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I TILLEGG GJELDER:





Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår.
Generelle forsikringsvilkår
Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69 i den utstrekning den ikke er fraveket i forsikrings-vilkårene.
Bilansvarsloven av 3. februar 1961 (BAL) i den utstrekning den ikke er fraveket i forsikrings-vilkårene.

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene.
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1. FELLESBESTEMMELSER
Forsikringen gjelder for den periode og varighet som
fremgår av forsikringsbeviset. Se også forsikringsbeviset for

nærmere opplysninger om bl.a. forsikringens
omfang/dekningsområde og forsikringssummer.

1.1 OPPLYSNINGSPLIKT
I forbindelse med inngåelsen eller fornyelse av en
forsikringsavtale kan selskapet be om opplysninger om
forhold som kan ha betydning for vurderingen av risikoen.
Forsikringstaker skal gi riktige og fullstendige svar på
selskapets spørsmål. Forsikringstaker skal også på eget
initiativ gi opplysninger om forhold som han/hun må forstå er
av vesentlig betydning for vurderingen av risikoen, se FAL 4-1,
4-3, 13-1 og 13-5.

Har forsikringstakeren ellers forsømt sin opplysningsplikt, kan
selskapets ansvar settes ned eller falle bort, se FAL 4-2, 13-2
og 13-4.
Er det oppstått tap eller skade, har sikrede / forsikringstaker
bevisbyrden for at et forsikringstilfelle har inntruffet, og har
også bevisbyrden for at forsikringstilfellet har medført
utgifter/merutgifter i henhold til gjeldende forsikringsvilkår.

Har forsikringstakeren svikaktig forsømt opplysningsplikten og
det er inntruffet et forsikringstilfelle, er selskapet uten ansvar.

1.2 SIKKERHETSFORSKR IFTER / AKTSOMHET
1.2.1 Forsikringen har sikkerhetsforskrifter som skal forebygge
eller begrense tap/skade, og disse skal overholdes. Er en
sikkerhetsforskrift brutt kan selskapets erstatningsansvar
settes ned eller falle bort. Et slikt forbehold kan ikke gjøres
gjeldende dersom sikrede bare er lite å legge til last, eller
dersom forsikringstilfellet ikke skyldes overtredelsen. Selv om
selskapet kan gjøre gjeldende at en sikkerhetsforskrift er
overtrådt, kan selskapet likevel pålegges delvis ansvar. Ved
avgjørelsen skal det legges vekt på arten av
sikkerhetsforskriften som er overtrådt, skyldgraden,
skadeforløpet om forsikrede var i selvforskyldt rus og
forholdene ellers, se FAL § 4-8 og 13-9.
1.2.2 Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er
selskapet ikke ansvarlig. Har sikrede grovt uaktsomt fremkalt
forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets
ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det
legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i
selvforskyldt rus, hvilken virkning nedsettelse eller bortfall av
ansvar vil få for den/de som har krav på forsikringen, eller for
andre personer som er økonomisk avhengig av sikrede og
forholdene ellers. Selskapet kan ikke påberope reglene
dersom sikrede eller en person som etter FAL 4-11 skal
likestilles med sikrede på grunn av alder eller sinnstilstand
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ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling, se. FAL §§ 4-9,
13-8 og 13-9.
1.2.3 Er et forsikringstilfelle inntruffet skal sikrede snarest
melde dette til Selskapet. Er det oppstått skade/tap/utgifter,
skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes for å
avverge eller begrense dette, se FAL §§ 4-10, 13-11, 13-12.
Oppstår det skade, tap og / eller utgifter som følge av at
sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har forsømt sine plikter
etter nevnte bestemmelser i FAL, kan selskapets ansvar settes
ned eller falle bort, se FAL § 4-10.
Dersom retten til erstatning bortfaller helt eller delvis som
følge av slike handlinger eller unnlatelser, får dette samme
virkning også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort
av medforsikret ektefelle/samboer/partner, se. FAL § 4-11.
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1.3 DEFINISJONER
•Nærmeste familie: Ektefelle/samboer/registrert partner,
barn, barnebarn, oldebarn, foreldre, besteforeldre,
oldeforeldre, søsken, svogere, svigerinner, svigerforeldre og
svigerdatter/-sønn.

•Merutgifter: Utgifter som bare påløper pga at et skadetilfelle
er inntruffet.

•Samboer: Den som lever sammen forsikringstaker i et
ekteskapslignende forhold og har samme bostedsadresse i
Norge, registrert i folkeregisteret.

2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
FAL § 7-1 er fraveket til fordel for følgende bestemmelser:
2.1 ansvarsforsikringen gjelder for den som er nevnt i
forsikringsbeviset (forsikringstaker) og enhver rettmessig
bruker/fører av motorvognen.
2.2 vognskadeforsikringen gjelder til fordel for den som er
nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker).
2.3 i de tilfeller andre også er omfattet av forsikringen, vil
det gå frem av det enkelte punkt i forsikringsvilkåret eller av
særbestemmelser.

2.4 for andre som har økonomisk interesse i at motorvognen
ikke skades eller går tapt, når det er angitt i forsikringsbeviset
2.5 forsikringstaker må ha vanlig bosted, eller for
næringsdrivende, ha hovedsete eller filial i Norge. Registrert
motorvogn skal være registrert i Norge.
2.6 ved eierskifte opphører forsikringen.
2.7 forsikringen trer i kraft på avtalt tidspunkt, men tidligst
når den er notert av selskapets representant. Ved kjøp trer
den i kraft tidligst når kjøperen overtar den økonomiske
risiko.

3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
3.1 Forsikringen gjelder i EØS (det europeiske økonomiske
samarbeidsrådet) og Sveits. Forsikringen gjelder også for
reiser inntil 3 måneders varighet i de øvrige landene i Europa
som er omfattet av grønt kort, samt Israel og Tyrkia, hvis
ikke annet fremgår av forsikringsbeviset.

3.2 Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden.

4 HVA FORSIKRINGEN O MFATTER
Av dette punkt fremgår det hva forsikringen kan omfatte.
I forsikringsbeviset er angitt hvilke forsikringsformer det er
truffet avtale om. Rettshjelpforsikring er alltid inkludert.

4.1 ANSVARSFORSIKRIN G
Forsikringen omfatter erstatningsansvar etter
bilansvarsloven med ubegrenset beløp ved personskade.
Ved tingskade - unntatt skade på gods som blir ført med
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motorvognen - er selskapets erstatningsplikt for rettslig
erstatningsansvar begrenset til kr 10.000.000,-.
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Utenfor Norge omfatter forsikringen erstatningsansvar etter
skadestedets lovgivning for bilansvar. Innenfor Det
europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), dekkes
etter norske regler dersom dette gir høyere dekning.

4.2 VOGNSKADEFORSIKRING
(brann-, brann/tyveri-, delkasko- eller kaskoforsikring)

- annet lovlig fast montert tilleggsutstyr.

Hvilke typer skader som de forskjellige former for
vognskadeforsikring dekker, fremgår av punktene 4.2.14.2.4.

