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AVTALEVILKÅR P601 MOTORVOGN <3,5 T

1.0 Hvilke utgifter selskapet svarer for og hvilke unntak som gjelder
Når det fremgår av forsikringsbeviset dekker 
Selskapet utgifter ved følgende skader på eller 
forvoldt av den forsikrede motorvogn.
Selskapet svarer for utgifter ved:

Ansvarsskade
motorvognen med tilhenger forvolder. Se P 
600 pkt. pkt. 5.3.1
Rettshjelp. Se P 600 pkt. 5.3.3

Vognskade
Se P 600 pkt. 5.3.2
Delkasko omfatter: 

• Brann
• Tyveri. For ekstra dekk og felger dekkes kun 

tyveri ved innbrudd
• Glasskade, når det fremkommer av 

forsikringsbeviset. Omfatter bruddskade 
på glass (herunder takluke og glasstak) når 
glasset repareres eller skiftes.

• Redning, når det fremkommer av 
forsikringsbeviset. Redning omfatter:

• Persontransport, nødvendige utgifter til 
hjemreise med rimeligste transportmiddel 
for fører og passasjerer (ikke haiker), når 
reisen ikke kan fortsette fordi motorvognen 
er så skadet at den ikke kan settes i 
trafi kksikker stand innen rimelig tid

• Assistanse ved erstatningsmessig skade av 
motorvognen

• Assistanse ved driftsstopp
• Transport til nærmeste verksted ved 

feilfylling av drivsto  
• Assistanse når motorvognen har vært utsatt 

for hærverk/tyveri

Kasko omfatter:
• pkt. 1.2.1 og i tillegg:
• vognskade ved sammenstøt, utforkjøring, 

velting og annen tilfeldig plutselig ytre 
påvirkning.

• transport (berging, tauing) av motorvogn/ 
tilhenger ved erstatningsmessig vognskade, 
til nærmeste verksted, eller reparasjon på 
stedet dersom dette faller rimeligere

• Kostnader tilknyttet feilfylling av drivsto  , 
inkludert utskifting av deler som er skadet 
som følge av feilfyllingen.

Selskapet svarer ikke for utgifter under 
pkt. 1.2.

• for reise til annet reisemål i den grad disse 
overstiger merutgifter til hjemreise

• til transport av motorvognen ut over 50 % 
av vognens verdi

• som kan kreves dekket av annen forsikring,
• garanti eller annen avtale
• til videre transport av dyr
• ved skade som skyldes kjøring på islagt vann.
• Skader som skyldes kortslutning som ikke 

fører til åpen ild

1.1

1.1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.5



Side 2 av 6
Gjelder fra 01.01.2022
Erstatter 01.01.2021

AVTALEVILKÅR P601 MOTORVOGN <3,5 T

2.0 Erstatningsberegning
Reparasjon
Er det etter Selskapets vurdering ikke lønnsomt 
å reparere skadede deler, skiftes disse med 
likeverdige. Dersom reparasjon bare kan skje 
ved innsetting av nye deler og de utskiftede 
deler var forringet som følge av slitasje, gjøres 
et skjønnsmessig fradrag.

Selskapet avgjør ved hvilket verksted 
reparasjonen skal foretas.

Blir reparasjon foretatt utenom verksted, 
erstattes arbeidspenger med 50 % av 
verkstedpris.

Totalskade og tap
Er motorvognen gått tapt eller er reparasjon 
etter Selskapets vurdering ikke lønnsomt 
eller teknisk mulig, kan erstatningen utbetales 
kontant etter reglene i dette punktet. Selskapet 
avgjør hvem som skal beholde den
skadede motorvognen.

Nyverdierstatning
Eier av person/varebil < 3,5 t har rett til ny 
motorvogn av samme merke, modell og årgang 
dersom:

• reparasjonsomkostningene – eksklusive 
berging/transport - vil overstige 60 % av 
motorvognens nyverdi på skadedagen, og

• motorvognen ikke har vært kjørt over 15 
000 km, og

• motorvognen ikke tidligere har vært utsatt 
for skade, og

• skaden inntre  er innen 1 år etter at 
motorvognen som fabrikkny var registrert 
på forsikringstaker, og

• motorvognen ikke var registrert som 
eksportvogn (tollskilt) eller på særskilt 
kjennemerke for diplomatiet (CD).

Selskapet kan foreta kontantoppgjør. 
Motorvognen tilfaller i så fall selskapet.

Unntatt fra nyverdierstatningen er
• Bil som er utleid iht. leasingavtale
• Utleiebil
• Ambulanse
• Drosje
• Campingbil
• Rute-/turbuss
• Kjøretøy på tollskilt
• Diplomatbiler (CD)

Ved tap av utstyr forbeholder Selskapet seg 
rett til å erstatte dette med tilsvarende eller i 
det vesentlige tilsvarende utstyr.

For oppgjør ved totalskade legges 
forsikringsverdien til grunn se Alminnelig 
forsikringsvilkår Motorvogn P 600 pkt. 5.5.1.

