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Forsikringsvilkår av 01.04.2019

Forsikringen er dekket i

FORSIKRINGSBEVIS
Mellom Gaest og Tryg Forsikring er det inngått avtale om forsikring.
For forsikringen gjelder vilkår av 01.04.2019. Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og vilkår. Forsikringen er obligatorisk og gjelder etter booking av et møtested eller lokale i Norge via www.gaest.com.
FORSIKRINGEN OMFATTER
• Ting og bygningsforsikring på booket møtested eller lokale
• Tyveri begått av leietaker, hærverk forvoldt av leietaker samt skader, hvor leietaker ved et uhell
ødelegger ting/løsøre og/eller bygningsdeler
Forsikringssum og egenandel
Ting og bygningsforsikring:
• Forsikringssum kr. 100.000 for avtalte utleieperiode
• Egenandel kr. 1500 pr. skade betales av utleier.
VÆR RASK MED Å MELDE SKADE
Ved skade må du så snart som mulig melde fra til Tryg. Er kravet ikke meldt innen ett år etter at du
fikk kjennskap til de forholdene som begrunner kravet, kan erstatningen falle bort.
Skade meldes ved å fylle ut skadeskjemaet du finner på www.gaest.no.
FORSETTLIGE OG GROVT UAKTSOMME HANDLINGER
Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig. Har sikrede ved grov
uaktsomhet fremkalt forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Unntaket
for forsettlige og grovt uaktsomme handlinger gjelder likevel ikke hvis den sikrede på grunn av alder
eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Se forsikringsavtaleloven paragraf
4-9 og 13-9.
IDENTIFIKASJON - BETYDNINGEN AV ANDRES HANDLINGER
Gjelder for Ting og bygningsforsikring. Identifikasjon innebærer at handlinger og unnlatelser fra
andre vil få samme virkning for sikredes rettigheter som om de var foretatt av sikrede selv. Se forsikringsavtaleloven paragraf 4-11. De som identifiseres med sikrede er:
• Den som har booket møtestedet/lokalet (booker) og dennes gjester
• Ansatte som har ansvar for drift, vedlikehold eller tilsyn av lokalet.
OPPLYSNINGSPLIKT VED ERSTATNINGSOPPGJØR
Den som fremsetter krav mot selskapet, skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er
tilgjengelige for ham eller henne og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet.
ET SENTRALT SKADEREGISTER
Alle skader som meldes til et forsikringsselskap registreres i Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS). Når et forsikringsselskap melder en skade til registeret får selskapet automatisk
oversikt over alle skader som er meldt tidligere på samme kunde. Dette gjelder også skader i andre
forsikringsselskap. Informasjonen er kun tilgjengelig for forsikringsselskapene, og bare i forbindelse
med at det registreres en skade. Registrerte skader slettes etter 10 år. Ønsker du innsyn i registeret
må du sende melding om dette til Tryg.
DU KAN KLAGE PÅ FORSIKRINGEN DIN
Vi i Tryg vil gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oss. Du kan klage på forsikringen din og
på avgjørelser i skadesaker. Hvis du mener vi har begått en feil, eller du er uenig i en avgjørelse, vil
vi gjerne høre fra deg. Vi ber deg kontakte den avdeling du mener har begått feilen, eller som har
behandlet saken din.
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Du har også rett til å klage til Finansklagenemnda
Behandling av klagen er gratis.
Adressen er:
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo
Forsikringsgiver er Tryg Forsikring, Postboks 7070, Folke Bernadottesvei 50, NO-5020 Bergen,
foretaksregisteret NO 989 563 521 MVA
Forsikringstaker er Gaest A/S, Søndergade 66-68, 5. sal, 8000 Aarhus C, CVR 37213934
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VILKÅR TING OG BYGNINGSFORSIKRING
1.1

HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Forsikringen gjelder for sikrede. Den sikrede er eier av møtested eller lokale som formidles via
gaest.com.

1.2

HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen omfatter bygningsdeler, utstyr og materialer (ting) til bruk for møtet, som fast befinner
seg på møtested eller lokale i den avtalte bookingperiode, og på den adressen hvor møtet blir avholdt. Med bygningsdeler menes gulv, vegger, glass og sanitærporselen. Ting som tilhører andre kan
være omfattet av forsikringen sammen med sikredes egne ting. Dette gjelder hvis sikrede etter lov
eller skriftlig avtale bærer risikoen for det.

