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Forsikringsrett – våren 2012

Opplysnings- og omsorgspliktene I

Advokat Hans Kenneth Viga

Temaene

• Grupperingen av opplysnings- og omsorgspliktene
• Forsikringstakers opplysningspliktg pp y g p
• Endring av risikoen
--------------------------------------------------------------------
• Fremkallelse av forsikringstilfellet
• Brudd på sikkerhetsforskrifter
• Rednings- og varslingsplikt
• Identifikasjon
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• De skjulte handlingsklausulene
• Selskapets reklamasjonsplikt
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Grupperingen av opplysnings- og 
omsorgspliktene

• Forsikringstaker
• Opplysningsplikt ved avtaleinngåelsen
• Fareendring

• Sikrede
• Fremkallelse
• Sikkerhetsforskrifter
• Redning og varsling
• Identifikasjon
• Skjulte handlingsklausuler
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Skjulte handlingsklausuler
• Forsikringsselskapets reklamasjonsplikt

Forholdet til dekningsfeltsreglene

• Bakgrunnen for skillet mellom dekningsfeltreglene og 
opplysnings- og omsorgspliktsreglene

• Skal ramme selskapets forsøk på å avkorte/avslå erstatning når 
sikrede bare har opptrådt simpelt uaktsomt

• FAL etablerer et system hvor selskapenes vilkår prøves mot de 
preseptoriske vernereglene for forsikringskundene
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Forsikringstakers opplysningsplikt

• Den selvstendige opplysningsplikten 
• Uselvstendig opplysningspliktg pp y g p
• Hvem har opplysningsplikt?
• Tidspunktet for opplysningsplikten
• Brudd på opplysningsplikt – avkorting
• Brudd på opplysningsplikt – oppsigelse
• Begrensninger i reaksjonsadgangen
• Særregler for forhold som ikke kan opplyses
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Historikk

• Engelsk sjøforsikring – MIA 1906
• FAL 1930 
• Norsk Sjøforsikringsplan 1930/1964/1996
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Den uselvstendige (passive) 
opplysningsplikten

• Forsikringstakeren plikter i utgangspunktet kun å svare på 
de spørsmål som selskapet stiller

• Stilles ikke spørsmål, kan forsikringstaker unnlate å opplyse 
om tema med betydning for risikoen på egenhånd

• Begrensninger i type spørsmål som kan stilles:
• Opplysninger som selskapet er forhindret å stille i henhold til lov

• Bioteknologiloven
• Personopplysningsloven
• Likestillingsloven/diskrimineringsloven

Tid  (10 å )
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• Tidsgrense (10 år)

Den uselvstendige opplysningsplikten

• ”Spørsmålene må være rimelige konkrete”, NOU 1983:56 s. 
87

• Problem i personforsikring

• Rt. 2000 s. 59 (”Riksfjorddommen”)
”Har De eller har De hatt noen alvorlig sykdom eller skade?
”Er De fullstendig frisk”
”Er De helt arbeidsdyktig?”
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Den uselvstendige opplysningsplikten

• ” Det kan ikke være tvilsomt at spørsmålene om hvorvidt forsikrede er « 
fullstendig frisk » og « helt arbeidsdyktig « , er tilstrekkelig spesifikke til at 
forsikrede plikter å besvare dem  Men samtidig er de så generelle og forsikrede plikter å besvare dem. Men samtidig er de så generelle og 
vidtfavnende, at det må innfortolkes en terskel for når de kan anses 
uriktig besvart. Etter min oppfatning må det ved avgjørelsen av om slike 
spørsmål er riktig og fullstendig besvart, legges til grunn en « normal 
standard » for hva som oppfattes som « fullstendig frisk » og « helt 
arbeidsdyktig ». Om forsikrede for eksempel er forkjølt eller har en annen 
forbigående plage som folk flest fra tid til annen har, må han likevel kunne 
si at han er « fullstendig frisk » og « helt arbeidsdyktig » uten at 
opplysningsplikten kan anses misligholdt. 
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• I personforsikring: Informasjonsplikt om hvorfor 
spørsmålene er relevante

Unntaket: Den selvstendige (aktive) 
opplysningsplikt

• Skadeforsikring: ”På eget tiltak”
• Personforsikring: ”På oppfordring”g pp g

• Et forhold så spesielt for den aktuelle forsikringsform at det 
ikke er grunn til å tro at selskapet ville spørre om det

• Særlig forhold
• positiv kunnskap
• vesentlig betydning for selskapets risikovurdering
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Hvem har opplysningsplikten?