Forsikringssummen kan utvides ved tilleggsavtale.

a) Motorvognen:
Forsikringen omfatter motorvogn med det kjennemerke og
den modellbetegnelse som er beskrevet i forsikringsbeviset
samt fabrikkmontert medieanlegg i kjøretøy. For elbil og
ladbar hybridbil omfatter forsikringen også ladekabel som
bilen seriemessig ble utstyrt med når denne oppbevares i
bilen eller benyttes til ladning. Fast installasjon til bygning
omfattes ikke.
b) Dekk og felger:
Forsikringen omfatter ett sett sommerhjul og ett sett
vinterhjul med felg som kjøretøyet seriemessig ble levert
med. Hjulene kjøretøyet til enhver tid er utstyrt med regnes
som ett av disse hjulsettene.
c) Sikkerhetsutrustning og mobiltelefon:
Forsikringen omfatter
- barnesete, FG-godkjent alarm, varseltrekant,
førstehjelpspute og brannslukningsapparat.

Fast montert utstyr som nevnt i dette punkt, erstattes ikke
med mer enn 50 % av motorvognens gjenanskaffelsesverdi
etter punkt 4.2.a), umiddelbart før skaden inntraff.
4.2.1 Brannforsikring
Gjelder skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon og
kortslutning
4.2.2 Tyveriforsikring
Gjelder skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på
tyveri.
I tillegg dekkes hærverk på kjøretøy eller forsikret tilhenger
når det er åpenbart at det samtidig er gjort forsøk på å stjele
kjøretøyet/tilhengeren. Det samme gjelder dersom det er
gjort innbrudd i den. Dette gjelder ikke motorsykkel/moped.
Det ansees ikke som tyveri om den skyldige tilhører sikredes
husstand eller er ansatt sjåfør (jf. straffeloven § 260).
4.2.3 Delkaskoforsikring
Gjelder skade som nevnt i pkt. 4.2.1., 4.2.2.

- fast montert mobiltelefon eller de fastmonterte deler av
mobiltelefonanlegg.

Selskapet dekker bruddskade på motorvognens glassruter
som skyldes tilfeldig, plutselig påvirkning. Ved reparasjon av
ruten, erstattes inntil kr 600,-.

- kjøredresser, hjelmer, hansker og støvler til forsikret
motorsykkel/moped.

Erstatningen er begrenset til 50 % av
gjenanskaffelsesverdien til kjøretøyet.

d) Tilleggsutstyr, dekor og spesiell lakk:
Forsikringen omfatter - begrenset til kr. 10.000 (førsterisiko)

4.2.4 Kaskoforsikring
Gjelder skade som er nevnt i pkt. 4.2.3., og skade på
motorvognen oppstått ved sammenstøt, utforkjøring,
velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre
påvirkning.

- dekor/reklametekst og lakkering ut over motorvognens
seriemessige utførelse.
- medieanlegg ut over det som er nevnt i pkt. 4.2.a, siste
ledd som er fast montert/montert i tyverikasett.
- fast montert datautstyr for bruk i motorvognen,
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4.3 TRANSPORT ETTER SKADE
Ved skade som er erstatningsmessig etter pkt. 4.2.1. til 4.2.4.
og forsikringsavtalen omfatter punktet, erstattes også
rimelig omkostninger ved nødvendig transport av
motorvogn som ikke er kjørbar, fra skadestedet til nærmeste
reparasjonsverksted.

For 3- og 4-hjuls terrengmotorsykkel, erstattes
transportomkostningene med 50 %, begrenset til halvparten
av erstatningsbeløpet når skaden er større enn egenandelen.

4.4 BAGASJE I KJØRETØY
(Gjelder ikke tilhenger, campingtilhenger, moped,
motorsykkel). Når det er avtalt kaskoforsikring, omfatter
forsikringen også tyveri av bagasje fra låst bil, samt bagasje
som skades når bilen har vært utsatt for en skade som
avsluttes med utbetaling under kaskoforsikringen.
Bagasjen kan tilhøre rettmessig fører, dennes faste husstand
og arbeidsgiver. Erstatningen er begrenset til kr 5.000

(førsterisiko). Penger, bankbøker, verdipapirer og lignende
dekkes ikke.
Erstatningen beregnes på grunnlag av utgiftene til
gjenanskaffelse av tilsvarende - eller i det vesentlige
tilsvarende - ting, beregnet etter prisene på skadedagen gjenanskaffelsesprisen.
Ved gjenanskaffelse gjøres det fradrag for verdiøkning ved at
brukte ting blir erstattet med nye.

4.5 FØRER- OG PASSASJERULYKKEFORSIKRING
4.5.1 Hvem forsikringen omfatter.
Forsikringen omfatter rettmessig fører og dennes
passasjerer, dog ikke flere personer enn det som
motorkjøretøyet er registrert for og som befinner seg på
eller i motorvognen.
4.5.2 Hvor forsikringen gjelder.
Forsikringen gjelder i det området som er fastsatt for
ansvarsforsikringen av den motorvogn som er nevnt i
forsikringsbeviset.

 kr 100.000 ved dødsfall, dog er selskapets
erstatningsplikt begrenset til kr 30.000 dersom den
forsikrede på dødstidspunktet hverken hadde
ektefelle/registrert partner/samboer i live eller barn til
forsørgelse.
 kr 200.000 ved fullstendig, livsvarig invaliditet. Ved delvis
invaliditet tilsvarende mindre del av beløpet. For
personer under 18 år er forsikringssummen utvidet til kr
300.000.

4.5.3 Hvilke skader forsikringen omfatter.
Forsikringen omfatter ulykkesskade som medfører livsvarig
invaliditet eller dødsfall og som rammer den forsikrede
person når han befinner seg i eller på motorvognen. Er
motorvognen den direkte årsak til skaden, svarer selskapet
også for ulykkesskade som rammer den forsikrede når han
befinner seg utenfor denne.
Forøvrig gjelder selskapets ordinære forsikringsvilkår for
ulykke så langt disse er anvendelige.
4.5.4 Forsikringssummer
Forsikringssummene for forsikringen er
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4.6 LEIEBILFORSIKRING
(Gjelder ikke motorsykkel/moped).
4.6.1 Når det fremgår av forsikringsbeviset at det er avtalt
dekning av leiebilkostnader, gjelder dette punkt for
forsikringsavtalen.
Forutsetning for erstatning er at det foreligger en
erstatningsmessig kasko-, brann- eller tyveriskade, og at
reparasjonsomkostningene av skaden overstiger den avtalte
egenandel for den aktuelle skadetype. Erstatning for
leiebilkostnader gis ikke ved glassruteskade alene.
Erstatningen for utgifter til leiebil er maksimert til kr 600 pr.
døgn i inntil 14 dager, samlet kr 8.400 pr. skadetilfelle.
Leiebilen skal være i bilgruppe B/C.
Ved kondemnasjon av kjøretøyet har sikrede krav på leiebil
fra skaden ble meldt til selskapet og inntil 10 dager etter at
selskapet har tatt stilling til erstatningsspørsmålet og
meddelt dette til sikrede.
Erstatningen beregnes etter følgende regler:
4.6.2 Utgifter til leiebil.
Erstatningen dekker faktiske og dokumenterte utgifter til
fast dagleie og kilometerleie inkl. tilkjørings-/leveringsgebyr,
for leie av bil tilsvarende den skadde. Erstatningen er alltid
begrenset oppad til den leietid og de beløp som er nevnt i
pkt. 4.6.1.

