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FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV
- forsikringsbeviset
- forsikringsvilkår og kundevalgte tilleggsforsikringer
- Generelle vilkår
- Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)
- Bilansvarsloven av 3. februar 1961 (BAL)
- det øvrige lovverk.
Teksten i forsikringsbeviset og kundevalgte tilleggsforsikringer gjelder foran forsikringsvilkårene.
Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.
1.

HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
FAL § 7-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor:

1.1

VOGNSKADEFORSIKRING
gjelder til fordel for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker).
Hvis det fremgår av forsikringsbeviset, er forsikringen utvidet til å omfatte andre som har økonomisk
interesse i tilhengeren. Denne utvidede avtale gjelder for den som mottar særskilt bekreftelse fra
selskapet om dette.

1.2

REDNINGSFORSIKRING
gjelder for eier og for enhver rettmessig fører og dennes passasjerer. Haikere eller personer som er med
i bilen som betalende passasjerer, er ikke omfattet av forsikringen.

1.3

EIERSKIFTE
Forsikringen opphører ved eierskifte. Forsikringen som var i kraft på overtakelsestidspunktet gjelder
likevel til fordel for ny eier i 14 dager, når den nye eier ikke har tegnet egen forsikring.

1.4

IKRAFTTREDELSE
Det fremgår av forsikringsbeviset når forsikringen trer i kraft. Ved kjøp trer den i kraft tidligst når kjøperen
overtar den økonomiske risiko.

2.

HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Utenfor Norden gjelder forsikringen bare på reiser av inntil 3 måneders varighet. Bilansvarsforsikringen
gjelder allikevel i EØS-området i den forsikringstiden som fremgår av forsikringsbeviset.

2.1

VOGNSKADEFORSIKRING
gjelder i Norden, Belgia, Nederland, Luxemburg, Sveits, Tyskland og Østerrike hvis ikke annet fremgår
av forsikringsbeviset.

2.2

REDNINGSFORSIKRING
gjelder i de land hvor tilhengerens vognskadeforsikring gjelder, se pkt. 2.1.
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2.3

KUNDEVALGTE TILLEGGSFORSIKRINGER
Når forsikringen er utvidet med dekning angitt i tilleggsforsikringer, gjelder utvidelsen i de samme
områder som dekningen den er tilknyttet, hvis ikke annet fremgår av det enkelte tilleggsforsikringer.

3.

HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE
Det fremgår av forsikringsbeviset hvilke dekninger som er avtalt, og hvilke kundevalgte
tilleggsforsikringer som gjelder.

3.1

VOGNSKADEFORSIKRING
med den dekning som fremgår av forsikringsbeviset (brann/tyveri, delkasko eller kasko).
Sikkerhetsforskrifter, se pkt. 5.1.
Hvilke typer skader som de forskjellige former for vognskadeforsikring dekker, fremgår av punktene 3.1.1
til 3.1.3.

a)

Tilhenger med ekstra hjul, lakk/dekor og fast montert ekstrautstyr
Forsikringen omfatter tilhenger med det kjennemerke og den modellbetegnelse
som er beskrevet i forsikringsbeviset i seriemessig utførelse, med påbygg og fastmontert
tilbehør/ekstrautstyr.
Ekstra dekk med felg, tilsvarende det antall hjul tilhengeren er utstyrt med, dekkes også.
Lakkering/dekor er omfattet med inntil kr.100.000.
Vekselflak som er midlertidig avmontert, er også omfattet.
Samlet erstatning er begrenset til forsikringssummen angitt i forsikringsbeviset (førsterisiko).

b)

Løst tilleggsutstyr;
Utover forsikringssummen omfattes i tillegg;
- Vedlikeholdsverktøy, kjettinger, jekketralle, stropper og festeutstyr.
- Løyvedokumenter.
- Betalingsterminal, navigasjonsutstyr og GPS.
Lyd-/bildekassetter og -plater omfattes ikke av forsikringen.

3.1.1

Brann-/tyveriforsikring
Brannforsikringen gjelder skade på tilhengeren som følge av brann, kortslutning, lynnedslag og
eksplosjon.
Tyveriforsikringen gjelder skade ved tyveri, brukstyveri og forsøk på tyveri av eller fra tilhengeren.
I tillegg er skadeverk omfattet når det er åpenbart at det samtidig er gjort forsøk på å stjele tilhengeren.
Det samme gjelder hvis det er gjort innbrudd i den.
Det ansees ikke som tyveri hvis den skyldige tilhører sikredes husstand eller er i tjeneste hos sikrede (jf.
Straffelovens §§ 260 og 264).
Spesielle sikkerhetsforskrifter tyveri/hærverk, se pkt. 5.1.3.