• I skadeforsikring er det kun forsikringstakeren
• I kollektiv forsikring er forsikringstakeren den bedrift som g g

inngår avtalen med selskapet
• I personforsikring har både forsikringstakeren og forsikrede 

en opplysningsplikt

11

Hvem identifiseres med forsikringstakeren?

• Forsikringstaker identifiseres med de hjelpere han/hun 
bruker for å tegne forsikringen

• Mao: Feil opplysninger gitt av hjelperen til selskapet går ut over 
forsikringstakeren, selv om forsikringstaker selv ikke engang visste at 
opplysningene ble gitt.

• Forsikringstakers ”hjelpere” er typisk familiemedlemmer og 
forsikringsmeglere. 

• Unntak i Rt  2011 s  1198 (Dombås Hotell)  hvor 
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• Unntak i Rt. 2011 s. 1198 (Dombås Hotell), hvor 
forsikringsmeglerens nærhet til selskapet ble så tett at feil 
begått av megleren ikke kunne gå ut over 
forsikringstakeren.
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Tidspunktet for opplysningsplikten

• Skadeforsikring:
• Ved inngåelse eller fornyelse av avtalen
• Korrigeringsplikt etter inngåelsen av avtalen

• Grensedragning: ND 1978 s. 31 Sandefjord – Skipet på 
fornyelsestidspunktet hadde kun én maskinoffiser og den nye 
maskinoffiseren på skadetidspunktet hadde ikke de nødvendige 
sertifikater

• Personforsikring:
• FAL § 13-1 a: ”så lenge selskapet ikke har påtatt seg å dekke 

f ik i ”
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forsikringen”
• FAL § 12-2: ”forsikringstaker eller selskapet har godtatt de vilkår den 

annen part har stilt”
• Ingen egentlig korrigeringsplikt – Rt. 1960 s. 458 

Brudd på opplysningsplikten - avkorting

• Det er kun forsikringstakers (eller den forsikringstaker kan 
identifiseres med) skyld som er relevant ved vurderingen 
om avkorting kan skje.

• Ingen avkorting dersom forsikringstaker ikke var mer enn bare lite å 
legge til last

• Ved vurderingen av avkortingens størrelse, legges vekt på 
også andre forhold
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Brudd på opplysningsplikt - avkorting

• Svikaktig forsømmelse av opplysningsplikten
• Selskapet er uten ansvar for forsikringskrav under den bestemte 

avtalen sviket relaterer seg til dersom skadetilfelle inntrer

• Hva er ”svik”?
• Forsikringstaker må vite at opplysningene positivt er feil
• Hensikten med å gi feil opplysninger var å få en forsikring eller bedre 

forsikring enn forsikringstaker ellers ville fått med å oppgi korrekte 
opplysninger

• Beviskravet: Både for forsett og hensiktskravet må det foreligge ”klar 
ll  t k li h t kt”  jf  Rik fj dd  Rt  2000  
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eller sterk sannsynlighetsovervekt”, jfr Riksfjorddommen Rt. 2000 s. 
59 og Torson dommen Rt. 1995 s. 1641. 

Brudd på opplysningsplikt - avkorting

• ”Mer enn bare lite å legge til last” for brudd på 
opplysningsplikten

• Hentet fra BAL § 7
• Riksfjorddommen: Forsikringstaker var mer enn bare lite å legge til 

last for å ha krysset ut ja på spørsmålet om han var ”fullstendig frisk” 
ettersom han var under en kortvarig sykemelding når helseskjemaet 
ble utfylt.

• FSN 3370: Forsikrede svarte nei på spørsmål om hun hadde blitt 
operert. Det var objektivt sett ikke korrekt, da hun hadde hatt en 
behandling med strålekniv (utvekst på øret). Hun var ikke mer enn 
bare lite å legge til last for å ha svart nei. 
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Avkortingens størrelse

• Skjønnsmessig helhetsvurdering – avkorting fra 0-100 %
• Hvilken betydning feilen har hatt for selskapets vurdering av risikoen
• Skyldgraden
• Skadeforløpet
• Forholdene ellers

• Skadeforsikring
• Domstolene: Oftest enten ingen eller høy avkorting

• Eksempel: Borgarting lagmannsrett (Pengetransport Grue 
Sparebank) – 100 %
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p )
• Nemndene: Ofte lav avkorting (under 50 %)

• Personforsikring
• Domstolene/nemndene: Oftest høy avkorting (over 50%)

Brudd på opplysningsplikt - oppsigelse

• Skadeforsikring: Forsikringen kan sies opp med 14 dagers 
varsel.