Utgifter til selvassuranse, selvassuranseforsikring,
ulykkesforsikring, bompasseringer og drivstoff i tilknytning til
leieforholdet dekkes ikke.
Leiebilperioden er begrenset til normal reparasjonstid i
henhold til takst. I tillegg kan det beregnes et ventetillegg for
tiden forut for at reparasjonen kan påbegynnes, dersom
bilen ikke kan benyttes i ventetiden på grunn av skaden.
Ved kondemnasjon utgjør leietiden antall døgn det normalt
medgår for å skaffe tilsvarende motorvogn. Ved tyveri av
motorvogn dekkes kostnader til leiebil fra den dag tyveriet
meldes selskapet og til bilen kommer til rette. Det er en
forutsetning for leiebilerstatning at tyveriet umiddelbart
meldes politiet, og senest samme dag som selskapet
underrettes.
4.6.3 Kontanterstatning.
Sikrede kan, dersom leiebilutgifter ikke dokumenteres,
motta kr 200 pr. døgn som kontanterstatning. Forøvrig
gjelder de samme tidsbegrensninger-/ og beregninger som
er nevnt i pkt. 4.6.1 og 4.6.2.
4.6.4 Selskapet kan avgjøre fra hvilket leiebilfirma leiebil kan
tas ut. Selskapet svarer ikke for følgende av streik, lockout
e.l. Hvis noen av partene forlanger det, skal spørsmålet om
reparasjonstidens lengde avgjøres ved skjønn, se pkt. 8.4.

4.7 REDNINGSFORSIKRING FOR MOTORVOGN
For kjøretøy med delkasko- og kaskoforsikring, inngår
redningsforsikring i Europa samt redningsforsikring hjemme.
Redningsforsikringen gjelder ikke motorvogn med tollskilt
eller prøvekjennemerker.
4.7.1 Hva forsikringen omfatter og hvilke begrensninger
som gjelder
4.7.1.1 Persontransport
Selskapet erstatter nødvendige merutgifter til hjemreise for
fører og passasjerer med billigste kommunikasjonsmiddel til
hjemsted i Norden. Hvis reisen med motorvognen ikke kan
fortsette fordi:
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 føreren rammes av ulykkestilfelle eller plutselig sykdom
eller akutt forverring av en på forhånd tilstedeværende
sykdom.
 motorvognen er skadet så alvorlig at den ikke kan settes i
trafikksikker stand innen rimelig tid - normalt to
arbeidsdager.
 motorvognen er stjålet og ikke kommer til rette innen
rimelig tid - normalt to døgn.
Selskapet avgjør om erstatning skal ytes for reise til
hjemstedet eller annet sted som er hensiktsmessig for
sikrede. Ved fortsatt reise til bestemmelsesstedet betales
erstatning med høyst det beløp som svarer til merutgiftene
ved hjemreise.
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For passasjer betales merutgifter høyst til det sted hvor han
ble med motorvognen eller til motorvognens hjemsted hvis
passasjeren skulle være med dit.
4.7.1.2 Transport av motorvogn med tilhenger
Forsikringen omfatter utgifter til berging eller tauing av
motorvognen med tilhenger til nærmeste verksted eller hvis
det faller billigere - reparasjon på stedet (veipatruljehjelp)
ved kollisjon, velting, grøftekjøring eller ved annen form for
upåregnelig driftsstopp.
Forsikringen omfatter nødvendige merutgifter til transport
eller henting av motorvognen med tilhenger som er blitt
etterlatt på grunn av omstendigheter angitt under pkt.
4.7.1.1. Slik transport skal på forhånd godkjennes av
forsikringsselskapet.
Selskapet avgjør om erstatning skal ytes for transport til
hjemsted eller annet sted som er hensiktsmessig for sikrede.
Erstatning for transport av motorvognen er begrenset oppad
til 50 % av motorvognens verdi umiddelbart før skadetilfellet
inntraff.

4.7.2 Hvilke skader selskapet ikke svarer for
I tillegg til bestemmelsene i pkt. 4, ytes ikke erstatning:
4.7.2.1 når tapet skyldes manglende vedlikehold, slitasje,
konstruksjonsfeil, materialsvikt, frost eller unormal
belastning av motorvognen eller tilhengeren.
4.7.2.2 i den utstrekning rett til erstatning foreligger etter
lov, offentlig forskrift, kommunal vedtekt eller på grunn av
annen forsikring, abonnement, medlemskap i organisasjon
eller garanti.
4.7.2.3 for utgifter som skyldes at fører eller passasjer har
vært påvirket av alkohol eller annet bedøvende eller
berusende middel.
4.7.2.4 ved utgifter for haiker. Haiker regnes ikke som
passasjer.
4.7.3 Forholdsregler ved skade
Det skal vises original kvittering for utgifter som kreves
erstattet. Den som krever erstatning ved førers sykdom jf.
pkt. 4.7.1.1, skal forevise legeerklæring og oppgi hvilket
transportmiddel som har vært nødvendig.

4.8 FEILFYLLING
Når det fremgår av forsikringsbeviset at det er avtalt dekning
av feilfylling gjelder dette punkt for forsikringsavtalen.
4.8.1 Hva forsikringen omfatter
Feilfyllingen dekker inntil kr 6.000 i løpet av
forsikringsperioden for følgende hendelser:
• kostnaden for tømming og skylling av drivstofftanken.

• rensing, reparasjon eller erstatning av injeksjonspumpe
eller injeksjonssystem hvis disse komponentene ble skadet
som følger av feilfylling.
• 10 liter drivstoff.
4.8.2 Hva forsikringen ikke omfatter
Forsikringen dekker ikke øvrige merutgifter som følge av en
erstatningsmessig skade under pkt. 4.8.1.

4.9 NØKKELHJELP
Når det fremgår av forsikringsbeviset at det er avtalt dekning
av nøkkelhjelp gjelder dette punkt for forsikringsavtalen.

• Kostnaden for å erstatte adgangsnøkkelen eller
nøkkeltransponderen.

4.9.1 Hva forsikringen omfatter
Nøkkelhjelp dekker inntil kr 3.000 i løpet av
forsikringsperioden for følgende kostnader ved skade, tap
eller tyveri av bilnøkkel:

• Kostnaden for å erstatte tenningslåsen eller andre låser
som åpnes med nøkkelen eller transponderen som er stjålet
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• Maksimalt kr 2.000 for kostnader for å få tilbake nøkkelen
eller transponderen dersom den er gjenglemt i låst bil eller
låst lokale.
• Leiebilkostnader i maksimalt to dager dersom dette er
nødvendig for å kunne fortsette reisen eller hvis kjøretøyet
ikke kan benyttes.

4.9.2 Hva forsikringen ikke omfatter
• Kostander under 4.9.1 pkt. 3 og 4 hvis en nøkkel eller
nøkkeltransponder er tilgjengelig eller kan anskaffes innen
rimelig tid.
• øvrige merutgifter som følg av en erstatningsmessig skade
under pkt. 4.9.1.

