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Spørsmål 1 

Peder Ås oppsøkte i april 2011 en bilforhandler for å kjøpe ny bil. Den bilen han ønsket seg, 

kostet kr. 400.000. Peder ga bilforhandleren beskjed om at han hadde god inntekt til å dekke 

renter og avdrag på lån, men at han  ikke hadde noen egenkapital. Han var derfor avhengig 

av å låne hele kjøpesummen i en bank. Bilforhandleren var kjent med at Peder i  henhold til 

regler om kontantinnsats for forbrukerkjøp måtte betale et kontantinnskudd på 25 %. 

Bilforhandleren ville gjerne få i stand salget, og foreslo derfor at de skulle  sette bilens verdi i 

kjøpekontrakten til kr. 500.000,  dvs.  kr. 100. 000 høyere enn bilens egentlige verdi, og angi 

at kr. 100.000 ble innbetalt som kontantandel.  Dette ville sikre fullfinansiering fra banken. 

Peder signerte kontrakten. Banken utbetalte etter dette et lån på kr. 400.000, og Peder 

kunne kjøpe bilen. 

I oktober 2011 ble bilen totalskadet i brann, og måtte kondemneres. Peder hadde 

kaskoforsikring for bilen i AS Forsikring, og krevde dekning for totaltap. AS Forsikring 

oppdaget i forbindelse med skadeoppgjøret at Peder hadde gitt banken gale opplysninger 

om kjøpesummen for bilen i forbindelse med lånesøknaden. Det var enighet om at banken 

pga de gale opplysningene var forledet til å utbetale et lån de ikke ville ha utbetalt om de 

hadde kjent til bilens reelle verdi, og at det ikke ble betalt et kontantinnskudd. Det var også 

enighet om at dette representerte et bedrageri overfor banken som ble rammet av 

straffeloven § 270.  Selskapet hevdet derfor at det dreide seg om forsikring av ulovlig 

interesse, og at avtalen var ugyldig. Forutsatt at interessen var lovlig, hevdet selskapet at 

Peder skulle informert om de gale opplysningene overfor banken da bilen ble forsikret. 

Banken mente Peders brudd på opplysningsplikten var svikaktig, og i hvert fall var han mer 

enn bare lite å laste. 

 

Peder bestred at det dreide seg om forsikring av ulovlig interesse. Det var bilforhandleren 

som hadde konstruert opplegget i lånesøknaden. Peder bestred også at han hadde brutt 

opplysningsplikten. Han viste til at selskapet ikke hadde ikke stilt noen spørsmål da 

forsikringen ble tegnet, og han mente også at et bedrageri overfor banken måtte være uten 

betydning for forsikringsdekningen.    Uansett var han mindre enn lite å laste for et eventuelt 

brudd. 

Diskuter følgende spørsmål: 

1. Kan selskapet nekte å betale fordi bilen er en ulovlig interesse 

2. Forutsatt at interessen er lovlig, har  Peder  brutt opplysningsplikten? 

3. Forutsatt at Peder har brutt opplysningsplikten – hvilken sanksjon kan selskapet påberope 

seg?  

 

 

  



Spørsmål 2 

Redegjør for reglene om skadelidtes stilling i ansvarsforsikring. 

  

Alle spørsmål skal besvares. 

 