3.1.2

Delkaskoforsikring
gjelder skade som nevnt i pkt. 3.1.1 og vognskade inntruffet under ferge-/ biltogtransport.
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Redningsforsikring
inngår i delkaskoforsikringen iht. bestemmelsene i pkt. 8.
Unntatt er tilhenger med prøvekjennemerke. For disse erstattes kun rimelige utgifter til transport av
tilhengeren etter erstatningsmessig skade, som er nødvendig for flytting fra det sted skaden skjedde, til
nærmeste verksted som kan utføre reparasjonen. Andre utgifter til transport dekkes ikke.
3.1.3

Kaskoforsikring
gjelder skade som nevnt i pkt. 3.1.2 og annen skade på tilhengeren oppstått ved sammenstøt,
utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
Dessuten dekkes tilfeldig, plutselig og uforutsett brudd eller brekkasje ved bruk av kran, tipp og bakløfter
hvis skaden kan henføres til et bestemt uhell.

3.1.4

Transport etter skade
Omfatter forsikringsavtalen skade etter pkt. 3.1.1, 3.1.2 eller 3.1.3 og skaden er erstatningsmessig,
erstattes også rimelige omkostninger ved nødvendig transport av tilhenger som ikke er kjørbar, fra
skadestedet til nærmeste reparasjonsverksted.

4.

HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER
Om begrensninger i erstatningsoppgjør, se også pkt. 7 og Generelle vilkår.
Forsikringen omfatter ikke:

4.1

Skade som oppstår når bilen/tilhengeren er rekvirert av offentlig myndighet.

4.2

Skade som oppstår under terrengkjøring, eller ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp og
fartsprøver.

4.3

Skade som sikrede eller den som er ansvarlig for bilen/tilhengeren har voldt forsettlig.

4.4

Skade som sikrede eller den som er ansvarlig for bilen/tilhengeren 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.

4.5

Skade som oppstår når bile/tilhengeren blir kjørt av person som er påvirket av berusende eller
bedøvende middel, og sikrede eller den som er ansvarlig for bilen/tilhengeren, visste eller burde vite det.

4.6

Verdiforringelse og tap av garantiavtale.

4.7

Avsavn eller tapt inntekt.

4.8

Maskinskade (skade på motor og drivverk), med mindre den er oppstått i direkte forbindelse med annen
erstatningsmessig vognskade.

4.9

Utmatningsbrudd i sveisede konstruksjoner.

4.10

Utgifter til rensing av tank og trommel. Det fremgår av forsikringsbeviset hvis forsikringen er utvidet til å
omfatte slike utgifter.

4.11

Ansvar som sikrede pådrar seg
- for skade på gods som blir ført med bilen ut over bestemmelsene i BAL, med mindre det fremgår
av forsikringsbeviset.
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- for skade på hengende gods i kran, med mindre det fremgår av forsikringsbeviset.
4.12

Skade på tilhengeren forårsaket av det gods som befordres eller flyttes med den, med mindre skaden er
oppstått som følge av annen erstatningsmessig vognskade. Dette punkt gjelder ikke skade etter pkt.
3.1.1.

4.13

Skade når premien ikke er betalt (jf. FAL § 5-2). Erstatning etter ansvarsforsikringen til forsikringstaker
eller den som kan identifiseres med forsikringstaker, bortfaller også.

5.

SIKKERHETSFORSKRIFTER OG ENDRING AV RISIKO
Handlinger og unnlatelser fra den som med sikredes eller eierens samtykke er ansvarlig for tilhengeren,
får samme virkning for sikredes rettigheter som om handlingen eller unnlatelsen var foretatt av sikrede
selv.

5.1

SIKKERHETSFORSKRIFTER
Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er fastsatt i forsikringsbeviset, til
enhver tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhets-forskriftene, eller påse at de blir
overholdt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jf. FAL § 4-8.

5.1.1

Sikkerhetsforskrift bruk
- Bilens fører skal ha de førerkort, kjøresedler, bevis, sertifikater og attester myndighetene krever for den
klasse og brukstype bilen tilhører.
- Under øvelseskjøring med tilhengeren skal de krav som vegtrafikkloven og stedlige myndigheter stiller,
være oppfylt.
- Bilen/tilhengeren skal ikke belastes ut over det som er angitt i vognkortet.
- Forskrifter om kjøre- og hviletid fastsatt av Samferdselsdepartementet, skal overholdes, også
bestemmelsen som gjelder for fartsskriveren og diagrammene/datalager til denne. Ved skade skal
diagrammene/ datalager på forlangende forelegges selskapet. Kan diagramskive/datalager ikke
fremlegges, betraktes sikkerhetsforskriften som overtrådt.
- Ved bruk av kran, tipp og bakløfter skal forskrifter fastsatt av leverandør eller av Arbeidstilsynet
overholdes.
- Last skal sikres slik at den ikke kan forskyve seg, falle av eller rase ut.