5 HVILKE SKADER SELSKAPET IKKE SVARER FOR
5.1 skade som oppstår når motorvognen blir kjørt av en
person som er påvirket av berusende eller bedøvende
middel, og eieren eller sikrede visste eller burde vite dette.
5.2 skade som sikrede eller ansvarlige har voldt forsettlig. Er
skaden voldt ved grov uaktsomhet, kan selskapets ansvar
settes ned eller falle bort.
Nedenfor er det gjengitt noen eksempler på forhold som kan
medføre reduksjon i eller avslag av erstatning:
















mønsterdybden på dekkene under minimumskravet
sommerdekk på vinterføre
dårlige bremser
dårlig forstilling
mangel på lys ved mørkekjøring
ikke bruk av bilbelte ved personskade
kjøring mot rødt lys og "stoppskilt"
isete eller tildekkede ruter
skifte CD/plukke opp gjenstander fra gulv
sovne ved rattet
forlate motorvognen ulåst og/eller ikke lukket
for liten avstand til forankjørende
hensettelse av motorvognen på sted som kan være
utsatt for takras
hensettelse av motorvognen uten at denne står i gir
eller håndbrems er aktivert
ikke bruk av varseltrekant

5.6 maskinskade, dvs. bruddskade eller brekkasje på
motorvognen eller deler av denne med mindre den er
oppstått i direkte forbindelse med annen erstatningsmessig
vognskade.
5.7 skade på motorvogn som skyldes frost, korrosjon,
materialsvikt, feilkonstruksjon eller annen form for tæring.
5.8 skade når premien ikke er betalt (jf. FAL 5-2). Erstatning
etter ansvarsforsikringen til forsikringstaker eller den som
kan identifiseres med forsikringstaker, bortfaller også.
5.9 verdiforringelse og avsavn.
5.10 tap av arbeidsfortjeneste.
5.11 Forsikringen gjelder ikke for bil som benyttes som
budbil, utleiebil, drosje eller til annet persontransport.
5.12 Forsikringen gjelder ikke når motorvognen benyttes til
frakt av nitroglycerin, dynamitt eller annet tilsvarende
sprengstoff eller til transport av kjemikalier eller gass.
5.13 Skade på motor som følger av feilfylling av drivstoff.
5.14 Skade på batteri alene.
5.15 Skade på motorvogn som er trimmet/tunet eller
software er endret uten at det foreligger godkjennelse fra
Statens Vegvesen.

5.3 Skade på motorvognen forårsaket av det gods som
befordres med denne, med mindre skaden er oppstått som
følge av annen erstatningsmessig vognskade.
5.4 Skade som oppstår under terrengkjøring, hastighetsløp,
trening til hastighetsløp eller banekjøring.
5.5 skade som oppstår når motorvognen er rekvirert av
offentlig myndighet.

Motorvognforsikring
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6 SIKKERHETSFORSKRIF TER
Fastsatte sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler for å
forebygge/begrense skade/tap. Forsikringen er overtatt på
betingelse av at fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid

overholdes. Ved overtredelse kan erstatningen reduseres
eller falle bort, jf. pkt. 1.2.
For forsikringsavtalen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter:

6.1 SIKKERHETSFORSKRIFT BRUK
Motorvognens fører skal ha de førerkort, kjøresedler, bevis
og sertifikater myndighetene krever for den klasse og
brukstype motorvognen tilhører. Fører over 75 år med
førerkort klasse A, A1, B, BE, S og T skal ha helseattest som
beskrevet i førerkortforskriftenes § 4-1 som bekrefter
tilfredsstillende helse.. Legeattesten kan kreves fremlagt for
selskapet. Manglende legeattest anses som brudd på
sikkerhetsforskriften.

Under øvelseskjøring med motorvognen skal de krav som
vegtrafikkloven og stedlige politimyndigheter stiller, være
oppfylt.
Motorvognen skal ikke belastes utover hva som er angitt i
vognkortet.

6.2 SIKKERHETSFORSKRIFT VEDLIKEHOLD
Motorvognen skal tilfredsstille kravene gitt i forskrift om
bruk av kjøretøy, både med hensyn til utførelse og
vedlikehold.
Motorvognen skal til enhver tid behandles og vedlikeholdes i
henhold til bestemmelser og spesifikasjoner gitt av
fabrikant/importør/forhandler.
6.3 Sikkerhetsforskrift tyveri/hærverk
6.3.1 Kjøretøy skal holdes lukket og være låst når det ikke er
personer i eller på det/den. Nøkkel skal oppbevares
forsvarlig og adskilt fra kjøretøyet.
6.3.2 Tenningsnøkkel skal alltid være fjernet fra kjøretøyet,
når ikke fører eller reiseledsager befinner seg i eller på
det/den.

i fellesrom/-bod skal ekstra dekk og felger være fastlåst til
fast bygningskonstruksjon.
6.3.4 Fastmontert utstyr skal være montert slik at det ikke
kan fjernes uten bruk av verktøy eller nøkkel. Nøkkelen skal
oppbevares forsvarlig og adskilt fra kjøretøyet.
6.3.5 Løse gjenstander skal, når kjøretøyet forlates, befinne
seg i separat, låst bagasjerom uten vinduer:
6.4 Sikkerhetsforskrifter førerulykke
Dersom forsikringsavtalen omfatter førerulykkesforsikring
skal ved skade den skadede snarest søke lege, underkaste
seg regelmessig legebehandling og følge legens forskrifter.

I forbindelse med salg av kjøretøyet skal eieren eller en
han/hun har bemyndiget til å bistå salget, være i/på denne
så lenge tenningsnøkkel befinner seg der.
6.3.3 Ekstra dekk og felger, eller andre deler av
motorvognen som er midlertidig avmontert, skal oppbevares
avlåst i bygning eller i låst rom i bygning. I fellesgarasje eller

Motorvognforsikring
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7 ENDRING AV RISIKO
Endres selskapets risiko for skader i forhold til den avtale
som er angitt i forsikringsbeviset, plikter forsikringstakeren
straks å underrette selskapet.
-

Ved vognskade begrenses selskapets ansvar til hva
som svarer til forholdet mellom den premie som er
betalt og den som skulle ha vært betalt.

-

Ved ansvarsskade har selskapet tilsvarende
regressrett overfor forsikringstaker, dog begrenset
til 5 ganger årspremien for ansvarsforsikring uten
bonus.

Den som er ansvarlig for motorvognen likestilles med
forsikringstaker.
.

7.1BEGRENSNINGER I ÅRLIG KJØRELENGDE
(Gjelder ikke motorsykkel/moped).
Premien er fastsatt på grunnlag av den kjørelengde som er
angitt i forsikringsbeviset.
Avtalt årlig kjørelengde fremgår av forsikringsbeviset.
Kjørelengden beregnes for forsikringstiden som normalt
varer fra hovedforfall til hovedforfall. Dersom forsikringen
starter eller km stand er avlest på annet tidspunkt, beregnes
kjørelengden frem til hovedforfall forholdsmessig av årlig

lengde. Dersom avtalt kjørelengde vil bli overskredet, må
selskapet kontaktes for avtale om endret lengde.
Hvis kjørelengden er overskredet ved skade, skal det foretas
reduksjon i erstatningen. Dette gjelder selv om
overskridelsen for samme kjøretøy har funnet sted i
inneværende eller tidligere forsikringsår- Brann-, tyveri-,
glass- og redningsskader fører ikke til at erstatningen blir
redusert.

7.2 BEGRENSNINGER I SELS KAPETS ANSVAR VED FEILAKTIGE ELLER MANGLENDE OPPLYSNINGER
VEDRØRENDE FORSIKRIN GSFORHOLDET.
Viser det seg ved inntruffet skade at det er betalt for lav
premie grunnet feilaktige eller manglende opplysninger,
eller fordi forsikringstaker har unnlatt å melde forandringer
som har betydning for beregning av korrekt premie,
begrenses selskapets ansvar for vognskade til hva som
svarer til forholdet mellom den premie som er betalt og den
som skulle ha vært betalt.