1.3

HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder på møtested eller lokale i Norge som er booket via gaest.com, på den adressen
hvor møtet blir avholdt.

1.4

NÅR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder i forsikringstiden. Forsikringstiden defineres som den perioden møtested eller
lokale er disponibelt for den eller de som har booket møtested eller lokale. Forsikringen opphører
ved utløpet av forsikringstiden.

2.
2.1

TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING
SKADE PÅ TING OG BYGNINGSDELER
Følgende er dekket
Plutselig skade på ting eller bygningsdeler. Skaden må være forårsaket av den som booker møtested
eller møtelokale, eller dennes gjester. Dette er omfattet opp til 100.000 kroner per skadetilfelle.
Forsikringen dekker ikke
Skade som
- skyldes skadeverk eller andre forsettlige handlinger
- skyldes tyveri eller at ting blir borte
- bare består i avskallinger, riper og tilsmussing
- består av søl og lukt forårsaket av væsker og matvarer
- skyldes slitasje eller mangelfullt vedlikehold
- er dekket av garanti, serviceordning eller selgeransvar i henhold til kjøpsrettslige regler
- oppstår som følge av materialfeil, svak konstruksjon eller feilmontering
- består av tap av programvare eller registrerte data

3.

SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN
Erstatningen beregnes etter reglene nedenfor. Forsikringsavtaleloven paragraf 6-1 gjelder ikke.

3.1.

OPPGJØRSMÅTER
Selskapet kan velge om skaden skal erstattes ved kontantoppgjør, reparasjon eller gjenanskaffelse,
og hvilken reparatør eller leverandør som skal brukes.

3.2.

EGENANDEL
Ved skadeoppgjør trekkes den egenandelen som står i forsikringsbeviset. Dette gjelder hvis ikke
annen egenandel står i vilkårene. Det trekkes en egenandel per skadetilfelle hvis ikke annet fremgår.
Hvis selskapet velger å gjøre opp ved gjenanskaffelse av gjenstander, skal sikrede betale inn egenandelen til selskapet.

3.3.

ERSTATNING FOR SKADE PÅ TING
Erstatningen er begrenset til det beløp selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller gjenanskaffelse.
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Reparasjon
Gjenstanden skal føres tilbake til samme eller vesentlig samme stand som umiddelbart før skaden.
Reparasjon dekkes når pris for reparasjon ikke overstiger pris for gjenanskaffelse. Hvis vesentlig
tilsvarende gjenstand ikke kan gjenanskaffes dekkes reparasjon opp til markedsprisen. Raparasjonsprisen beregnes ut fra prisene på skadedagen.
Gjenanskaffelse
Gjenstanden skal erstattes med tilsvarende eller vesentlig tilsvarende gjenstand. Erstatningen kan
ikke settes høyere enn pris for tilsvarende eller vesentlig tilsvarende gjenstand på skadedagen. Gjenstandens verdi etter skaden trekkes fra.
Hvis vesentlig tilsvarende gjenstand ikke kan gjenanskaffes dekkes markedsprisen.
Kommer gjenstanden til rette etter at erstatningen er utbetalt, kan sikrede beholde den mot å betale
tilbake mottatt erstatning. Hvis sikrede ikke betaler tilbake erstatningen tilfaller gjenstanden selskapet.
Verditap
Verditap som følge av elde, bruk og nedsatt anvendelighet trekkes fra i reparasjons- eller gjenanskaffelsespris. Ved beregning av verditap tas det også hensyn til gjenstandens sannsynlige brukstid. Fradrag gjøres bare dersom verditapet utgjør 1/3 eller mer av reparasjons- eller gjenanskaffelsespris.
Glass
Når nytt glass tilsvarende det skadede ikke kan skaffes innen rimelig tid, dekkes også ekstrautgifter
til midlertidig innsetting.
Arbeidspenger
Ved kontantoppgjør erstattes arbeidspenger med de timepriser selskapet kan få hos sine avtale
partnere. Eget arbeid i form av skadebegrensning, vask, rydding eller lignende erstattes med 200
kroner per time. Ved arbeid utført av selskapets avtalepartnere erstattes arbeidspenger etter faktura. Ved arbeid utført av annen reparatør eller leverandør enn selskapets avtalepartnere: l hvis våre
avtalepartnere ikke kan utføre arbeidene erstattes arbeidspenger etter faktura l hvis våre avtalepartnere kan utføre arbeidene erstattes arbeidspenger med de timepriser selskapet kan få hos sine
avtalepartnere.
Merverdiavgift erstattes når det er dokumentert at avgiften er betalt. Avgift som kan fradragsføres I
merverdiavgiftsregnskap erstattes ikke.
3.6.