5.1.2

Sikkerhetsforskrift vedlikehold
- Tilhengeren skal tilfredsstille kravene gitt i forskrift om bruk av kjøretøy, både med hensyn til utførelse
og vedlikehold.
- Tilhengeren skal vedlikeholdes i.h.t. fabrikantens/leverandørens anbefalinger.
- Tilhengerens væskekjølesystem skal være påfylt frosthindrende middel tilpasset de klimatiske forhold.

5.1.3

Sikkerhetsforskrift tyveri/hærverk
- Tilhengeren skal være lukket og låst før den forlates. Nøkler skal oppbevares på betryggende måte,
adskilt fra tilhengeren.
- Ekstra dekk og felger som ikke er i bruk, skal oppbevares i låst bygning, låst rom i bygning eller låst
tilhenger. I fellesgarasje/- bod skal ekstra dekk og felger være fastlåst/- boltet fast til bygning.
- Deler av tilhengeren som er midlertidig avmontert, unntatt vekselflak nevnt i pkt. 3.1.a, skal oppbevares
innelåst i bygning eller rom i bygning, som kun disponeres av sikrede.
- Tilleggsutstyr skal være montert til tilhengeren slik at det ikke kan fjernes uten ved bruk av verktøy eller
nøkkel. Nøkkel skal oppbevares på en betryggende måte, adskilt fra tilhengeren.
- Vedlikeholdsutstyr, kjettinger, stropper, jekketralle, festeutstyr og utvendige styrepaneler som ikke er
fastmontert, skal oppbevares i låst bil/tilhenger eller i utvendig montert låst kasse eller i låst rom i
bygning.
- Sporingssystem skal være installert på tilhenger med forsikringssum over kr 1.000.000.
- Når tilhenger står ute skal den være fastlåst til trekkvognen eller annet fast punkt eller være sikret med
kulelås. Nøkkel skal oppbevares adskilt.
- For øvrig gjelder vilkårene.
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5.2

ENDRING AV RISIKO
Forsikringstakeren plikter straks å underrette selskapet hvis det skjer endringer i den risikoen som er
angitt i forsikringsbeviset.
Følgene av å unnlate å gi selskapet beskjed om endringer av risikoen som betinger høyere premie enn
den som er betalt, er:
-

Ved vognskade begrenses selskapets ansvar til det prosentvise forholdet mellom den premie som er
betalt og den som skulle ha vært betalt.
Ved ansvarsskade har selskapet tilsvarende regressrett overfor forsikringstakeren.

Hvilke tilfeller pkt. 5.2 omfatter:
5.2.1

Overskridelse av kjørelengde
Ved skade blir kilometerstand på skadetidspunktet sammenholdt med de kilometerbegrensninger som
fremgår av forsikringsbeviset og tidspunkt for disse avlesninger, uavhengig av forsikringsavtalens
gyldighetsperiode.

5.2.2

Endring av spesifikasjoner
Endring av tilhengerens spesifikasjoner som gjør at bilen blir lik eller tilnærmet lik en bil med høyere
modellbetegnelse.

5.2.3

Bruksendring
Anvendelse av tilhengeren som strider mot forutsetninger gitt i forsikringsbeviset.

5.2.4

Premiereduserende tiltak
Endring av avtalte forutsetninger som har gitt reduksjon av forsikringspremien. Hvilke forutsetninger som
er avtalt, vil fremgå av forsikringsbeviset.

6.

FORSIKRINGSSUMMER

6.1

FØRSTERISIKO
Forsikringssummene fastsettes av forsikringstaker.
For poster med oppgitt sum i vilkårene og forsikringsbeviset, erstattes skaden - etter fradrag av
egenandel - inntil de oppgitte summer.

7.

SKADEOPPGJØR OG EGENANDELER
FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor.

7.1

SKADEMELDING M.V.

7.1.1

Når skade er inntruffet, skal sikrede omgående gi selskapet melding om skaden. Samtidig skal sikrede gi
de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige, og som selskapet trenger for å vurdere sitt ansvar
og utbetale erstatningen. Hvis skadens omfang eller reparasjons-kostnad øker som følge av at skaden
ikke meldes selskapet omgående, erstatter selskapet ikke merkostnadene.
Det gjelder spesielle regler om foreldelse, se Generelle vilkår pkt. 5.
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7.1.2

Følgende skader skal meldes til politiet: Personskader, brannskader, tyveriskader og hærverk. Selskapet
kan kreve at andre skader skal meldes til politiet.

