selskapets barnekaskoforsikring. På grunnlag av denne 

brosjyren tegnet de en slik forsikring for Hans med virkning fra 1. februar 2009.  Den 7. 

februar 2009 mottok ekteparet Ås forsikringsbevis og forsikringsvilkår fra Personforsikring AS. 

Dekningsfeltet var beskrevet i forsikringsvilkårenes § 9 A. Fra dette utgangspunktet var det 

gjort ulike begrensninger i § 10, blant annet var det inntatt en såkalt symptomklausul i § 10 B. 

  

”§ 9. HVILKE DEKNINGER FORSIKRINGEN OMFATTER  

A. Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet 

Forsikringen gir rett til utbetaling av invaliditetserstatning ved ulykkesskade eller sykdom 

som inntreffer i forsikringstiden og som medfører livsvarig medisinsk invaliditet. 

Forsikringssummen utgjør 25 G. G på konstateringstidspunktet legges til grunn. 

§ 10. BEGRENSNINGER I PERSONFORSIKRING AS SITT ANSVAR 

B. Begrensninger ved sykdom 

For barn under 4 år omfatter ikke forsikringen sykdom som har vist symptomer innen 6 

måneder etter at forsikringen trådte i kraft.” 

Hans ble innlagt på Lillevik sykehus 31. februar 2009. Etter et par dager fikk han diagnosen 

hjernebetennelse. Det var på det rene at den akutte sykdommen kom som en følge av 

herpes virus, og det ble relativt raskt klart at Hans var blitt 100 % hjelpetrengende. 

Skademelding ble sendt Personforsikring AS, men selskapet avslo dekning under henvisning 

til symptomklausulen i forsikringsvilkårene. 

Ekteparet Ås ble svært opprørt. Prinsipalt anførte de at symptomklausuler ikke var tillatt, og 

at klausulen på denne bakgrunn var ugyldig. Selskapet bestred dette og hevdet at det hadde 

anledning til å ta inn symptomklausuler i sykeforsikringer. Subsidiært anførte ekteparet Ås at 

Personforsikring AS hadde brutt sin informasjonsplikt etter FAL. Forsikringsavtalen ble 

inngått på bakgrunn av den detaljerte brosjyren om kaskoforsikringen. Brosjyren inneholdt 



ikke informasjon om symptomklausulen, men nevnte derimot flere andre 

ansvarsbegrensninger spesifikt.  Hadde de fått informasjon om symptomklausulen, ville de 

tegnet forsikring i annet selskap som solgte barnekaskoforsikring uten slik klausul. 

Personforsikring AS vedgikk at brosjyren ikke informerte om symptomklausulen. Selskapet 

mente at det ikke kunne kreves at brosjyren informerte om alle ansvarsbegrensningene, og 

at informasjonsplikten i alle tilfelle måtte anses oppfylt fordi symptomklausulen både var 

klart fremhevet i forsikringsbeviset og fremgikk av de oversendte 

forsikringsvilkårene.  Forutsatt at selskapet ikke hadde oppfylt informasjonsplikten, anførte 

Personforsikring AS at dette uansett ikke ville få noen praktiske konsekvenser fordi FAL ikke 

inneholder noen sanksjoner for brudd på informasjonsplikten. 

Drøft og ta stilling til følgende spørsmål: 

a) Hadde Personforsikring AS adgang til å ta inn symptomklausulen i vilkårene? 

b) Forutsatt at Personforsikring AS hadde adgang til å ta inn symptomklausulen: Har 

selskapet brutt informasjonsplikten etter FAL? 

c) Forutsatt at informasjonsplikten er brutt: Hvilke konsekvenser vil dette eventuelt få? 

Alle spørsmål skal besvares. 

 


