
 
 

Særvilkår nr. 802 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardvilkår for omsetningsforsikring for varer under transport 
(10.11.2004). 
 
 
1 Forsikringsavtalens begynnelse og 

opphør. 
 

Forsikringen omfatter alle forsendelser som 

blir påbegynt etter at forsikringsavtalen er 

begynt å løpe. Når en forsendelse faller inn 

under forsikringen, varer selskapets ansvar for 

den påbegynte transport til denne er avsluttet. 

 

2 Omfanget av forsikringen. 
 

               Forsikringavtalen omfatter forsendelser som 

              faller inn under forsikringstakerens 

              forretningsvirksomhet som angitt i 

              forsikringsbeviset når han eier eller bærer 

              risikoen for varene under transporten eller er 

              forpliktet til å tegne forsikring for den som 

bærer risikoen. Forsikring som faller inn under 

forsikringsavtalen kan ikke unndras selskapet 

selv om varen også er forsikret annet sted. 

 

   Eventuelle returforsendelser er også omfattet av 

   forsikringsavtalen. 

 

   Forsikringen omfatter transporter med alle  

   vanlige transportmidler, eksklusive lekter 

   og egen bil.    

 

   Uten særskilt avtale omfatter forsikringsavtalen 

   ikke: 

 

 2.1     transport frem til CIF-havnen eller 

CIP-    

                         Stedet av varer som forsikringstakeren  

                         har kjøpt CIF eller CIP, 

     
 2.2     transport som i sin helhet er lokal, 

    
 2.3      lokale for- og ettertransporter hvor 

vedkommende hovedtransport ikke 

omfattes av forsikringsavtalen, 

 

    2.4      uregistrerte postforsendelser eller  

 Andre forsendelser som finner sted   

 uten at det er utstedt konnossement 

eller fraktbrev. 

 2.5  transport med hel- eller delbefraktede 

skip hvis skipets alder er 16 år eller 

mer. Med hel- eller delbefraktet skip 

menes et hvert sjøgående fartøy hvor 

selgeren eller kjøperen eller noen på 

disses vegne har inngått certeparti 

eller spesialavtale med  bortfrakter om 

befraktning (leie) av hele eller deler 

av fartøyet. Skipets alder regnes fra 

utløpet av skipets opprinnelige 

 leveringsmåned. Når opprinnelig 

leveringsmåned ikke kan 

dokumenteres, regnes alderen fra 1. 

januar i opprinnelig leveringsår. 

 

3     Begrensning av selskapets ansvar. 
 

 3.1  Den høyeste forsikringssum som                 

        selskapet dekker på hvert enkelt  

         transportmiddel er angitt i                     

                          forsikringsbeviset. Forsendelser med 

        andre transportmidler enn de            

        som er nevnt i forsikringsbeviset,          

        omfattes ikke av forsikringsavtalen. 

 

    3.2   Selskapet er uten ansvar dersom: 

 

        3.2.1 varene som transporteres  

            ikke overensstemmer med  

            beskrivelsen i  

            forsikringsbeviset, 

 

        3.2.2 transportmidlene ikke  

             overensstemmer med 

                                               angivelsen i  

                                               forsikringsbeviset, 

 

            3.2.3 transportområdet for  

            varene ikke 

                     overensstemmer med  

            angivelsen i 

            forsikringsbeviset, 

 

       3.2.4 varene blir sendt med et  

  Transportmiddel eller i en   

   container som er uegnet for 



 
 

                     transporten. Selskapets  

           ansvar ved slike 

                    fareendringer er regulert i  

           forsikringsvilkårenes  

           paragraf 19. 

 

4.  Forsikringssertifikat. 
 

    Selskapet skal på forlangende utstede et 

 forsikringssertifikat for hver enkelt 

forsendelse som omfattes av 

forsikringsavtalen. Selskapet er ikke 

forpliktet til å utlevere sertifikat før forfalte 

premieterminer er betalt. 