7.1.3

Skademelding skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller bedriftens organisasjonsnummer.

7.1.4

Ved tap av og skade på tilleggsutstyr (se pkt. 3.1b), må sikrede legge fram dokumentasjon for dette.

7.1.5

Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet.

7.1.6

Når selskapet har betalt erstatning, plikter sikrede på anmodning å overdra de erstattede gjenstander fri
for heftelser.

7.2

OPPGJØRSREGLER VED REPARASJON

7.2.1

Hvis reparasjon etter selskapets vurdering er teknisk og økonomisk forsvarlig, erstattes
reparasjonsutgiftene inntil forsikringssummen angitt i forsikringsbeviset, jf. pkt. 6.1.
Er det etter selskapets mening ikke lønnsomt å reparere de enkelte deler, skiftes de med tilsvarende eller i det alt vesentlige tilsvarende - deler.
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.

7.2.2

Reparasjon kan ikke påbegynnes uten selskapets samtykke.

7.2.3

Selskapet har rett til å bestemme at reparasjon skal foretas, og hvor den skal foretas.

7.2.4

Meromkostninger til overtidsbetaling, flyfrakt og foreløpig reparasjon erstattes ikke.

7.2.5

Utskifting eller omkoding av låser som ikke er skadd, erstattes ikke.

7.2.6

Dekk og felger som ikke er skadet, erstattes ikke.

7.2.7

Reklamasjonskrav vedrørende reparasjoner må rettes til verkstedet.

7.3

OPPGJØRSREGLER VED KONTANTOPPGJØR

7.3.1

Hvis det avtales at erstatningen skal betales ved kontantoppgjør og det ikke kan dokumenteres ved
faktura at kjøretøyet er reparert ved et verksted, erstattes arbeidspenger med 50 % av normalpris på
verksted.

7.3.2

Selskapet betaler påløpt merverdiavgift etter fremlagte kvitteringer og der dette er berettiget.

7.4

OPPGJØRSREGLER FOR FASTMONTERT UTSTYR OG LØST TILBEHØR
Forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen ville kostet selskapet å anskaffe tilsvarende- eller i
det alt vesentlige tilsvarende- ting. Etter ett år fra tingen ble kjøpt som ny, reduseres forsikringsverdien
med 10 % pr. år for hvert påbegynt år, maksimum 80 %.

7.5

OPPGJØRSREGLER VED KONDEMNASJON

7.5.1

Er reparasjon av tilhengeren etter selskapets vurdering ikke økonomisk eller teknisk forsvarlig, erstattes
skaden med det beløp som det på skadedagen ville kostet selskapet å anskaffe og omregistrere en
tilhenger i samme stand av tilsvarende fabrikat, type og årgang - markedsverdien.
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Er tilhengeren gått tapt, erstattes også markedsverdien.
Er utstyr utover tilhengerens seriemessige utførelse gått tapt, eller reparasjon av dette etter selskapets
mening ikke er lønnsom, kan selskapet foreta kontantoppgjør, eller erstatte gjenstanden med en
tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - gjenstand.
Erstatningen er i alle tilfelle begrenset til forsikringssummen angitt i forsikringsbeviset (førsterisiko).
Selskapet avgjør hvem den skadde tilhenger tilfaller.
Hvis det avtales at sikrede beholder tilhengeren, gjøres fradrag for gjenverdi og omregistreringsavgift.

7.6

SKJØNN
Ved vognskade skal verdifastsettelse og/eller skadeansettelse avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller
selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår får i så fall anvendelse.

7.7

TING SOM KOMMER TIL RETTE
Kommer ting 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.

7.8

REGRESS
Har selskapet i h.h.t. Bilansvarsloven, trafikktrygdeerklæring eller etter pkt. 3.1 betalt erstatning som
selskapet etter forsikrings-vilkårene ikke svarer for, kan selskapet kreve beløpet fra forsikringstakeren
eller person som kan identifiseres med forsikringstakeren.

7.9

EGENANDELER
I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som fremgår av punktene nedenfor, med mindre annen
egenandel fremgår av forsikringsbeviset eller kundevalgte tilleggsforsikringer. 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.

7.9.1

Brann- og tyveriskade (pkt. 3.1.1 - 3.1.2)
Egenandelen er kr. 10.000 for tilhenger over 3500 kg. Under 3500 kg er egenandelen 4.000.
Kan det dokumenteres at FG-godkjent* tyverialarm var i drift på skadetidspunktet, fratrekkes ingen
egenandel ved tyveri av bilen eller deler av denne sikret med alarmen. Det samme gjelder ved innbrudd i
bilen.
*FG = Forsikringsselskapenes godkjenningsnemnd.
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7.9.2

Annen vognskade (pkt. 3.1.3)
Egenandelen er kr. 10.000 for tilhenger over 3500 kg. Under 3500 kg er egenandelen 4.000.