Eksempler på slike forhold kan være:




bruksendring (utleiebil, drosje, sjåførskolebil etc.)
endring av motorvognens ytelser
ombygging av motorvognen

7.3 ENDRING AV GRUNNLAGET FOR SIKKERHETSRABATT
Når det er gitt rabatt for sikkerhetstiltak, plikter
forsikringstaker straks å underrette selskapet dersom
forholdene som gir grunnlag for rabatten endres, jf.
fellesbestemmelser pkt. 1.1. og 1.2.

Motorvognforsikring
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8 SKADEMELDING, SKADEOPPGJØR OG EGENANDE LER

8.1 SKADEMELDING
8.1.1 Når skade er inntruffet skal selskapet uten ugrunnet
opphold underrettes. Brann-, tyveri-, hærverk- og
personskade skal meldes til politiet. Andre skader skal
meldes til politiet hvis selskapet forlanger det.
8.1.2 Ved tyveri av motorvognen kan selskapet kreve
innlevert samtlige nøkler tilhørende denne. Selskapet kan
også kreve å få utlevert dokumentasjon fra

motorvognprodusentens nøkkelregister som viser
produserte og tidligere tapte og utmeldte nøkler.
8.1.3 Skademelding skal inneholde sikredes fødselsnummer
(11 siffer) eller bedriftens foretaksnummer.
8.1.4 Ved tap av utstyr ut over motorvognens seriemessige
utførelse, må sikrede legge frem dokumentasjon på dette.

8.2 OPPGJØRSREGLER V ED VOGNSKADE
8.2.1 Reparasjon skal ikke påbegynnes uten selskapets
samtykke.

forbindelse med reparasjon, erstattes ikke. Reklamasjon på
reparasjon må rettes til verkstedet.

8.2.2 Kan skaden repareres, erstattes
reparasjonsomkostningene. Er det etter selskapets mening
ikke lønnsomt å reparere de enkelte deler, skiftes de med
tilsvarende – eller i det alt vesentlige tilsvarende – deler.

8.2.4 Er motorvognen gått tapt eller reparasjon av skaden
etter selskapets vurdering ikke er økonomisk forsvarlig,
erstattes skaden med det beløp som det på skadedagen ville
kostet å anskaffe en motorvogn i samme stand og av
tilsvarende fabrikat, type og årgang - markedsverdi.
Selskapet avgjør hvem som overtar den skadede motorvogn.

Hvis reparasjon skjer ved innsetting av nye deler, og de
utskiftede deler var forringet som følge av tidligere ikke
utbedrede skader, slitasje, korrosjon e.l. gjøres et
skjønnsmessig fradrag for forbedringen. Selskapet har rett
til å overta utskiftede deler.
Meromkostninger til forandringer, forbedringer,
overtidsbetaling og foreløpig reparasjon erstattes ikke.
Erstatning for fast montert utstyr som nevnt i
Motorvognforsikringsvilkårenes pkt. 4.2 er begrenset til 50 %
av motorvognens markedsverdi umiddelbart før skaden
inntraff.
Selskapet kan avgjøre hvor reparasjon skal foretas.
Ved oppgjør etter delvis skade, betaler selskapet
merverdiavgift bare etter fremlagte kvitteringer.
Ved kontantutbetaling etter takst erstattes arbeidspenger
med 50 % av verkstedets pris. Merverdiavgift erstattes kun
etter fremlagte kvitteringer.
8.2.3 Verdiforringelse, bortfall av garantiavtaler og/eller
meromkostninger til forandringer eller forbedringer i
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8.2.5 Forsikringstakeren har rett til ny motorvogn av samme
seriemessige utførelse og med fastmontert tilbehør
(fabrikkmontert), merke, modell og årgang, dersom
reparasjonsomkostningene vil overstige 60 % av
motorvognens nyanskaffelsesverdi inklusive det
fabrikkmonterte tilbehør på skadedagen (bergings/transportomkostninger anses ikke som
reparasjonskostnader), og
motorvognen ikke har vært kjørt over 20.000 km og ikke
tidligere har vært utsatt for skade, og
skaden inntreffer innen 12 måneder etter at motorvognen
som fabrikkny var registrert på forsikringstakeren, og
motorvognen ikke er registrert som buss, er leaset,
trafikkskolebil og utleiebil, og
motorvognen ikke er særskilt registrert som eksportvogn
(toll-skilt) eller på særskilte kjennemerker for diplomatiet
(CD).
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Selskapet har adgang til å foreta kontantoppgjør med hva
det vil koste selskapet å anskaffe en slik motorvogn.

dokumentasjon for utstyret. Hvis dokumentasjon ikke kan
fremlegges, begrenses erstatningen til kr 2.000,-.

8.2.6 Er utstyr utover motorvognens seriemessige utførelse
og fastmonterte tilbehør (fabrikkmontert) gått tapt eller
reparasjon av dette etter selskapets mening ikke er
lønnsomt, kan selskapet foreta kontantoppgjør, eller
erstatte gjenstanden med en tilsvarende - eller i det alt
vesentlige tilsvarende - gjenstand.

8.2.7 Ved skade på radio/stereo/cd-spiller/audiovisuelt
utstyr o.l, reduseres erstatningen med 10 % pr.år, fra 1 år
etter at gjenstanden var ny. Kassetter, plater, cd`er erstattes
ikke.

Forsikringsverdien av tilleggsutstyret settes til det som det
vil koste selskapet å anskaffe tilsvarende - eller i det alt
vesentlige tilsvarende - ting, beregnet etter prisen på det
tidspunkt skaden inntraff. Sikrede må fremlegge

8.2.8 Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før
nødvendige undersøkelser er avsluttet.
8.2.9 Når selskapet har betalt erstatning, plikter sikrede på
anmodning å overdra de erstattede gjenstander fri for
heftelser.

8.3 EGENANDELER
I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som
fremgår av forsikringsbeviset, med mindre annet er presisert
i punktene nedenfor. Skal erstatningen avkortes/reduseres,
gjøres dette før egenandelen fratrekkes. Hvis samme
skadetilfelle fører til fradrag av flere egenandeler etter disse
forsikringsvilkår, anvendes kun en egenandel - den høyeste.

8.3.2 Glassruteskade
Egenandelen er kr 2.000,-. Dersom frontruten repareres
uten at den skiftes fratrekkes ingen egenandel, jf pkt. 4.2.3.

8.3.1 Brann og tyveriskade
Egenandelen er kr 4.000,-.

8.3.4 Feilfylling og nøkkelhjelp
Egenandelen er kr 500,-.

Kan det dokumenteres at FG godkjent tyverialarm var i drift
på skadetidspunktet, reduseres egenandelen med kr 4.000
ved tyveri av motorvognen eller deler av denne, sikret med
alarm. Det samme gjelder ved innbrudd i motorvognen.

8.3.5 Annen vognskade
Egenandelen er kr 4.000,- hvis ikke annet fremgår av
forsikringsbeviset. Egenandelen reduseres med kr 4.000
ed skade som skyldes påkjørsel av dyr som går løse
på vei når forholdet omgående har blitt rapportert til
politimyndighet eller viltnemnd på stedet.

