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1. FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV
•
•
•
•
•

Forsikringsbeviset
Forsikringsvilkår
Generelle vilkår
Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)
Det øvrige lovverk med forskrifter

Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene.
Forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.
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2. OM FORSIKRINGEN
2.1 IKRAFTTREDELSE
Det framgår av forsikringsbeviset når forsikringen trer i kraft.
2.2 HVEM
OMFATTER
2.2.1 PRIVATPERSONER
Dersom avtalen gjelder
privatperson

•
•

•
2.2.2 NÆRINGSDRIVENDE
Dersom avtalen gjelder
næringsdrivende

•
•

OMFATTER IKKE

Den som er angitt i
forsikringsbeviset
Ektefelle, partner,
samboer og andre
medlemmer av den faste
husstand med felles
adresse i Folkeregisteret.
Annen rettmessig bruker

•

Den som er angitt i
forsikringsbeviset
Annen rettmessig bruker

•

•
•

•

Fordel for tredjepersons
rettigheter i løsøre. FAL
§7-3 er fraveket.
Leietakere
Bruk i yrke/erverv

Fordel for tredjepersons
rettigheter i løsøre. FAL
§7-3 er fraveket.
Leietakere

2.3 HVOR
OMFATTER
Hvor gjelder forsikringen

•

I Norge dersom ikke annet
er angitt i
forsikringsbeviset

OMFATTER IKKE
•

I områder under
sanksjoner fra FN eller EU

3. HVA
Forsikringen omfatter angitt drone med eventuelt tilleggsutstyr som fremgår av forsikringsbeviset.

3.1 FELLESREGLER
Forsikringen gjelder ikke for droner i spesifikk eller sertifisert kategori dersom det ikke fremgår av
forsikringsbeviset.
Er forsikringsavtalen inngått av privatperson omfattes kun bruk til hobby, sport eller rekreasjon.
Droner med tilbehør som er ført inn til Norge i strid med gjeldende toll-/avgiftsregler er ikke under
noen omstendigheter omfattet av forsikringen.
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4. HVILKE SKADER
4.1 DRONEANSVAR
Uavhengig av hva som angis nedenfor gjelder ansvarforsikringen i henhold til EU-forordning
(EF)785/2004 for den forsikrede dronen.
OMFATTER
Ansvar for
ubemannet
luftfartøy (drone)
•

•
•

•

OMFATTER IKKE

For angitt drone iht. Forskrift om
minstestørrelser på
forsikringssummer for passasjer- og
tredjemannsansvaret (forordning
(EF)785/2004):
Rettslig erstatningsansvar inntil
750.000 SDR (Special Drawing
Rights) som forsikrede pådrar seg
overfor tredjepart for skade eller tap
som oppstår utenfor fartøyet som
følge av at fartøyet brukes til luftfart
Skade konstatert i forsikringstiden
Skade forårsaket av sikredes
underentreprenører når sikrede har
påtatt seg oppdrag i henhold til
Norsk Standard (NS) og avtalen
krever at underentreprenøren skal
være omfattet av forsikringen. I slike
tilfeller vil forsikringen omfatte
sikredes ansvar overfor byggherre
eller tredjemann for skade påført av
underentreprenøren. Forsikringen
omfatter allikevel ikke
underentreprenørens selvstendige
ansvar, og underentreprenøren er
således ikke medforsikret. Selskapet
har full regressrett overfor
underentreprenøren.
Rettshjelp for privatpersoner,
se pkt. 8

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

4

Fysiske skader og formuestap
som ikke faller inn under
lovpålagt forsikringsplikt
Skade på dronen eller
påmontert utstyr
Skade på forsikringstakerens,
eierens, operatørens eller
førerens ting, samt dennes
families ting
Skade på føreren som person
Ting som forsikringstaker,
operatør eller bruker har til lån,
leie, oppbevaring eller bruk
Skade ved transport av
personer eller gods
Oppreisning etter
skadeserstatningsloven, jf. § 35 (oppreisning) og § 3-6
(ærekrenkelser og krenking av
privatlivets fred)
Ansvar eller oppreisning etter
personopplysningsloven
Bøter, dagbøter, straffebøter,
overtredelsesgebyr, punitive
damages o.l.
Ansvar overfor medeiere for
skade på ting som eies i
fellesskap eller overfor en
virksomhet som disponeres av
sikrede, eller der sikrede eller
dennes familie har vesentlig
eierinteresse.
Forurensning som ikke oppstår
plutselig og uforutsett
Kontraktsansvar
Ansvar i henhold til lov om
yrkesskade
Ansvar som følge av at dronen
blir benyttet til militære formål
Ansvar som følge av overføring
av smittsomme sykdommer
Skade som sikrede har voldt
ved forsettlig handling eller
unnlatelse, og følger av slik
skade
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Forts. pkt. 4.1