Hvis det fremgår av forsikringsbeviset at bare eieren skal føre bilen, og denne i skadeøyeblikket ble ført
av en annen, påløper en ekstra egenandel på kr. 20.000.
Ved skade som skyldes direkte sammenstøt med dyr som går løse på vei, når forholdet omgående er
blitt rapportert til politimyndighet eller viltnemnd på stedet, reduseres egenandelen med inntil kr 7.500.
For skade oppstått ved velt under bruk av bakovertipp på semitilhenger, påløper en ekstra egenandel på
kr 10.000.

7.9.3

Redning (pkt. 3.1.2)
Egenandelen er kr. 3.000 for tilhenger over 3500 kg. Under 3500 kg er egenandelen kr. 1.500.

8.

REDNINGSFORSIKRING
For redningsforsikring gjelder de samme sikkerhetsforskrifter som for forsikringen forøvrig, se
punkt 5.
Se også unntak i pkt. 3.1.2.

8.1

BERGING, TAUING OG TRANSPORT AV TILHENGER
Selskapet dekker nødvendige utgifter til berging eller tauing til nærmeste verksted, eller - hvis det faller
rimeligere - reparasjon på stedet når reisen med bilen ikke kan fortsette på grunn av vognskade eller
annen form for upåregnelig driftsstopp.
Erstatningen er begrenset til 50 % av tilhengerens gjenanskaffelsesverdi etter pkt. 3.1a, umiddelbart før
skaden inntraff. Hvis selskapet ikke skal erstatte skaden på bilen er utgiftene til hjemtransport begrenset
til 50 % av tilhengerens verdi i den stand den er på hjemsendelses-tidspunktet.
Transportutgiftene skal godkjennes av selskapet på forhånd. Selskapet avgjør om erstatning skal ytes
for transport til hjemsted eller annet hensiktsmessig sted for sikrede.

8.2

TRANSPORT AV DELER
Utenfor Norge og Sverige dekker selskapet transport av reservedeler som ikke kan fremskaffes på
stedet, og som er nødvendige for å bringe tilhengeren i trafikksikker stand. Selskapet dekker utgifter til
frakt, samt eventuelle ekstra tollutgifter i utlandet, men ikke utgifter til selve reservedelene eller
montering av disse, med mindre skaden er omfattet av kaskoforsikringen.

8.3

VIKING
Ved skade utenfor Norge kan Viking kontaktes.

8.4

SELSKAPET ERSTATTER IKKE
- utgifter til deler.
- utgifter som skyldes at fører eller passasjer har vært påvirket av alkohol eller annet bedøvende eller
berusende middel.
- utgifter som kan kreves erstattet fra annet hold med hjemmel i lov, offentlig forskrift eller garanti,
abonnement eller medlemskap i organisasjon.
- utgifter til hjem-/videretransport av dyr.
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KUNDEVALGTE TILLEGGSFORSIKRINGER
Når forsikringen er utvidet med dekning angitt i kundevalgte tilleggsforsikringer, gjelder
utvidelsen i de samme områder som dekningen den er tilknyttet, hvis ikke annet fremgår av det
enkelte tilleggsforsikring.