Ved tyveri av motorvognen reduseres også egenandelen
med kr 4.000 dersom det kan dokumenteres at FG-godkjent
gjenfinningssystem var i drift på skadetidspunktet.

8.3.3 Redning
Egenandelen er kr 500,-.

Er føreren i skadeøyeblikket under 25 år, økes avtalt
egenandel med kr 10.000,- hvis ikke annet fremgår av
forsikringsbeviset.

8.4 SKJØNN
Ved vognskade avgjøres verdi og skadeansettelse ved skjønn
hvis sikrede eller selskapet krever det, jf. pkt. 2 i Generelle
forsikringsvilkår.

Motorvognforsikring
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8.5 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. I motsatt fall tilfaller tingen selskapet.

8.6 REGRESS
Har selskapet måttet foreta utbetaling for dekning av skade som det etter forsikringsvilkårene ikke svarer for, plikter
forsikringstaker eller person som kan identifiseres med forsikringstaker å betale beløpet tilbake til selskapet. Det samme
gjelder i den utstrekning sikrede har gitt uriktige opplysninger om motorvognens tilstand.

8.7 RENTER
Sikrede har krav på renter overensstemmende med reglene i
FAL §§ 8-4 og 18-4.

8.8 FØLGENE AV SVIK
Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet mister enhver
rett etter forsikringsavtalen. Har sikrede flere
forsikringsavtaler med selskapet mister han også retten til
erstatning etter disse ved samme hendelse, og selskapet kan

si opp enhver avtale med ham med en ukes varsel, jf lov om
forsikringsavtaler av 16. juni 1989 §§ 4-2, 4-3, 8-1, 13-2, 13-3
og 18-1.

9 PREMIEREDUKSJON OG PREMIETILLEGG (BONU S OG MALUS)
Ved skadefri kjøring i forsikringsåret reduseres premien for
ansvars- og kaskoforsikringen med 10 % av grunnpremien,
maksimalt 75 % (bonus) av grunnpremien. Det kreves fem
års skadefrikjøring med 70 % (bonus) før man oppnår 75 %.
Ved bonusreduserende skade blir bonus redusert. Dersom
bonus før skade var 75 % reduseres denne til 60 % ved neste
forfall. Hvis forsikringstager har hatt 75 % bonus de siste 5
årene, gjennomføres ikke bonustap for første
bonusreduserende skade. Hvis bonus før skade var 70 %
eller mindre (60 %, 50 %, 40 %, 30 %, 20 %, 10 %, 0 %)
reduseres bonus for hver skade med 30 %.
Med bonusreduserende skade menes et skadetilfelle som
fører til utbetaling av erstatning under en eller flere av de
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bonusberettigede forsikringer. Skade som skyldes direkte
sammenstøt med dyr som går løse og det kan dokumenteres
at sammenstøtet omgående er meldt til politi eller
viltnemnd på skadestedet, samt brann-, tyveri-, glassrute-.
transport- og redningsskade, er ikke bonusreduserende
skade.
Naturulykker i henhold til lov om naturskader er heller ikke
bonusreduserende skade
Bonus/malus følger motorvogneieren, ved leasing leieren.
Eier/leier av flere motorvogner må opparbeide en bonusrett
for hver motorvogn.
For ny forsikring anvendes grunnpremien.
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10 RETTSHJELPFORSIKRING

10.1 UTGIFTER SOM SE LSKAPET DEKKER OG HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER
10.1.1 Selskapet erstatter nødvendige utgifter til advokat,
retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i
egenskap av personlig eier, rettmessig bruker/ fører av det
forsikrede kjøretøyet.
Utgifter til rettsmegling, inkludert forberedelser til slik
megling, dekkes med inntil kr 7 500.
Utgifter til voldgiftsdommere dekkes ikke.
Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten
erstattes bare når utgiftene på forhånd er godkjent av
selskapet.
Utgifter til vitner erstattes bare ved hovedforhandling og
bevisopptak.
Idømte saksomkostninger erstattes ikke.
Rettsgebyr i ankeinstans erstattes heller ikke.
Det som er nevnt om anke gjelder også ved bruk av andre
rettsmidler.
Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel erstattes
slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at
motparten ikke er søkegod.

Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller
delvis- muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart
vil kunne ansees som tvist.
En tvist er ikke å anse som flere tvister selv om saken består
av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saksanlegg.
10.1.2 Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler og
ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Hvis det forsikrede
kjøretøyet er solgt, og forsikringen opphørte i forbindelse med
salget, erstattes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av
tidligere eier.
Rettshjelputgiftene erstattes ikke dersom sikrede ved
forsikringens ikrafttredelse var kjent med det som senere ble
tvistegrunnlag og forstod eller måtte forstå at tvisten kunne
oppstå.
10.1.3 Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er
tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom er tilkjent
saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse
fra selskapet, dersom det skal avtales i forliket at hver av
partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik
godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger i
dommen til fratrekk i erstatningen.

10.2 FORSIKRINGS SUM OG EGENANDEL
10.2.1 Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til
kr 100 000 selv om det er flere parter på samme side. Dette
gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige
selskaper, eller om den / de forsikrede har rettshjelpforsikring
i ett eller flere selskap. Selskapets ansvar er under enhver
omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av

sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke på forhånd
er godkjent av Selskapet.
10.2.2 I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 4
000 med tillegg av 20 % av det overskytende. Det trekkes bare
en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på
samme side.

10.3 UTGIFTER SELSKAPET IKKE ERSTATTER
Selskapet erstatter ikke utgifter ved:
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10.3.1 Tvist som har sammenheng med sikredes yrke, erverv,
entreprise eller transportoppdrag, herunder tvist som har sitt
utspring i yrkesskade eller yrkessykdom.
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10.3.2 Tvist som har sammenheng med eller sitt utspring i
separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap,
arv, krav om omstøtelse av gave, underholdningsbidrag,
bodeling, oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av
samboende og oppløsning av husstandsfelleskap, samt
skiftesaker.

10.3.6 Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel
erstattes utgifter ved søksmål når den administrative
klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er
enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling unntatt fra
dekning.

10.3.3 Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene.

10.3.7 Utgifter ved tvist om advokatsalær eller utgifter til
sakkyndige.

10.3.4 Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen
er ubestridt, og som gjelder konkurs- eller akkordforhandling
hvis sikrede er konkurs- eller akkordskyldner.

10.3.8 Utgifter ved tvist i saker om personskader, før det fra
forsikringsselskapet foreligger skriftlig avslag om å dekke
sikredes utgifter til juridisk bistand før saksanlegg.

10.3.5 Tvist som gjelder, eller som har sitt utspring i,
straffesak, ærekrenkelsessak eller sak om erstatningsplikt

10.3.9 Utgifter pådratt før tvist er oppstått.

etter skadeerstatningslovens § 3-3 (visse personlige
krenkelser m.m.) straffelovens § 229 (legemsbeskadigelse),
skadeerstatningslovens § 3-5 (oppreisning) og § 3-6
(ærekrenkelse og krenking av privatlivets fred).