OMFATTER

OMFATTER IKKE
•

Ansvar for krigshandlinger,
terrorisme, flykapring,
sabotasje, ulovlig beslaglegging
av luftfartøy og sivile
uroligheter dersom disse ikke
faller inn under lovpålagt
forsikringsplikt

4.2 BAKKEKASKO
OMFATTER
Drone nevnt i polisen
begrenset oppad til valgt
forsikringssum, dersom
det av forsikringsbeviset
fremgår at bakkekasko er
valgt.

•

•

Tap av og fysiske skader på
forsikret drone som
inntreffer ved plutselig og
uforutsett ytre årsak, når
dronen ikke er i bruk og er
avslått
Tilbehør og deler som
naturlig tilhører dronen
oppad begrenset til kr
10.000

OMFATTER IKKE
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Skade som skyldes slitasje,
gradvis forringelse, feil eller
mangel ved gjenstanden,
unormal bruk eller belastning.
Skade som skyldes skadedyr,
insekter, mark, sopp eller
bakterier
Skade som oppstår under utleie
Skade som skyldes kondens
Skade som skyldes underslag og
bedrageri
Skade som skyldes
kumulerende årsaker dersom
det ikke kan tilskrives en
enkelthendelse
Skade som alene oppstår i
mekanisk, elektrisk eller
elektronisk del
Skade oppstått under
reparasjon/service
Skade som er dekket under
garanti eller serviceordning
Skade på eller tap av data
Skade som alene består av
skjermfeil
Skade som følge av en
cyberhendelse
Kosmetiske skader, riper, hakk,
flekker ol.

Forsikringsvilkår Drone
Eika Forsikring

01.01.2022

4.3 FLYGEKASKO
OMFATTER
Drone nevnt i polisen
begrenset oppad til valgt
forsikringssum dersom
det av forsikringsbeviset
fremgår at flygekasko er
valgt.

•

•

•

•

Tap av og fysiske skader som
oppstår på dronen ved
plutselig og uforutsett ytre
påvirkning under flygning,
herunder nedstyrtning og
sammenstøt
Dronen er ansett å være
under flygning fra det
øyeblikket motoreffekten
økes med den hensikt å ta
av til det øyeblikket dronen
lander og har avsluttet
flygningen
Tap av og fysiske skader på
forsikret drone som
inntreffer ved plutselig og
uforutsett ytre årsak, når
dronen ikke er i bruk og er
avslått
Tilbehør og deler som
naturlig tilhører dronen
oppad begrenset til kr
10.000
Fjerning av vrak eller deler
fra havaristed ved
erstatningsmessig skade,
dersom dette ikke er dekket
av annen forsikring.
Begrenset oppad til kr
10.000.

OMFATTER IKKE
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
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Skade på rotorer alene
Skade og tap som følge av
teknisk svikt ved dronen alene
Skade og tap som følge av at
operasjonsmanual ikke er fulgt
Skade og tap som følge av
overlast
Skade og tap som følge av eller
ved ulovlig bruk
Skade og tap som er påregnelig
som følge av flygning under
ekstreme meteorologiske
forhold, herunder storm,
nedbør, hagl, lyn, ekstreme
temperaturer ol.
Skade og tap som følge av at
fartøyet går tom for strøm eller
annen energibærer
Skade og tap som oppstår ved
testflyging etter modifikasjoner
av fartøyet ol.
Skade som oppstår ved at
dronen tar av eller lander på
underlag som i henhold til
produsent ikke er egnet til
dette, herunder forsøker å
gjøre dette.
Skade ved konkurranseflygning,
løp og liknende, samt trening til
dette.
Skade som skyldes slitasje,
gradvis forringelse, feil eller
mangel ved gjenstanden,
unormal bruk eller belastning.
Skade som skyldes skadedyr,
insekter, mark, sopp eller
bakterier
Skade som oppstår under utleie
Skade som skyldes kondens
Skade som skyldes underslag og
bedrageri
Skade som skyldes
kumulerende årsaker dersom
det ikke kan tilskrives en
enkelthendelse
Skade som alene oppstår i
mekanisk, elektrisk eller
elektronisk del
Skade oppstått under
reparasjon/service
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Forts. pkt. 4.3

OMFATTER

OMFATTER IKKE
•
•
•
•
•

Skade som er dekket under
garanti eller serviceordning
Skade på eller tap av data
Skade som alene består av
skjermfeil
Skade som følge av en
cyberhendelse
Kosmetiske skader, riper, hakk,
flekker ol.