 

5.  Premiebetaling 
 

5.1 Dersom selskapet har sendt ut     

       Betalingsvarsel med betalingsfrist før  

       risikoen trer i kraft (kontantklausul), er    

       det en forutsetning for selskapets ansvar     

       etter denne avtalen at premien blir betalt    

       innen den datoen som er angitt i     

       betalingsvarslet. 

 

 5.2 Ved terminvis premiebetaling svarer  

          Selskapet bare for skader som inntreffer  

         i det tidsrommet det er betalt premie        

           for. Hvis premie for endring eller    

           utvidelse av forsikringen ikke betales   

           innen betalingsfristen, vil endringen/    

           utvidelsen bli annullert. Det kan uten     

           hinder av foranstående kreves premie  

        for den tid selskapet etter loven må  

        svare for skader etter opphør av denne   

        avtalen. 

 

    5.3 Betales ikke premien innen den dato        

         som er angitt i betalingsvarslet, påløper  

          morarente etter paragraf 3 i lov av   

          17.12.76 nr. 100, frem til betaling skjer.  

       Må selskapet sende nytt betalingsvarsel,  

       kan selskapet kreve dekket sine utgifter  

       for dette samt alle andre kostnader ved  

        inndrivingen. 

  
 5.4 Opphører denne avtalen i  

         forsikringstiden, betales premie etter     

          følgende prinsipp: 

             Det beregnes premie av alle påbegynte 

             transporter mens avtalen var i kraft. 

  
 5.5 Dog har avtalen uansett  

        opphørstidspunkt en minimum årspremie  

         på kr 5.000,-. 

 

6.  
 
6.1  Premie - Premieregulering. 
 
 Premien betales forskuddsvis og beregnes på  

grunnlag av de omsetningsbeløp over 

forsikringspliktige forsendelser som hvert år 

anslås av forsikringstakeren. 

    Premiesatsen er angitt i forsikringsbeviset.    

    Hvis ikke annet er avtalt, beregnes 

    omsetningsbeløpet på følgende måte: 

 

    Inngående forsendelser: Fakturabeløpet med 

    tillegg av __ % til dekning av 

    omkostninger, forsikringspremie, frakt i 

    den utstrekning disse omkostningene ikke 

    inngår i fakturabeløpet og 10 % forventet 

    fortjeneste. (prosenttillegget er angitt i 

    forsikringsbeviset). 

 

    Utgående forsendelser: Fakturabeløpet med 

    tillegg av 10 % forventet fortjeneste i de 

    tilfeller hvor eventuell erstatning kommer 

    kjøperen til gode (f.eks. ved salg CIF 

    eller CIP). 

 

    Etter utløpet av hvert forsikringsår skal 

    firmaet sende selskapet en oppgave over 

    omsetningsbeløpet. Oppgaven skal være 

    kontrollert og bevitnet av forsikringstaker 

    eller ansvarlig leder for økonomifunksjonen. 

Premien justeres overensstemmende med 

denne oppgaven. 

 

   6.2  Fast premie - Ikke premieregulering 
 

    Fra 1.1.2001 vil ikke premieregulering bli 

    gjennomført for forsikringer med årspremie 

    under kr 10.000,-. Vesentlige endringer i  

    omsetning forutsettes allikevel rapportert  

    til selskapet for endring av fremtidig 

    forsikringssum. 

 

    Tilsvarende vil gjelde for forsikringer med 

   avtalt fast premie.  

  

7.      Frist for å gi melding om      
         forsikringstilfellet. 
 

    Dersom et forsikringstilfelle inntrer, mister 

    sikrede retten til erstatning, dersom kravet    

    ikke er meldt til selskapet innen ETT ÅR    

    etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold  

    som begrunner kravet. 

 

8.  Sikkerhetsforskrifter. 
 

Bestemmelsene om sikkerhetsforskrifter er 

angitt  i forsikringsvilkårenes kapittel 7. 

    Sikkerhetsforskrifter forøvrig er angitt i 

    forsikringsbeviset. 

 
 

                                    


