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Forsikringsrett – våren 2012

Interesse, forsikringsverdi og erstatning

Advokat Hans Kenneth Viga

Tema

• Gjenstand for forsikring (interesse)
• FAL § 6-1 §
• Forsikringsverdi og forsikringssum
• Overforsikring og berikelsesforbud
• Underforsikring og førsterisiko
• Fullverdi og nyverdiklausuler
• Dobbeltforsikring
• Særlig om personforsikring
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Gjenstand for forsikring (interesse)

• FAL 1930 § 35:
”Gjenstand for skadeforsikring kan enhver lovlig interesse være, når den j g g ,
lar sig ansette i penger”

• Ingen regulering i FAL 1989
• Grensene settes ved annen lovgivning, samt reguleringen i 

forsikringsvilkårene

• Må interessen være lovlig?
• Grensen settes av NL 5-1-2 og avtl. § 36
• Særlig om Rt. 2006 s. 328 (Bilheleridommen)
• Forsikring av bøter
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• Forsikring av bøter

• Må sikrede selv ha en interesse i gjenstanden?
• Forholdet til straffelovens ikrafttredelseslov § 12

• Må interessen ha økonomisk verdi?
• Oftest regulert i forsikringsvilkårene

Utgangspunkt: ”Full erstatning”

• FAL § 6-1 – en fravikelig regel
• Erstatning beregnes ut fra alminnelige erstatningsrettslige 

åutmålingsregler
• Forsikringssummen setter begrensning for maks erstatning
• Gjelder sannsynligvis også hvor FAL § 6-1 er fraveket, men vilkårene 

ikke gir anvisning ved det konkrete skadetilfellet
• Verdien på skadetidspunktet
• Plikt til å reparere? Utgangspunkt: FAL § 6-1 annet ledd

• Rt. 1986 s. 483 (egen reparasjon av bil)
• Plikt til å motta annet enn penger? Utgangspunkt: FAL 6-1 tredje ledd
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(Forsikrings)verdi og forsikringssum

• Forsikringsverdi
• FAL 1930 § 37

• Gjenanskaffelsesverdien, fradrag for elde, bruk, nedsatt 
anvendelighet osv

• Ingen definisjon i dagens FAL 
• Tilsvarer økonomisk verdi jfr alminnelig erstatningsrett
• Kun av betydning når ikke forsikringsverdien er avtalt

• Forsikringssum
• Det beløp forsikringstakeren velger å forsikre gjenstanden for/ det 
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øp g g gj /
maksimale selskapet ønsker å erstatte ved skade.

• Selskapet må i tillegg betale renter og redningsomkostninger utover 
forsikringssummen

• Av betydning for premieberegningen

Overforsikring og berikelsesforbud

• Overforsikring
• Foreligger når forsikringssummen er høyere enn forsikringsverdien
• Eks: Geneva anlegget kostet 5 000 kroner, men er forsikret for NOK 

10 000. 
• Årsak til overforsikring: Uvitenhet, ønske om å ikke være 

underforsikret i forsikringsperioden, svik, gjensidig avtale
• Oppgjør når følgen av overforsikring ikke er regulert i vilkårene?

• Berikelsesforbud 
• Hovedregel: Intet berikelsesforbud, med mindre annet er fastsatt i 

å
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vilkårene
• Særlig om avbruddsforsikring
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Underforsikring og forsikring på første risiko

• Underforsikring
• Foreligger når forsikringssummen er lavere enn gjenstandens verdi
• Eks: Innboet er verd NOK 200 000, men forsikres bare for NOK 100 

000.
• Gjøres oftest for å få billigere premie
• Utgangspunktet: Kun krav på å få forholdsmessig erstatning
• Eksempel innbo: Skade på NOK 100 000, NOK 50 000 utbetales i 

erstatning

• Forsikring på første risiko
• I dag den reelle hovedregel for alle forsikringer som ikke knytter seg 

å
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til båter
• Ikke proratering, men erstatning opp til forsikringssummen
• Eksempel innbo: Skade på NOK 100 000, NOK 100 000 utbetales i 

erstatning

Taksert forsikringsverdi

• Det samme som ”avtalt” forsikringsverdi
• Hovedregelen i sjøforsikringg j g
• Verdisaksforsikring
• FAL § 6-2: Tilsidesettelse av taksert verdi
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Fullverdi og nyverdi

• En forsikringsform som brukes ved forsikring av bygninger
• Fullverdi

• Forsikringsselskapet innestår for at forsikringen alltid er høy nok til å 
dekke bygningens gjenoppføringsverdi på skadetidspunktet

• Forsikringssummen ved fullverdi utgjør ikke ”maks erstatning til 
utbetaling”, kun et utgangspunkt for å beregne premie

• Hvor mye som skal utbetales og hvordan dette beregnes, følger av 
andre forsikringsvilkår, for eksempel nyverdiklausulen.

• Nyverdi
• Kalles gjerne ”nytt for gammelt” - betegnelsen er dog noe upresis 
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gj y g g g p
fordi det normalt gjøres fradrag for økt omsetningsverdi på bygget 
etter gjenoppføring (40 % regelen).

• Et relativt komplisert vilkårssett som reduserer mellomlegget mellom 
gjenanskaffelsesverdien av bygning på skadedato og samlede utgifter 
forbundet med å bruke flere år på å bygge opp bygget.

Fullverdi og nyverdi

• Med fullverdi, men uten nyverdi: 
• Eks 1: Premieberegningsgrunnlaget er NOK 77 millioner. Bygget 

koster NOK 54 millioner å gjenoppføre  Erstatningen blir på NOK koster NOK 54 millioner å gjenoppføre. Erstatningen blir på NOK 
54 millioner

• Eks 2: Premieberegningsgrunnlaget er NOK 77 millioner. Bygget, 
hvis gjenoppført i dag, ville kostet NOK 89 millioner, men det tar 4 
år, og reelle kostnader vil utgjøre 99 millioner. Kun NOK 89 
millioner erstattes.  

• Med fullverdi og nyverdi:
• Eksempel 1: Samme resultat. 
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• Eksempel 2: Opp mot NOK 99 millioner erstattes

• Kun kontantbetaling av omsetningsverdien, resten dekkes 
kun etter regning
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Nyverdi

• En klausul som sikrer at sikrede får erstattet opp mot de 
reelle kostnader ved å gjenoppføre bygningen.

• Kompliserte regler, med følgende vilkår som må oppfylles 
kumulativt:

• Gjenoppføring (Rt. 1992 s.1607 ”Christian Krogh’s gate”)
• Innen fem år (Rt. 2011 s. 1198  ”Dombås Hotell”)
• Utført av eier, ektefelle/samboer, livsarving (Rt. 2003 s. 1300)
• På samme sted
• Samme formål (Rt. 1978 s. 170 ”Grand Hotel”)

Er vilkårene ikke oppfylt  erstattes kun omsetningsverdien 
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• Er vilkårene ikke oppfylt, erstattes kun omsetningsverdien 
(som kan være minimal, jfr Dombås Hotell)

Dobbeltforsikring

• FAL § 6-3
• Samme tapp
• Flere forsikringer
• Sikredes valgrett
• Subsidiaritetsklausuler
• Regress
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Særlig om personforsikring

• Forsikring på annet liv tillatt
• Intet berikelsesforbud
• Uproblematisk å dekke ikke-økonomisk skade

13

Takk for meg!
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