4.4 TILLEGGSUTSTYR/TILBEHØR
OMFATTER
Dersom det av
•
forsikringsbeviset fremgår at
forsikringen er utvidet til å:

Tilleggsutstyr/tilbehør

•

omfatte bakkekasko for
tilbehør/tilleggsutstyr
omfattes dette oppad
begrenset til valgt
forsikringssum og iht. punkt
4.2.

•

omfatte flygekasko for
tilbehør/tilleggsutstyr
omfattes dette oppad
begrenset til valgt
forsikringssum og iht. punkt
4.3.
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OMFATTER IKKE
Unntak som fremgår av pkt. 4.2
og 4.3 gjelder tilsvarende for
tilleggsutstyr/tilbehør
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5. ANSVARSBEGRENSNINGER
Forsikringen omfatter ikke:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skade som følge av at dronen blir benyttet til militære formål
Alle skader og tap som følge av påvirkning av radioaktiv stråling
Avsavn eller tapt inntekt
Verdiforringelse og tap av garantiavtale
Skade når premien ikke er betalt (jf. FAL § 5-2). Erstatning etter ansvarsforsikringen til
forsikringstaker eller den som kan identifiseres med forsikringstaker, bortfaller også.
Droner som benyttes i spesifikk kategori dersom det ikke fremgår av forsikringsbeviset
Skader oppstått utenfor forsikringstiden
Skader som er kjent eller burde være kjent for sikrede ved opprettelse av forsikringen

5.1 FORSETT
Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet er selskapet ikke ansvarlig, jf. FAL § 4-9.
5.2 GROV UAKTSOMHET
Forsikringen omfatter ikke:
• Skade som sikrede eller den som er ansvarlig for luftfartøyet har voldt ved grov uaktsomhet. Det
avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om selskapet skal erstatte
en del av skaden, og i tilfelle hvor mye.
• Skade som oppstår når luftfartøyet blir ført av person som er påvirket av berusende eller
bedøvende middel, og sikrede eller den som er ansvarlig for luftfartøyet, visste eller burde vite
det.
5.3 ANDRE PERSONERS HANDLINGER/UNNLATELSER
Handlinger eller unnlatelser fra:
- sikredes ektefelle/samboer, eller personer som bor sammen med sikrede,
- den som med sikredes eller eierens samtykke er ansvarlig for luftfartøyet,
får samme virkning for sikredes rettigheter etter forsikringen som om handlingene eller unnlatelsene
var foretatt av sikrede selv, jf. FAL § 4-11.

5.4 SIKKERHETSFORSKRIFTER
•
•
•

Dersom ikke annet er avtalt skal dronen kun benyttes i åpen kategori og flygningen være VLOS
Operatør/fører må sørge for at flygning skjer i samsvar med det enkelte lands lovgivning
Operatør/fører må være registrert og dronen må flys i henhold til den enhver tid gjeldende
lovgivningen med forskrifter og regler, herunder, men ikke begrenset til:
-klassifisering av luftrom - AIP, AIP SUP, NOTAM
-sertifikater
-hastighet
-vekt (MTOM)
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-registrering
-merking
-alder på dronefører
-luftdyktighet
-nasjonal sikkerhet
-alkohol eller annet berusende/bedøvende middel
-rapporteringsplikt
Flylogg skal føres og kunne hentes ut
Leverandørs/produsents instruks eller veiledning skal overholdes
I tilfeller der operasjonsmanual er påkrevd, skal denne følges
De forsikrede gjenstander skal være tilstrekkelig og hensiktsmessig emballert for å tåle transport
Transportørens bestemmelser om pakking/merking skal overholdes
Når man er på reise skal gjenstandene holdes øye med/tas vare på, og tas med når et sted
forlates
Drone må merkes med navn og telefonnummer, samt registreringsnummer
Dronefører må være fylt 16 år
Dronen samt utstyr til denne skal vedlikeholdes iht. fabrikantens/leverandørens anbefalinger

Ved brudd på sikkerhetsforskrift kan retten til erstatning falle bort eller bli redusert, jf. FAL § 4-8.