10.4 ANDRE BESTEMMEL SER OM RETTSHJELP
10.4.1 Vil sikrede søke rettshjelp i tvist som omfattes av
forsikringen, underrettes selskapet snarest mulig, og senest
ett år etter at advokat er engasjert. Meldingen skal skje
skriftlig. Hvis rettshjelp er nødvendig utenfor Norge,
bestemmer selskapet hvilken advokat som skal engasjeres.
Forøvrig velger sikrede selv en advokat som etter sakens art
og sikredes bosted passer for oppdraget.
10.4.2 Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest
mulig og skal søke fri rettshjelp, fritt rettsråd og andre
offentlige rettshjelpordninger, hvis det ikke er på det rene at
slik støtte ikke vil bli innvilget.
10.4.3 Sikrede bærer selv omkostninger forårsaket uten
rimelig grunn eller som er større enn sikredes interesse i
saken. Hvis det er flere parter på samme side, skal det ved
vurderingen således tas hensyn til at partene til ivaretakelse
av likeartede interesser som ikke står i strid med hverandre,
slik at selskapet kan kreve at det benyttes samme juridiske og
tekniske bistand. Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet
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om omfanget av de utgifter som kreves dekket under
forsikringen.
Ved oppgjøret har selskapet samme rett som den sikrede til å
få dokumentert hvordan salæret er beregnet. Medgått tid skal
spesifiseres.
Før oppgjør foretas, kan selskapet kreve at dokumentasjon for
betalt egenandel fremlegges.
Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges for Den
Norske Advokatforening.
Selskapet kan kreve at sikrede begjærer salæret fastsatt av
retten i henhold til tvisteloven § 3-8.
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11 FORELDELSE OG IDENTIFIKASJON

11.1 FORELDELSE
Sikrede mister retten til erstatning dersom krav etter
forsikringsavtalen ikke er meldt selskapet innen ett år etter
at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det.

Selskapet blir fri for ansvar dersom ikke sak er anlagt eller
nemndbehandling krevd innen 6 måneder etter at sikrede
fikk skriftlig melding om at selskapet ikke ser seg ansvarlig og
samtidig har minnet om fristen, dens lengde og følgene av at
den oversittes.

11.2 IDENTIFIKASJON
Handlinger og unnlatelser fra den som med sikredes
samtykke er ansvarlig for bilen, får samme virkning for
sikredes rettigheter som om handlingen eller unnlatelsen var
foretatt av sikrede selv, jf. FAL § 4-11 a).

12 KORTTIDSFORSIKRING OG TILBAKEBETALING A V PREMIE FOR ATV, MC OG MOPED.
Dersom forsikringen opphører eller dekningsomfanget
reduseres i forsikringstiden før forsikringen har løpt i 12
måneder, godskrives forsikringstakeren premie for
gjenstående antall hele måneder av forsikringstiden (frem til
hovedforfall) etter tabellen under.

August
September
Oktober
November
Desember

MÅNED
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli

Ikke benyttet forsikringspremie refunderes. For lite betalt
premie, for eksempel ved terminbetaling, innkreves.

3%
3%
5%
8%
11 %
14 %
14 %

14 %
11 %
8%
5%
4%

Ved bytte av kjøretøy godskrives ubrukt premie prosentvis i
forhold til forsikringstiden uten hensyn til foranstående
tabell.

13 FORNYELSE AV FORS IKRINGEN OG OPPSIGEL SE I FORSIKRINGSTIDEN

13.1 FORNYELSE AV FORSIKRINGEN.
Se Generelle forsikringsvilkår pkt. 6.2.1.

13.2 OPPSIGELSE I FORSIKRINGSTIDEN
Se Generelle forsikringsvilkår pkt. 6.2.2.
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Selskapet kan i tillegg til bestemmelsene i
forsikringsavtaleloven si opp forsikringsforholdet i følgende
tilfelle:
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ved mislighold av premiebetalingen
ved skadeforløp som avviker fra det normale



ved brudd på sikkerhetsforskrifter

14 SUPERFORSIKRING
Når det fremgår av Forsikringsbeviset at Superforsikring er
avtalt, gjelder dette punkt for forsikringsavtalen.

14.1 TOTALSKADE
14.1.1 Forsikringstakeren har rett til ny motorvogn av
samme merke, modell, type og årgang inkludert
fabrikkmontert tilbehør dersom:

Hvis ikke tilsvarende motorvogn gjenkjøpes eller
dokumentasjon etter punktet over ikke legges frem,
foretas oppgjør etter punkt 8.

– reparasjonsomkostningene vil overstige 60 % av
motorvognens samlede kjøpesum som ny inkludert
verdien av fast montert utstyr på skadetidspunktet, og

Ved erstatning etter dette punktet tilfaller den skadede
motorvognen Selskapet.

– motorvognen ikke har vært kjørt over 60.000 km, og
– skaden inntreffer innen tre år etter at motorvognen
var registrert som fabrikkny på forsikringstaker, og
– motorvognen ikke tidligere har vært utsatt for skade
som overstiger 20 % av motorvognens
nyanskaffelsesverdi, og
– motorvognen ikke er leaset.

14.1.2. Øvrige tilfeller
Dette punktet gjelder for motorvogner over 3 år eller har
kjørt mer enn 60.000 kilometer.
Forsikringstakeren har rett til et tillegg til taksert
gjenanskaffelsesverdi på 15 %, høyst kr 60.000 dersom:
- reparasjonsomkostningene overstiger 60 % av
motorvognens gjenanskaffelsespris, eller
- motorvogn ikke har kommer til rette etter tyveri innen
30 dager.

Kjøpesummen skal dokumenteres med original
kjøpskontrakt fra bilforhandler. Ved privat import skal
originale tollkvitteringer inngå i beregningsgrunnlaget.

14.2 MOTOR - OG GIRKASSESKADE
14.2.1 Hva forsikringen omfatter
Forsikringen dekker kostnader til reparasjon av mekanisk
eller elektronisk skade i motor, girkasse og kraftoverføring
som hindrer fortsatt fremdrift av bilen og som skjer
plutselig og uforutsett. Alle serviceintervaller må være
fulgt, og motorvognen må være vedlikeholdt i henhold til
fabrikantens/leverandørens anbefalinger.
14.2.2 Forsikringen dekker ikke skade
- som skyldes korrosjon, slitasje eller annen form for
tæring som oppstår over tid
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- som fabrikant/importør/leverandør/reparatør er
ansvarlig for i henhold til avgitt garanti eller på annet
rettsgrunnlag. Fører ikke garantikravet frem dekkes
skaden etter disse forsikringsvilkår hvis betingelsene
ellers er tilstede. Selskapet overtar i så fall sikredes krav
mot fabrikant/importør/leverandør/reparatør.
- skade som skyldes unormal bruk eller belastning av
bilen.
- skade som oppstår på motorvognens ledningsnett eller
kabler alene.
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- skade som skyldes bruk av deler som avviker fra
fabrikantens utførelse, trimming/tuning, ombygging
etc.

-

Inntil 100.000 km eller 5 år er egenandelen kr
4.000.

-

Ved passert 100.000 km eller 5 år trekkes 20 % av
reparasjonskostnaden, minimum kr 6.000.

-

Ved passert 150.000 km eller 6 år trekkes 30 % av
reparasjonskostnaden, minimum kr 8.000.

-

Ved passert 200.000 km eller 7 år trekkes 40 % av
reparasjonskostnaden, minimum kr 10.000.

-

Ved passert 8 år eller passert 250.000 km ytes
ingen erstatning.