M01

PANTHAVER/ UTLEIER I HENHOLD TIL LEASINGAVTALE
Det er notert i selskapet at den forsikrede bil er solgt på avbetaling, eventuelt pantsatt, eller utleid i h.h.t.
leasingavtale. Det bekreftes at den forsikring som er dekket (se spesifikasjon i forsikringsbeviset) ikke
skal utgå uten varsel til den som er notert som avbetalingsselger/panthaver/utleier.
Kontanterstatning for inntruffet skade på bilen skal ikke utbetales uten samtykke fra disse.
Dessuten gjelder følgende:
I de tilfeller selskapet har avslått å erstatte skaden på bilen helt eller delvis under henvisning til:
- Generelle vilkår pkt. 4.
- Bilvilkårenes/ arbeidsmaskinvilkårenes/tilhengervilkårenes pkt. 2.
- Bilvilkårenes/tilhengervilkårenes pkt. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2 - for bil også pkt. 4.9.
- Arbeidsmaskinvilkårenes pkt. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.11, 4.12, 5.1 eller 5.2,
alt etter hvilket vilkår som er gjort gjeldende for forsikringsavtalen, erstatter likevel selskapet det tap,
eksklusive rentetap, som avbetalingsselger/panthaver/ utleier lider som følge av forsikringstakerens,
eventuelt kausjonistens manglende evne til å erstatte skaden.
Den som fremsetter krav mot selskapet, må dokumentere at forsikringstakeren/leieren, eventuelt
kausjonisten, ikke har evne til å erstatte skaden eller det oppståtte tap. Omkostninger i den forbindelse
erstattes ikke.
Den utvidede forsikring gjelder ikke i de tilfeller der skade på bilen er blitt erstattet uten at selskapet har
hatt kjennskap til det. Hvis andre har stilt annen garanti/sikkerhet for forsikringstakerens forpliktelse, er
selskapets forpliktelse subsidiær i forhold til garantien/sikkerheten. Regelen i foregående ledd gjelder
tilsvarende.
Det er en betingelse for rett til erstatning at avbetalingsselger/panthaver/utleier ikke visste eller burde
vite om overtredelsen av de nevnte vilkårsbestemmelser, eller har unnlatt å gjøre det han/hun kan for å
hindre det. Likeledes gjelder som betingelse for rett til erstatning, at bestemmelsene i kredittkjøpsloven/
finanskjøpsloven og forskrifter gitt med hjemmel i lov er overholdt av avbetalingsselger.
Hvis selskapet etter bestemmelsene i vilkår for Firmabil, pkt. 6.5.2 har erstattet bil som er gått tapt eller
ikke er lønnsom å reparere, med en annen tilsvarende - eller i det alt vesentlig tilsvarende - skal denne
bilen tre inn i løpende avtale som panteobjekt om selskapet bestemmer det.
Selskapets forpliktelser er i alle tilfeller begrenset til skadebeløpet i h.h.t. vilkårene for
- Firmabil pkt. 6.2, 6.3 og 6.5
- Storbil/ arbeidsmaskin/ tilhenger pkt 7.2, 7.3 og 7.5.
Har selskapet utbetalt erstatning i h.h.t. denne utvidede forsikringen, for skade som det etter
forsikringsavtalen ikke svarer for, plikter forsikringstakeren eller person som kan identifiseres med ham,
å betale beløpet tilbake til selskapet.
Denne tilleggsavtale kan av selskapet sies opp når som helst med 14 dagers varsel.
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M05

ÅRSPRØVEKJENNEMERKE
Forsikring gjelder bare i Norden, og iht. Forskrift om bruk av kjøretøy, § 2-7 Bruk av prøvekjennemerke
m.m.
Forsikringen gjelder kun for den ene bilen/tilhengeren som er påsatt årsprøvekjennemerke under flytting,
prøving, demonstrasjon og i forbindelse med registrering.
Underslag (jf. strl. §§ 255 og 256) av motorkjøretøy påsatt årsprøvekjennemerke er dekket.

1

HVILKE FORSIKRINGSVILKÅR SOM GJELDER
Når årsprøvekjennemerke benyttes på

1.1

arbeidsmaskin, gjelder innenfor rammen av forsikringen, vilkårene for arbeidsmaskinforsikring.

1.2

bil eller tilhenger, gjelder innenfor rammen av forsikringsvilkårene.

1.3

moped, motorsykkel, snøscooter eller ATV gjelder innenfor rammen av forsikringen, vilkårene for
bilforsikring.

2

FORELIGGER DET VOGNSKADEFORSIKRING, GJELDER FØLGENDE:

2.1

I stedet for tilhengervilkårenes pkt. 3.1 omfatter forsikringen bilen/arbeidsmaskinen/tilhengeren med
fastmontert utstyr/påbygg.

2.2

Ved kondemnasjon eller totaltap erstattes bilen/arbeidsmaskinen/tilhengeren med et beløp tilsvarende
selvkost, maksimert til gjenanskaffelsesprisen, dog maksimum kr 1000.000.

2.3

Hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset, er egenandelen ved enhver skade kr 10.000.

3

SIKKERHETSFORSKRIFT
Følgene av ikke å overholde denne sikkerhetsforskrift fremgår av bil-/tilhenger-//arbeidsmaskinvilkårenes
pkt. 5.

3.1

Sikkerhetsforskrift som nevnt i vilkårenes pkt. 5 gjelder.

3.2

Offentlige forskrifter skal overholdes.

3.3

For bruk av årsprøvekjennemerke gjelder bestemmelsene i Forskrift om bruk av kjøretøy, § 2-7 Bruk av
prøvekjennemerke m.m. med følgende endring:

4

-

Ved bruk av årsprøvekjennemerke plikter eier å holde oversikt over hvem som til enhver tid er ansvarlig
låner av bilen/arbeidsmaskinen/tilhengeren – krav til godkjent legitimasjon.