6. SKADEOPPGJØR
FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor.
Brannskader, tyveri, hærverksskader og ran skal meldes til politiet. Selskapet kan kreve at andre
skader skal meldes til politiet.
Luftfartsulykker eller luftfartshendelser som fører til innmelding av krav skal rapporteres iht.
gjeldende lovgivning med forskrifter.
6.1 HVORDAN MELDE SKADE
Når skade er inntruffet skal sikrede snarest gi selskapet melding om skaden. Samtidig skal sikrede gi
de opplysninger og dokumenter som selskapet trenger.
Hvis skadens omfang eller reparasjonskostnad øker som følge av at skaden ikke meldes selskapet
omgående, erstattes ikke merkostnadene.
Det gjelder spesielle regler om foreldelse, se Generelle vilkår pkt.5.
6.2 SIKREDES PLIKTER VED SKADETILFELLE
Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes selskapet uten ugrunnet opphold.
Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller selskapet, plikter sikrede:
• omgående å gi selskapet alle opplysninger av betydning for sakens behandling (herunder flylogg)
• på egen bekostning å utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig
• på egen bekostning å møte ved forhandlinger eller rettergang
Hvis sikrede uten selskapets samtykke innrømmer erstatningsplikt eller forhandler om
erstatningskrav, er dette ikke bindende for selskapet.
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6.3 BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV (ANSVAR)
Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger den avtalte egenandel, påtar
selskapet seg å:
•
•
•

utrede om erstatningsansvar foreligger
forhandle med kravstilleren
om nødvendig å prosedere saken for domstolene

Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv om
forsikringssummen derved overskrides. For så vidt gjelder omkostninger til ekstern advokat og annen
sakkyndig bistand valgt eller godkjent av selskapet, betaler selskapet disse i den utstrekning summen
av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen. Hvis
erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor,
fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å forlike
saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det ikke for omkostninger som senere
påløper.
Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte.
Har sikrede oversittet ettårsfristen for å gi melding om forsikringstilfellet til selskapet, jf. FAL § 8-5, 1.
ledd, har selskapet rett til regress mot sikrede i de tilfellene hvor selskapet har utbetalt erstatning
direkte til skadelidte.

6.4 FORSIKRINGSVERDI
Forsikringsverdien settes til nypris for tilsvarende gjenstand med fradrag for verdiforringelse på
grunn av:
• manglende modernitet/anvendelighet for eieren.
• redusert bruksverdi for eieren
• at tingen er defekt
• elde og bruk. Det blir tatt hensyn til tingens sannsynlige brukstid. Fradraget blir gjort for den del
av verdiforringelsen som overstiger 20%.
6.5 FORSIKRINGSSUM
Gjenstander i forsikringsbeviset er forsikret på førsterisikovilkår. De forsikrede gjenstander er
dermed forsikret inntil angitt forsikringssum, men ikke høyere enn forsikringsverdien.
6.6 UTBETALING AV ERSTATNING / REPARASJON
Erstatningsoppgjøret baseres på sikredes utlegg til reparasjon eller gjenanskaffelse av skadet
gjenstand etter fremlagte kvitteringer, eller på et beløp fastsatt ved avtale eller basert på skjønn.
Selskapet kan velge å utbetale erstatning kontant, eller å dekke påløpte utgifter i forbindelse med
utbedring/gjenanskaffelse.
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Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved:
• reparasjon,
• gjenanskaffelse, eller
• at selskapet fremskaffer tilsvarende – eller i det vesentlige tilsvarende - gjenstand
Ved reparasjon eller gjenanskaffelse har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller
leverandør som skal benyttes.
Hvis reparasjon etter selskapets vurdering er teknisk og økonomisk forsvarlig, erstattes
reparasjonsutgiftene. Er det etter selskapets mening ikke lønnsomt å reparere de enkelte deler,
skiftes de med tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - deler.
Er reparasjon etter selskapets vurdering ikke økonomisk eller teknisk forsvarlig, erstattes skaden med
det beløp som det på skadedagen ville kostet selskapet å anskaffe gjenstanden i samme stand av
tilsvarende fabrikat, type og årgang. Se pkt. 6.4 forsikringsverdi.
Innebærer reparasjon ved utskifting av deler en forbedring fordi utskiftede deler var forringet før
skaden, gjøres det et forholdsmessig fradrag i erstatningsoppgjøret, tilsvarende verdien av
forbedringen.
Reparasjon kan ikke påbegynnes uten selskapets samtykke.
Meromkostninger til overtidsbetaling, flyfrakt og foreløpig reparasjon erstattes ikke.
Reklamasjonskrav vedrørende reparasjoner må rettes til verkstedet.
Har Selskapet etter disse forsikringsvilkår dekket utgifter som kan kreves erstattet gjennom
garantiordning eller på annet rettsgrunnlag, overtar Selskapet sikredes krav.
Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet.
Når selskapet har betalt erstatning, plikter sikrede på anmodning å overdra de erstattede
gjenstander fri for heftelser.
Selskapet betaler merverdiavgift etter fremlagte kvitteringer der dette er berettiget.
Merverdiavgift erstattes ikke dersom man har fradragsrett for dette jf. Lov om merverdiavgift. Dette
uavhengig av om man benytter seg av fradragsretten eller ikke.
6.7 DRONE SOM KOMMER TIL RETTE
Kommer drone/tilbehør til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett til å beholde tingen mot
å betale erstatningen tilbake. Sikrede må, hvis han/hun ønsker å beholde tingen, gi skriftlig beskjed
om dette innen 21 dager etter at selskapet har underrettet om at tingen har kommet til rette. Innen
samme frist må erstatningen være tilbakebetalt. I motsatt fall tilfaller tingen selskapet.
6.8 SKJØNN
Skadeansettelse og forsikringsverdi blir avgjort ved skjønn hvis den sikrede eller selskapet krever det.
Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår pkt.2 blir i så fall lagt til grunn.
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6.9 EGENANDELER
I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som fremgår av punktene nedenfor, med mindre
annen egenandel fremgår av forsikringsbeviset eller særvilkår.
Ansvar: Ingen egenandel
Bakkekasko (også tilbehør): 1000 kroner
Flygekasko (også tilbehør): 20% av skaden minimum kr 4000
Rettshjelp: Se pkt. 8.5

