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EKSAMEN I JURIDISKE VALGEMNER  

VÅR 2016 

Dato: Torsdag 12. mai 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 
JUS5420 - Forsikringsrett 
 

 

Del I. 

 

Gi en fremstilling av likheter og forskjeller mellom reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og 

kapittel 13. 

 

 

Del II. 

 

 

Peder Ås ville forsikre bilen sin i AS Forsikring. Forsikringen ble tegnet over telefon av Peders 

ektefelle Marte, med forsikringsbevis pålydende Peder Ås som forsikringstaker. Marte ble i 

telefonsamtalen spurt om hva slags bil som skulle forsikres, og opplyste at det var en ordinær BMW 

1993 modell. Etter at forsikringen var tegnet, fikk Peder skrens på bilen og kjørte utfor, med 

betydelige skader som følge. Peder krever dekning for skaden hos AS Forsikring. 

 

Under skadebehandlingen avdekket selskapet at bilen var ombygget til en BMW M3, som bl.a. 

innebærer at bilen bygges om til en sportsmodell med økning i motorytelse fra 140 hk til 286 hk. 

AS Forsikring anfører derfor at Peder har brutt opplysningsplikten ved tegning, og at selskapet kan 

avkorte i erstatningen for den skaden som var inntruffet, samt at det har rett til å si opp forsikringen. 

 

Peder bestrider dette og anfører at opplysningene om biltype ble gitt av Marte, og ikke av ham. For 

øvrig var opplysningsplikten ikke brutt fordi selskapet ikke hadde spurt om bilen var bygget om. Til 

dette anfører selskapet at det lå i spørsmålet om biltype at ombyggingen måtte oppgis, og at Peder 

uansett skulle opplyst om denne på eget initiativ. 

 

1. Har Peder brutt opplysningsplikten? 

 

Forutsatt at han har brutt opplysningsplikten anfører Peder at selskapet ikke kan påberope seg 

bruddet. Marte hadde misforstått spørsmålet og trodde dessuten at motorkapasiteten fremgikk av 

Biltilsynets register, som selskapet hadde tilgang til. Selskapet anfører at spørsmålet ikke kunne 

misforstås og også at bilen var registrert som en ordinær BMW. 

 

2. Kan selskapet påberope seg bruddet på opplysningsplikten? 
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Forutsatt at selskapet kan påberope seg brudd på opplysningsplikten, hevder Peder at avkortningen 

må settes til 10 %, og at selskapet i hvert fall ikke kan si opp avtalen. Selskapet anfører at 

avkortningen må settes til minst 50 %. Bruddet var sterkt klanderverdig, og økning i motorkapasitet 

medfører betydelig økning i risikoen for skrens på bilen. Selskapet viser også til skriftlige interne 

retningslinjer som sier at det ikke tegner forsikring på denne typen biler fordi de regnes som 

høyrisikobiler. Selskapet mener også betingelsen for oppsigelse er til stede. 

 

3. Forutsatt at selskapet kan påberope seg brudd på opplysningsplikten; 

 

a. Hvor mye kan selskapet avkorte i erstatningen? 

b. Kan selskapet si opp avtalen? 

 

Alle spørsmål skal besvares. 

 

 

 

 

*** 

 
Sensuren faller torsdag 2.juni klokken 15.00. Kontroller på StudWeb eller ta kontakt med Infosenteret på 22 85 95 00. 

Kandidatene har rett til en redegjørelse for sensurvedtaket ved henvendelse til sensorene innen en uke etter sensur. 

Kontaktinformasjon for sensorer finnes på Fakultetets nettsider. Du kan også ta kontakt med infosenteret. 

Klagefristen er tre uker etter sensur. 

 

 

Oslo, 12.05.2016 