- skader som er dekket under motorvognens
kaskodekning.
14.2.3 Skadeoppgjør
Reparasjon må ikke påbegynnes før Selskapet er varslet om
skaden. Er de utskiftede delene vesentlig mer slitt eller
forringet enn hva som regnes som normalt, kan Selskapet
gjøre skjønnsmessig fradrag for dette.
14.2.4 Egenandel og aldersfradrag
Egenandel beregnes ut fra kjørt distanse eller bilens alder i
henhold til følgende tabell:

Skade etter dette punktet medfører ikke bonustap.

14.3 UTVIDET LEIEBIL
Ordinær leiebildekning, jf. pkt. 4.6, er utvidet med:
14.3.1 Ved erstatningsmessig skade på motor eller
girkasse.

Pkt 4.6.1 utvides til også å dekke leiebil ved utbetaling
etter pkt. 14.2.
14.3.2 Utvidet antall dager.
Pkt 4.6.1 utvides til å dekke leiebil inntil 30 dager.

14.4 UTVIDET FORSIKRINGSSUM
14.4.1 Forsikringssummen for tilleggsutstyr, dekor og spesiell
lakk er utvidet til kr 20.000. For øvrig gjelder bestemmelsene i
pkt. 4.2.d.
14.4.2 Forsikringssummen for bagasje er utvidet til kr
10.000. For øvrig gjelder bestemmelsene i pkt. 4.4.

15 CAMPINGVOGN/TILHENGER

15.1 HVOR FORSIKRING EN GJELDER
15.1.1 for campingtilhenger gjelder de samme regler som
i pkt. 4. Se også pkt. 15.3 nedenfor.

dersom den norske motorvognen/trekkvognen er
erstattet av utenlandskregistrert i forbindelse med skade
etter reisens begynnelse.

15.1.2 for campinginnredning til motorvogn gjelder
forsikringen der motorvognens vognskadeforsikring
gjelder. Se også pkt. 15.1.3 nedenfor.
15.1.3 er motorvognen/trekkvognen utenlandsregistrert,
gjelder forsikringen bare i Norden. Dette gjelder ikke
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15.2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Av Forsikringsbeviset fremgår hva som er forsikret.
Forsikringen gjelder bare gjenanskaffelsesverdien av det
som er medregnet i premieberegningsgrunnlaget.

15.2.4 Spikertelt og annet fastmontert ekstrautstyr samt
demonterbare elementer som brukes til tilbygg til
campingvogn etter spesifikasjon i Forsikringsbeviset.

15.2.1 campingtilhenger i seriemessig utførelse og
fabrikkmontert ekstrautstyr.

15.2.5 utstyr og personlige eiendeler i campingtilhenger
med til sammen kr 15 000. Erstatningen er begrenset til
k r 5 000 for hver enkelt gjenstand (førsterisiko). Kamerautstyr regnes i denne sammenheng som en gjenstand.
Forsikringen gjelder til fordel for eier/rettmessig bruker
og dennes husstand. Er forsikrings-summen tilstrekkelig,
omfatter forsikringen også løst utstyr campingtilhengeren
m.v. som tilhører andre som er med i denne.

15.2.2 fastmonterbar campinginnredning til bil.
15.2.3 Fortelt dersom verdien av dette er
inkludert i avtalt forsikringssum.

15.3 HVILKE SKADER S OM ERSTATTES OG HVIL KE BEGRENSNINGER SOM GJELDER
Av pkt. 4.2, fremgår det hva forsikringen kan omfatte. I
Forsikringsbeviset er det angitt hvilke deler av dette
punkt det er truffet avtale om.

15.4 HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER
15.4.1 Selskapet svarer ikke for penger, kreditt/betalingskort, verdipapirer, kunstgjenstander,
antikviteter, smykker, ting bestemt til forbruk som f.eks.
mat og drikkevarer.
15.4.2 Selskapet svarer ikke for tyveri av løst utstyr og
personlige eiendeler i fortelt.
15.4.3 Selskapet svarer ikke for skade som oppstår på
elementer som brukes til tilbygg til campingvogn (jf. pkt.
15.2.5) under montering eller demontering av disse.

plutselig, ytre påvirkning enn slik skade som rammer
campingvognen utenfra.
15.4.6 Når forsikringen etter spesifikasjon i
Forsikringsbeviset også omfatter demonterbare
elementer som brukes til tilbygg til campingvogn gjelder
avtalt forsikringsform mens disse er sammenbygget med
campingvognen, under transport eller lagret. I andre
tilfeller omfatter forsikringen kun dekning for skader
oppstått ved brann, lynnedslag eller eksplosjon.

15.4.4 Dersom en fullstendig reparasjon er umulig, eller
det vil medføre urimelige omkostninger i forhold til
skadens innvirkning på vognens funksjon eller
trafikksikkerhet, avgjør selskapet hvorledes reparasjonen
skal utføres. Ved reparasjon har sikrede krav på å få brakt
vognen i samme funksjonelle og trafikksikkerhetsmessig
stand som før skaden oppsto.
15.4.5 kaskoforsikringen omfatter ikke skade på løst utstyr
og personlige eiendeler som skyldes annen tilfeldig,
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15.5 SIKKERHETSFORSKRIFTER
Følgene av ikke å overholde disse sikkerhetsforskrifter er
omtalt i pkt. 6.
15.5.1 Demonterbare elementer som brukes til
tilbygg til campingvogn (jf. pkt.15.2.5) skal:
– være sammenbygget med campingvognen, eller

– lagret i låst bygning
– være lukket og låst når det ikke er personer i
campingvogn/tilbygg.
15.5.2 De sikkerhetsforskrifter som finnes i pkt. 6, gjelder
også så langt de er anvendelige.

– transporteres med transportmiddel som er egnet til
formålet, bl.a. hensett til konstruksjon, styrke,
festeinnretninger og stabilitet, eller
16 TRAKTOR/ARBEIDSMASKIN
Dette punktet gjelder for traktor og arbeidsmaskin når
det fremgår av Forsikringsbeviset at forsikringen gjelder
en traktor/arbeidsmaskin.

16.1 ANNET ERSTATNINGSANSVAR
Selskapet dekker annet erstatningsansvar, utover
erstatningsansvar etter bilansvarsloven (BAL) – se pkt. 3.1,
som sikrede etter gjeldende rett kan pådra seg for skade
voldt av arbeidsmaskin, for så vidt ansvaret er en følge av
skade på annens person eller ting. Ansvar på grunn av
tilsagn, avtale eller tjenesteforhold som faller utenfor
det alminnelige- eller kontraktsmessige erstatningsansvar,
er unntatt.

Forsikringssummen er kr 10 000 000 og danner grensen
for Selskapets ansvar i forsikringstiden selv om kravet blir
fremsatt av flere skadelidte. Har man pådratt seg ansvar
både etter bilansvarsloven og andre erstatningsregler, er
Selskapets samlede ansvar ved tingskade begrenset til kr
10 000 000.
Egenandel ved erstatning etter dette punktet er kr 4.000.

16.2 UTSKIFTBART REDSKAP
Påmontert utskiftbar redskap er kun omfattet når
utstyret er angitt i forsikringsbeviset.

16.3 TRANSPORT ETTER SKADE
Omfatter forsikringsavtalen brann- og tyveriforsikring
eller kaskoforsikring (jf. Pkt. 4.2) og skaden ellers er
erstatningsmessig, erstattes også omkostninger ved
transport av arbeidsmaskinen som er nødvendig for
flytting fra det sted skaden skjedde til nærmeste
verksted. Transport tilbake til skadestedet er også dekket.
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