-Skal erstatningen avkortes/reduseres, gjøres dette etter at egenandelen er fratrukket.
-Har sikrede flere forsikrede ting i selskapet som er berørt ved en og samme hendelse, trekkes bare
en egenandel - den høyeste.

7. REGRESS
Har selskapet betalt erstatning som selskapet etter forsikringsvilkårene ikke svarer for, kan selskapet
kreve beløpet fra forsikringstakeren eller person som kan identifiseres med forsikringstakeren. Dette
gjelder blant annet ved forsett eller grov uaktsomhet, ved alkohol eller narkotikarus, eller ved
overtredelse av lovgivningen i det enkelte land (herunder luftfartslovgivning med forskrifter).
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8. RETTSHJELP PRIVATPERSON
OMFATTER

OMFATTER IKKE

8.1 HVEM

• Personlig eier og enhver privatperson
som er rettmessig fører eller operatør
av den forsikrede dronen når den ikke
benyttes i yrke eller erverv.

8.2 HVOR

• I Norge

8.3 HVA

• Nødvendige utgifter til advokat,
retten, sakkyndige og vitner når
sikrede er part i tvist i egenskap av
personlig eier, rettmessig personlig
bruker eller personlig fører av den
forsikrede dronen.
• Rettshjelputgifter for juridiske
personer som selskaper, dødsbo,
borettslag, andelslag, stiftelser og
lignende dekkes ikke - herunder tvist
hvor nevnte juridiske personer
representerer sikrede.
• Tvist foreligger når et fremsatt krav er
bestridt, helt eller delvis
• En tvist anses ikke for å være flere
tvister selv om saken består av flere
individuelle spørsmål som fremmes i
flere saker.
• Utgifter til rettsbehandling.