SKJØNN OG VOLDGIFT
Verdifastsettelse ved skjønn
Verdier av betydning for erstatningsberegningen fastsettes ved skjønn hvis sikrede eller selskapet
krever det.
Avgjørelse ved voldgift
Spørsmålet om tingen er i samme eller vesentlig samme stand etter reparasjon eller gjenoppføring
kan avgjøres ved voldgift. Det skjer hvis partene er enige om det. Det samme gjelder ved gjenanskaffelse av vesentlig tilsvarende ting.

5

GENERELLE VILKÅR
Generelle vilkår gjelder for både for Ting og bygningsforsikring og Ulykkesforsikring
1.

VINNINGSFORBUD
Forsikringen skal ikke føre til vinning. Selskapet erstatter, innenfor forsikringsavtalen, det tapet som
er lidt. Forsikringssummens størrelse er ikke avgjørende for den forsikrede tingen eller interessens
verdi.

2.

SKJØNN
Er det adgang til å kreve skjønn ifølge forsikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten:
Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis
noen av partene ønsker det, kan han/hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting, ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt
valg, plikter denne innen en uke etter at han/hun har mottatt underretningen å gi meddelelse om
hvem han/hun velger. For skjønnet velger de to skjønnsmennene en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommunen der
forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på
hans/hennes vegne av tingretten i den rettskretsen der skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke
enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmennene foretar verdsettelsen og besvarer spørsmålene
ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de
samme reglene avgir sitt skjønn over de punktene som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke
ligge utenfor de grensene som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin
skjønnsmann. Honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene
med en halvdel hver. Skjønnets verdsetting er bindende for begge parter.

3.

KONSEKVENSER AV SVIK
Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter
andre forsikringsavtaler med selskapet i anledning samme hendelse. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-2 og 13-2. Selskapet kan si opp alle de forsikringsavtalene som er inngått med den som
har gjort seg skyldig i svik mot selskapet. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-3 og 13-3. Den
som har gjort seg skyldig i svik har ikke rett på tilbakebetalt premie for allerede medgått forsikringstid. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 8-1 og 18-1.

4.

LOVLIG INTERESSE
Forsikringsavtalen omfatter bare lovlig interesse som kan verdsettes i penger. Gjenstander anskaffet
i utlandet og ført inn til Norge uten tolldeklarasjon til en verdi som overstiger grensen for tollfri innførsel, er i sin helhet unntatt fra selskapets erstatningsplikt. Tilsvarende gjelder for gjenstander hvor
det er utført tjenester eller reparasjoner i tilknytning til gjenstanden. Ved innførsel av flere gjenstander erstatter selskapet de gjenstander som har en samlet verdi under grensen for tollfri innførsel,
dersom vilkårene for selskapets erstatningsplikt ellers er oppfylt. Grensene for tollfri innførsel følger
av det som til enhver tid er fastsatt i tolloven med tilhørende forskrifter.

5.

RENTER
Sikrede/ forsikrede har krav på renter i overensstemmelse med forsikringsavtaleloven paragrafene
8-4 og 18-4. Selskapet svarer renter av erstatningen når det er gått 2 måneder etter at melding om
forsikringstilfellet er sendt til selskapet.
Forsømmer sikrede/ forsikrede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter i samsvar med forsikringsavtaleloven paragrafene 8-1 og 18-1, kan han eller hun ikke kreve renter for den tid som
går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis sikrede/ forsikrede urettmessig avviser fullt eller delvis
oppgjør.
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6.

GARANTIORDNING FOR SKADEFORSIKRING
Selskapet er omfattet av garantiordningen som gjelder for forsikringsselskap som tilbyr skadeforsikring i Norge. Se Forskrift om Garantiordning for skadeforsikring av 22.12.2006.

7.

DOMSTOLBEHANDLING
Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norske domstoler hvis ikke annet er avtalt eller det er i
strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning.

Du kan lese mer om bruk av personopplysninger herunder, lagring,
retting, og sletting på www.tryg.no
Ønsker du å vite hvilke opplysninger som er registrert om deg,
kan du sende en skriftlig henvendelse til:
Tryg Forsikring
Postboks 7070
5020 BERGEN
Merk: Kvalitet Norge
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