• Personforsikring: Forsikringen kan sies opp med 14 dagers 
varsel dersom forsikringstakeren eller forsikrede er mer enn 
bare lite å legge til last

• Ved svik: Adgang til umiddelbar oppsigelse

• Personforsikring: FAL § 13-3 annet og tredje ledd – viss 
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• Personforsikring: FAL § 13 3 annet og tredje ledd viss 
rett til å fortsette forsikringen mot høyere premie og/eller 
endrede vilkår
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Generelle begrensninger i selskapets 
reaksjonsadgang

• Selskapet kjente eller burde kjenne til det riktige forholdet
• Det uriktige forholdet har ikke lenger betydning for g g y g

selskapet
• Selskapet unnlater å reklamere i tide
• Ved livsforsikring: Det er gått over to år, og det er ikke 

utvist svik (unntatt ved uføredekning i livsforsikring, da er 
kravet at det ikke er utvist grov uaktsomhet eller svik)
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Særlige rettigheter for selskapet til å 
reagere

• Skadeforsikring
• FAL § 4-5: Selskapet kan ta forbehold om ansvarsfrihet dersom det er 

åopplysninger som ikke kan opplyses om ved avtaleinngåelsen. Men 
forbeholdet varer kun frem til omstendigheten kan avklares

• Eks: Bedriftshemmelighet (salg av virksomheten) eller 
klientkonfidensiell informasjon

• Individuell personforsikring
• FAL § 13-5 (1) bokstav b: Dersom forsikringen dekker følgen av 

sykdom eller lyte, kan det tas forbehold om ansvarsfrihet om følgen av 
sykdom eller lyte som forelå ved avtaleinngåelsen  og som selskapet 
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sykdom eller lyte som forelå ved avtaleinngåelsen, og som selskapet 
var avskåret fra å innhente opplysninger om. Men selskapet svarer for 
omstendigheter som forsikrede ikke selv kjente til da selskapets 
ansvar startet å løpe.
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Særlige rettigheter for selskapet til å 
reagere

• FAL § 13-5 (1) bokstav a: Selskapet kan unnta forsikring for følgen av 
sykdom forsikrede har, men det må være en sykdom det ble kjent 
med gjennom spørreskjemaetmed gjennom spørreskjemaet

• FAL § 13-5 (2): Symptomklausulbestemmelsen. I sykeforsikring kan 
selskapet ta forbehold i vilkårene at det bare svarer for sykdom som 
har vist symptomer etter et visst tidspunkt. Det samme gjelder 
uføredekningen i livsforsikring.

• FSN 3518: Nemnda fant at forbeholdet kun kunne gjelde for 
symptomer som fremkom etter avtaleinngåelsen (fordi det som 

f l å l k f ål
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viste seg før avtaleinngåelsen kan fanges gjennom spørsmål i 
spørreskjema)

Kollektiv livsforsikring

• FAL § 19-10: Selskapet står fritt til å unnta uførhet som 
skyldes sykdom eller lyte som forsikrede hadde ved 

å å åavtaleinngåelsen (tilslutning til avtalen), så fremt det må 
antas at han selv kjente til sykdommen/lyten på dette 
tidspunkt.

• KUN LIVSFORSIKRING! Ikke anledning til å foreta slikt 
unntak i alminnelige uførhets, sykdoms- og 
ulykkesforsikringer. Der må eventuelt symptomklausulen 
benyttes i stedet.
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• Årsaken til at unntaket tillates i livsforsikring er at det er 
hensiktsmessig premiemessig å ikke kreve helseerklæring 
av alle som blir del av eller slutter seg til ordningen.
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Endring av risikoen

• Skadeforsikring:
• Knyttet til objektive og ytre omstendigheter
• FAL § 4-6: Bestemt angitt forhold med vesentlig betydning for 

risikoen. Krav om kjennskap til endringen og årsakssammenheng for å 
kunne avkorte i erstatningen. 

• FAL § 4-7: Premierelatert fareendring: Typisk kjørelengdereglene i 
motorvognforsikring kasko. 

• Personforsikring: 
• Knyttet til forsikredes opptreden
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• FAL § 13-6: Deltakelse i bestemt form for virksomhet – mest praktisk i 
ulykkesforsikring

• FAL § 13-7: Premierelatert fareendring: Livsforhold, yrke.

• Den særskilte faren må være angitt i forsikringsbeviset

Takk for meg!
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