• Leietaker

• Tvist som har sammenheng med
entreprise eller transportoppdrag,
eller sikredes yrke eller erverv.
• Tvist som har sammenheng med
separasjon, skilsmisse,
barnefordeling, samværsrett,
farskap, arv, krav om omstøtelse
av gave, underholdsbidrag,
bodeling, oppløsing av det
økonomiske fellesskap etablert av
samboende og oppløsing av
husstandsfellesskap, samt
skiftesaker.
• Tvist som alene hører inn under
namsmyndighetene.
• Tvist som gjelder vekselsak,
inkassosak hvor fordringen er
ubestridt, gjeldsforhandlingssak og
sak som gjelder konkurs- eller
akkordforhandling hvis sikrede er
Utgifter til sakkyndige som ikke er
konkurs- eller akkordskyldner.
oppnevnt av retten, dekkes bare når
• Straffesak, ærekrenkelsessak og
utgiftene på forhånd er godkjent av
erstatningskrav i slike saker eller
selskapet.
tvist som har utspring i ulovlig
Utgifter til vitner dekkes bare ved
handling fra sikredes side.
hovedforhandling og bevisopptak.
• Sak om erstatningsplikt etter
skadeerstatningsloven § 3-3 (visse
Idømte saksomkostninger dekkes ikke.
personlige krenkelser), § 3-5
Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller
(oppreisning) og § 3-6 (krenking av
ikke. Bestemmelsen om anke gjelder
privatlivets fred).
også ved bruk av andre rettsmidler.
• Tvist som gjelder offentlig
Tilkjente saksomkostninger går til
forvaltningsvedtak. Likevel dekkes
fradrag. Likevel dekkes slike
utgifter ved søksmål når den
saksomkostninger når sikrede kan
administrative klagemulighet er
godtgjøre at motparten ikke er
fullt utnyttet. I tilknytning til
søkegod.
søksmål er enhver utgift pådratt
under forvaltningsbehandlingen
unntatt fra dekning.
• Rettshjelputgifter dersom
tvistegrunnlaget forelå ved
forsikringens ikrafttreden.
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OMFATTER

OMFATTER IKKE

• Saksomkostninger ved forlik. Inngås
forlik ved at sikredes krav i det
vesentlige er tatt til følge, eller etter at
sikrede ved dom har blitt tilkjent
saksomkostninger, må sikrede på
forhånd ha godkjennelse fra selskapet
hvis det skal avtales i forliket at hver
av partene skal bære sine egne
omkostninger. Uten slik godkjennelse
fra selskapet, går tilkjente
saksomkostninger i dommen til
fradrag i erstatningen.
• Hvilke domstoler tvisten må høre inn
under: Tvisten må høre inn under de
alminnelige domstoler, jf.
Domstolloven §1, og ha oppstått mens
forsikringen var i kraft. Dersom saken
føres for særdomstol, jf. Domstolloven
§2, men kunne vært ført for de
alminnelige domstoler, dekkes likevel
rettshjelpsutgifter.
• Tvist etter at dronen eller tilbehøret er
solgt: Hvis den forsikrede dronen er
solgt, og forsikringen opphørte i
forbindelse med salget, dekkes likevel
tvist hvor sikrede er part i egenskap av
tidligere eier.

• Sak om ansvar eller oppreisning
etter personopplysningsloven.
• Tvist mellom sameiere.
• Tvist om det foreligger tvist.
• Tvist om advokatsalær eller
utgifter til sakkyndige.
• Tvist med Eika som følge av avslag
på rettshjelpdekning
• Tvist i saker om personskader ved
bilansvar, før det fra
motorvognens
trafikkforsikringsselskap foreligger
skriftlig avslag om å dekke sikredes
nødvendige og rimelige utgifter til
juridisk bistand før saksanlegg.

Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 100 000. Dersom det er
tre eller flere parter på samme side i en tvist er forsikringssummen utvidet til kr
250 000. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige
selskaper, eller om den/de sikrede har rettshjelpdekning under flere forsikringer
i ett eller flere selskaper. Der det er flere parter på samme side, skal det sendes
en samlet oversikt over alle parter og hvor de er forsikret.

Selskapets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte
økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, hvis utgiftene ikke er godkjent av
selskapet på forhånd.
8.5
EGENANDEL
RETTSHJELP

Egenandelen er kr 4 000 med tillegg av 20 % av det overskytende.
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8.6
Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpforsikringen i tvist som omfattes av
SKADEOPPGJØR
forsikringen, må selskapet underrettes snarest mulig og senest ett år etter at
RETTSHJELP
advokat er engasjert. Underretningen skal skje skriftlig. Hvis advokat benyttes
under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen
for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige
forvaltningsbehandling er fullt utnyttet eller saken bringes inn for de alminnelige
domstoler.
Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for
oppdraget.
Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv
omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. Er det flere parter på samme side
med likeartede interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske
og tekniske bistand.
Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som
kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke
utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, eller under
eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak.
Ved krav om oppgjør har selskapet den samme rett som sikrede til å få
dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Medgått tid skal
spesifiseres. Før endelig oppgjør foretas, kan selskapet kreve dokumentasjon for
at egenandel er betalt.
Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening.
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