-

Årsprøvekjennemerke kan lånes bort for prøvekjøring, flytting etc. for en periode på inntil 24 timer. Det
skal alltid utstedes kjøreseddel for årsprøvekjennemerke. Denne skal bringes med under kjøring.
Gjenpart skal oppbevares i minst ett år.

-

Dersom kjøretøyet parkeres for natten/lengre tid skal årsprøvekjennemerke avmonteres og oppbevares i
låst rom i bygning.

-

Brannskader dekkes kun under kjøring.
For øvrig gjelder bil-/ arbeidsmaskin-/tilhengervilkårene.
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M06

AVBRUDDSFORSIKRING
Hvis det fremgår av forsikringsbeviset at det er dekket avbruddsforsikring, gjelder dette punkt for
forsikringsavtalen.

1.

Forsikringen omfatter erstatning for avbruddstap med det beløp pr. dag som er angitt i forsikringsbeviset.
Antall dager det ytes erstatning for, er begrenset til avbruddstiden.
Avbruddstiden er begrenset til 40 dager.

2.

Forutsetning for erstatning er at det foreligger en erstatningsmessig kasko- eller maskinskade og at
skaden overstiger egenandelen nevnt i vilkårene for Firmabil, pkt. 6.9.5, Storbil og Tilhenger, pkt. 7.9.5,
Arbeidsmaskin pkt. 7.9.4, eller at objektet har vært stjålet.
Hvis avbruddsforsikringen omfatter tilhenger eller semitrailer og denne ikke er skadet, utbetales likevel
erstatning for tilhengeren/semitraileren så lenge erstatning ytes for den trekkvogn som nyttes sammen
med tilhengeren/semitraileren. Dette gjelder også hvis tilhengeren/semitraileren er skadet og
avbruddstiden for denne er kortere enn for trekkvognen. Det må dokumenteres at
tilhengeren/semitraileren ikke har vært benyttet i perioden.

3.
3.1

AVBRUDDSTID
Ved reparasjon regnes avbruddstiden som antall hele dager f.o.m. 2. dag etter at reparasjonen er
påbegynt til den er ferdig avsluttet. Avbruddstiden regnes til normal reparasjonstid if. takstrapport. I
tillegg til normal reparasjonstid kan det beregnes et ventetillegg for det antall dager det virkelig er ventet
- inntil normal reparasjonstids lengde og begrenset til 10 dager. Avbruddstiden er begrenset til 40 dager
inkludert eventuelt ventetillegg, 10 dager hvis skaden ikke repareres.

3.2

Ved kondemnasjon av hele kjøretøyet, se vilkårene for Firmabil, pkt. 6.5.1, Storbil, Tilhenger og
Arbeidsmaskin pkt. 7.5.1, regnes avbruddstiden som antall hele dager som nødvendig går med til å
skaffe tilsvarende kjøretøy, regnet fra den dag skaden ble meldt selskapet. Avbruddstiden er begrenset
til 10 dager etter at sikrede har fått beskjed om at bilen vil bli kondemnert. Avbruddstiden er i alle tilfeller
begrenset til 40 dager.

3.3

Ved tyveri løper avbruddstiden f.o.m. 2. dag etter at melding om tyveriet er mottatt av selskapet.
Avbruddstiden omfatter det antall dager bilen er unndratt sikredes disposisjon, medregnet den tid som
eventuelt medgår til reparasjon etter at den er kommet til rette. Foreligger det totalskade, jf. vilkårene for
Firmabil pkt. 6.5.1, Tilhenger, Storbil og Arbeidsmaskin pkt. 7.5.1, fortsetter avbruddstiden å løpe i h.h.t.
reglene i dette kundevalgte tilleggsforsikringers pkt. 3.2, med den endring at denne del av avbruddstiden
regnes f.o.m. den dag selskapet avgir tilbud om erstatning.
Avbruddstiden er i alle tilfeller begrenset til 40 dager.

4.

BEGRENSNING
Selskapet svarer ikke for følgene av streik, lockout o.l.

5.

SKJØNN
Hvis en av partene krever det, skal spørsmålet om avbruddstidens lengde avgjøres ved skjønn på
samme måte som beskrevet i bilvilkårene/ arbeidsmaskinvilkårene og Generelle vilkår.

6.

REGRESS
Selskapet trer inn i sikredes eventuelle erstatningskrav mot tredjeperson.

7.

BONUS
Det gis bonus som for kaskoforsikringen. Avbruddsskader er i seg selv ikke bonusreduserende.
Det gis ikke bonus for landbruksmaskin, arbeidsmaskin og tilhenger.

8.

