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BRANSJENORM
FOR

OPPHØR AV TRAFIKKFORSIKRINGER

1. Bakgrunn
Det er fem primære årsaker til at trafikkforsikring skal avsluttes: Salg, avregistrering, vraking av
kjøretøyet, at kjøretøyet er meldt stjålet eller ved selskapsbytte. Ved selskapsbytte foreligger det en
bransjeavtale (ref FNH-rundskriv nr. 14/2007). Ved salg, avregistrering, vraking eller tyveri, opphører
det opprinnelige forsikringsbehovet. I mange tilfeller er det i dag uklart for forsikringstaker hvordan
dette skal håndteres. Dette kan føre til at forsikringen løper videre selv om behovet har opphørt og at
en forsikring blir satt til opphør tilbake i tid. Dette fører blant annet til ekstra arbeid og påtatt risiko
uten kompensasjon for forsikringsselskapene, samt dårligere samsvar mellom data i
forsikringsselskapenes IT-systemer og sentrale systemer som TFFAuto og Autosys.

2. Formål
Normen skal bidra til fordeler for kundene, forsikringsselskapene og bransjen generelt:
a) Bedre kundehåndtering ved at det ikke er tvil om når en trafikkforsikring opphører
b) Effektivisering av forsikringsselskapenes interne prosesser ved at opphør av forsikringsavtaler kan

automatiseres basert på meldinger fra Autosys
c) Bedre datakvalitet ved at trafikkforsikringer blir meldt opphørt i TFFAuto på riktig tidspunkt

3. Virkeområde
Normen gjelder for forsikringer på kjøretøy som har lovpålagt plikt om ansvarsforsikring.

4. Hvilke forsikringsselskap som omfattes av normen
Normen gjelder for alle forsikringsselskap som er medlemmer av Trafikkforsikringsforeningen.

5. Informasjon fra Statens Vegvesen/Autosys som muliggjør normen
Alle trafikkforsikringsselskap legger inn og leser informasjon om forsikringer, kjøretøy og
forsikringstakere i IT-systemet TFFAuto, som igjen er tett knyttet til Autosys hos Statens Vegvesen.
I Autosys henter Statens Vegvesen inn informasjon om salg, avregistrering, vraking og tyveri av
kjøretøy. TFFAuto er forbedret slik at meldinger fra Autosys om at et kjøretøy er solgt, avregistrert,
vraket eller stjålet nå legges i hvert selskap sin ”Meldingslogg”.

Dette gjør det mulig for hvert enkelt forsikringsselskap å hente inn denne informasjon maskinelt eller
manuelt til sine egne forsikringssystemer, og dermed effektivisere sine arbeidsprosesser.

6. Endring av forsikringsvilkårene mv for å muliggjøre normen
For å kunne automatisere opphør av trafikkforsikringer, kreves det tilføyelser i forsikringsbevis og
endringer i forsikringsvilkårene, slik at det er dokumentert at forsikringstaker er kjent med at
trafikkforsikringen opphører når et kjøretøy blir solgt, avregistrert, vraket eller stjålet. Følgende tekst,
eller en tilpasset tekst i samsvar med det enkelte forsikringsselskaps terminologi, men samme innhold,
skal legges inn i forsikringsbeviset for kjøretøyforsikringer i de tilfeller det er forsikringsplikt:

Behovet for forsikring opphører når det, i det sentrale motorvognregister, fremkommer at kjøretøyet
er solgt, vraket eller stjålet. Ved aksept av denne avtalen gir forsikringstaker derfor <Selskapet>
fullmakt til å avslutte forsikringen på kjøretøyet på vegne av forsikringstaker i disse tilfellene.

Plikten til å ha ansvarsforsikring opphører når det, i det sentrale motorvognregister, fremkommer at
kjøretøyet er avregistrert. Ved aksept av denne avtalen gir forsikringstaker derfor <Selskapet>
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fullmakt til å avslutte ansvarsforsikringen/forsikringen* på kjøretøyet på vegne av forsikringstaker i
dette tilfellet.

Følgende tekst, eller en tilpasset tekst i samsvar med det enkelte forsikringsselskaps terminologi, men
samme innhold, skal legges inn i forsikringsvilkårene:

I henhold til fullmakt opphører forsikringen når det i det sentrale motorvognregister fremkommer at
kjøretøyet er solgt, vraket eller stjålet, se forsikringsbeviset.

I henhold til fullmakt opphører ansvarsforsikringen/forsikringen* når det i det
sentrale motorvognregister fremkommer at kjøretøyet er avregistrert, se forsikringsbeviset.

7. Fleksibilitet i det enkelte forsikringsselskaps arbeidsprosesser
Ved mottak av hver melding om salg, avregistrering, vraking og tyveri, velger det enkelte
forsikringsselskap hvordan kunden informeres og hvilke salgsmuligheter som benyttes.
Ved avregistrering av et kjøretøy avgjør hvert enkelt selskap hvordan kunden skal informeres og
hvilken type forsikring som tilbys videre.

*Ved avregistrering kan hvert enkelt selskap velge opphør av enten kun ansvarsforsikringen eller hele
forsikringen på kjøretøyet. Valget er avhengig av om selskapet ønsker at eventuelle øvrige forsikringer
automatisk skal gjelde videre, eller om selskapet på annen måte ønsker å komme i kontakt med
kunden for avklaring av eventuelt annet forsikringsbehov.

8. Innfasing av normen automatisk opphør av trafikkforsikringer
Normen skal innføres det enkelte forsikringsselskap i løpet av 2016. Forsikringsavtaler som fornyes
eller nytegnes i 2016 skal inneholde tilpasset tekst i forsikringsbevis og vilkår.

Hvor raskt forsikringsselskapets interne arbeidsprosesser automatiseres er opp til det enkelte selskap,
men for alle forsikringstakere som har oppdaterte forsikringsvilkår, skal forsikringsselskapet håndtere
opphør av trafikkforsikring basert på mottatt informasjon om opphørt forsikringsbehov fra Statens
Vegvesen.
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