
 

 

 

Nyheter og endringer fra Virke Forsikring - 2020 
 

Her finner du informasjon om endringer som er gjort siden forrige fornyelse samt viktige presiseringer i 
forsikringsvilkårene.  

 

Forsikringspremie 
Betaling av forsikringspremie 

Dersom betalingsfristen ved 2. gangs varsel 
ikke overholdes, opphører forsikringen på 
grunn av manglende betaling. I slike tilfeller har 
forsikringsselskapet krav på premie for inntil 60 
dager utover tiden forsikringen har vært i kraft. 

 

Tilbakebetaling av forsikringspremie 

Dersom en forsikring opphører - av andre 
grunner enn manglende betaling - i løpet av 
forsikringsperioden, har kundene krav på å få 
tilbakebetalt premie. Beløpet utgjør en 
forholdsmessig andel av premien som den 
gjenstående forsikringstiden utgjør i antall hele 
måneder.  

 

Kjøretøy 
Automatisk opphør av forsikring på 
registrerte kjøretøy med ansvarsforsikring 

Motorvognforsikringen for registrerte kjøretøy 
med ansvarsforsikring opphører automatisk 
ved salg, vraking, tyveri og avregistrering. 

Skifte av ruter og/eller glassreparasjoner 

Det er kun leverandører som er godkjent av 
forsikringsselskapet som kan benyttes ved 

utskifting og glassreparasjoner, med mindre 
annet er avtalt med forsikringsselskapet. 

Maskinforsikring 

Det er helt nye vilkår for tilleggsforsikringen 
Maskinskade. Viktige endringer er ny 
beregning av egenandel ved skade og 
fradragsbestemmelser pga. kjøretøyets alder. 
Detaljer fremkommer av vilkår 601 – gjeldene 
fra 1.1.2020. 

 

 

Personalforsikringer – liv og helse 
Erstatnings ved arbeidsuførhet 

Det kan utbetales et delbeløp på minst 20% av 
uførhetserstatningen ved 100% arbeidsuførhet 
dersom en forsikret har vært minst 40% 

sammenhengende arbeidsufør i minst 2 år. 
Tidspunktet regnes fra første sykedag og 
forutsetter at det er innvilget et 3.år 
sammenhengende arbeidsavklaringspenger 
med NAV. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bygninger/eiendeler/driftstap 
Ny dekning for skilt og fastmontert 
bygningsmessig innredning 

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette 
ytre skade på skilt eller bygningsmessig 
innredning som er påkostet av forsikringstaker. 
Forsikringssummen er maksimalt kr. 100.000. 

Nye unntak i forsikringene 

Forsikringen dekker ikke  

- skade på bommer, dersom ikke annet 
er avtalt. 

- skade som skyldes sopp, soppsporer, 
virus, bakterier, andre 
mikroorganismer, heksesot, kondens, 
råte, dyr, insekter o.l.  

- skade som skyldes tele, isgang og 
kjøving 

- svi – og gnistskade som ikke skyldes 
brann  

- skade på varer under produksjon og 
lagring ved feil i produksjonsprosessen 

- ting mottatt til oppbevaring, 
bearbeiding eller reparasjon når 
forsikringstaker ved lov eller avtale har 
forsikringsplikt eller overtatt risikoen 

 

 

Ansvar 
Ansvarsforsikring for byggherre                   
– ny sikkerhetsforskrift 

- Byggherren skal påse at de 
arbeidsmetoder og sikringstiltak som 
er beskrevet i geoteknisk rapport 
følges. 

 

 

 

Ansvarsforsikring ved graving og 
sprenging – ny presisering  

- Forsikringen dekker ikke 
erstatningsansvar for skade påført 
bygninger eller annen gjenstand når 
arbeidet nærmere enn 5 meter fra 
bygning eller gjenstanden. 

Egenandel 

- Dersom ikke annet er avtalt er 
egenandelen 10%, minst NOK 10.000 
og maksimalt NOK 150 000 pr. 
skadetilfelle.  

 
 