For øvrig gjelder bilvilkårene/ arbeidsmaskinvilkårene/tilhengervilkårene.
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M35

TILHENGER/ SEMITRAILER SOM TILHØRER ANDRE
Hvis det fremgår av forsikringsbeviset at forsikringen er utvidet til å omfatte tilhenger/semitrailer
tilhørende andre gjelder følgende;

1.

Forsikringen omfatter kaskoforsikring etter vilkårenes pkt. 3.1.3 for tilhenger/
semitrailer som tilhører og er registrert på andre enn forsikringstaker og som ikke
er forsikret på annen måte, for inntil avtalt forsikringssum (førsterisiko).

2.

Forsikringen gjelder under tilkobling til, kjøring med og under frakobling fra den forsikrede bil.

3.

Egenandelen er kr 15.000.

4.

For øvrig gjelder bilvilkårene/tilhengervilkårene.

M36

RENSING AV TANK/TROMMEL
Forsikringen er utvidet til å omfatte nødvendige og rimelige ekstrautgifter med inntil kr 100.000 for
nødvendig rensing av tank/trommel ved erstatningsmessig skade på bil eller tank/trommel.
For øvrig gjelder bil-/tilhengervilkårene.

M45

GODSANSVAR
Hvis det fremgår av forsikringsbeviset at forsikringen er utvidet til å omfatte godsansvar gjelder følgende;

1.

Forsikringen er utvidet til å omfatte sikredes rettslige ansvar som bileier eller fraktfører for skade på gods
oppstått under lasting av kjøretøyet, videre under kjøring til avlastingsstedet og lossing, og følgene av
forsinket levering. Selskapets erstatningsplikt er likevel begrenset til det ansvar som følger av
bestemmelsene i lov nr. 68/74 om vegfraktavtaler.
Forsikringen gjelder i det område hvor bilens bilansvarsforsikring gjelder.

2.

Erstatningen er ved innenriks befordring begrenset til 17 XDR*) pr. kg. beskadiget eller tapt gods og ved
internasjonal befordring 8,33 XDR pr. kilo beskadiget eller tapt gods (jf. lov nr. 68/74 om vegfraktavtaler
§ 32). Maksimalt erstattes henholdsvis 17 XDR og 8,33 XDR pr. lovlig kg. lasteevne, med mindre
særskilt avtale er truffet med selskapet. I tillegg til dette erstattes bare frakt, tollavgifter og andre
kostnader med befordring helt ut ved totaltap og forholdsvis ved delvis tap. Videre erstattes renter etter §
36 i den nevnte lov.
*) XDR er valutafondets trekkrettigheter som valutanoteres på Oslo Børs. 30. august 2013 tilsvarte en
XDR Nok 9,26.

3.

Ved hvert skadetilfelle gjelder en egenandel på kr. 6.000 hvis ikke annet er nevnt i forsikringsbeviset.
Vilkårene for Firmabil pkt. 6.9, 2. ledd, Storbil/Tilhenger pkt. 7.9, 2. ledd, Arbeidsmaskin pkt. 7.9, 4.ledd
gjelder ikke.

4.

Forsikringen omfatter ikke ansvar for skade som skyldes at sikrede eller den som er ansvarlig for bilen
har voldt skaden under påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel.

5.

Forsikringen omfatter ikke:
- utvidet ansvar etter lov 68/74 om vegfraktavtaler § 5 (fravikelse av lovens bestemmelse ved innenriks
befordring) og §§ 33 og 35 (høyere beløp enn nevnt i dette kundevalgte tilleggsforsikringers pkt. 2, samt
særlig utleveringsadresse).
- ansvar for skade på flyttegods
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6.

Hvis det ikke er truffet særskilt avtale med selskapet, omfatter forsikringen ikke ansvar for skade på
levende dyr.

7.
7.1

SIKKERHETSFORSKRIFTER
Følgene av ikke å overholde denne sikkerhetsforskrift fremgår av motorvilkårenes pkt. 5.1.
Fraktføreren har plikt til å undersøke at godset som skal befraktes er ubeskadiget og til stede, jf. lov nr.
68/74 om vegfraktavtaler
§ 12.

8.

Skade under denne kundevalgte tilleggsforsikring alene er ikke bonusreduserende.

9.

For øvrig gjelder bil-, arbeidsmaskin-/ tilhengervilkårene.

Bistand i klagesaker
Hvis dere mener at det er gjort en feil fra selskapets side, og dette ikke avklares gjennom den ordinære
saksbehandlingen, kan skriftlig klage gjøres til:
Finansklagenemnda
Pb. 53 Skøyen
0212 Oslo
Dere mister retten til å klage hvis klagen ikke er fremsatt overnevnte instans eller sak ikke er anlagt de
alminnelige domstoler, innen seks måneder etter dere fikk skriftlig melding om avgjørelsen
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