For veterankjøretøy og campingvogn/ 
personbiltilhenger begrenses erstatningen til 
forsikringsbevisets forsikringssum.

Ved tap av fastmontert radio/musikkanlegg 
samt fastmontert mobiltelefon/videoutstyr 
reduseres erstatningen med 10 % pr. år - maks. 
50 % - fra utstyret var nytt, beregnet etter 
nyverdi på skadedagen. Dokumentasjon skal 
fremlegges.

2.1
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3.0 Egenandel

4.0 Tilleggsforsikringer

I erstatningen fratrekkes den egenandel som 
fremgår av forsikringsbeviset. Ved avkortning 
og redusert erstatning gjøres dette etter at 
egenandelen er fratrukket. Det trekkes kun en 
egenandel pr skadetilfelle, den høyeste

Ansvarsskade
Ved ansvarsskade se pkt.1.1, trekkes den 
egenandel som fremgår av forsikringsbeviset

Vognskade
Ved vognskade, se pkt. 1.2, trekkes den 
egenandel som fremgår av forsikringsbeviset 
Kan det dokumenteres at FG-godkjent 
tyverialarm var i drift på skadetidspunket, 
trekkes ingen egenandel ved tyveri av eller 
innbrudd i bilen

Glass
Det er kun leverandører godkjent av Selskapet 
som kan benyttes ved utskifting av ruter og 
glassreparasjoner, med mindre annet er avtalt 
med selskapet.

Ved reparasjon av glassrute fremfor utskifting 
trekkes ingen egenandel. Ved skifte av ruten 
trekkes den egenandel som fremgår av 
forsikringsbeviset

Redning
3.4 Ved redning trekkes den egenandel som
fremgår av forsikringsbeviset

3.1

3.2

3.3

3.4

Etter særskilt avtale kan følgende tegnes:

Leiebil
Utgifter til leiebil kan tilleggsdekkes og 
gjelder når motorvognen ikke kan benyttes 
etter vognskade som nevnt i pkt 1.2. 
Protector  dekker faktiske utgifter til  leiebil  
for tilsvarende bil, men kun inntil kr 500 
pr. døgn dersom ikke annet fremgår av 
forsikringsbeviset.

Leiebilperioden er begrenset til normal 
reparasjonstid pluss evt. ventetid, samlet 
inntil 10 døgn. Ved kondemnasjon utgjør 
leietiden antall døgn som  medgår  til  å  
ska  e tilsvarende motorvogn, maksimalt 
10 døgn dersom ikke annet fremgår av 
forsikringsbeviset.

Selskapet kan avgjøre hvilket leiebilfi rma som 
skal benyttes

Utgifter til selvassuranse, personlig 
ulykkesforsikring og drivsto   dekkes ikke.

4.1
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Maskinskadeforsikring
Skade på motor, girkasse eller drivverk inntil 8 
år etter at kjøretøyet første gang ble registrert. 
Dekningen er utvidet til å omfatte kostnader 
til reparasjon av plutselig og uforutsett 
mekanisk skade i kjøretøyets motor, girkasse og 
kraftoverføring med tilhørende styreenheter.

For el- og hybridbil er batteripakke og 
elektronisk styringsenhet også omfattet. Det 
svares også for merkostnader som overstiger 
egenandelen for demontering og andre 
undersøkelser som er nødvendig for å fastslå 
om skaden skal dekkes av Selskapet.

For kjøretøy som er kjørt mer enn 100 000 
kilometer er det unntak for skade på:

• clutch
• dobbelmasse svinghjul
• eksosanlegg inkludert dieselpartikkelfi lter 

Egenandeler
Egenandelen beregnes ut fra det som først 
inntre  er av alder eller kjørelengde.

År: Kilometer: Egenandel:
Inntil: 2 år 40 000 Avtalt 

kaskoegenandel
Inntil: 3 år 60 000 10 % av kostnad, min. 

avtalt kaskoegenandel
Inntil: 4 år 80 000 20 % av kostnad, min. 

avtalt kaskoegenandel
Inntil: 5 år 100 000 30 % av kostnad, min. 

avtalt kaskoegenandel
Inntil: 6 år 120 000 40 % av kostnad, min. 

avtalt kaskoegenandel
Inntil: 7 år 140 000 50 % av kostnad, min. 

avtalt kaskoegenandel
Over: 7 år 160 000 60 % av kostnad, min. 

avtalt kaskoegenandel

•  Unntak:
Dekningen erstatter ikke maskinskade som:

• Skyldes gradvis slitasje, korrosjon eller annen 
tæring

• Fabrikant/importør/leverandør/reparatør 
er ansvarlig for i henhold til avgitt garanti, 
reklamasjon eller annet rettsgrunnlag. Fører 
garantikravet eller reklamasjon ikke frem, 
dekkes skaden etter disse forsikringsvilkår 
hvis betingelsene ellers er tilstede. Selskapet 
overtar i så fall sikredes krav mot fabrikant/ 
importør/leverandør/reparatører dekket 
under kjøretøyets ordinære kaskoforsikring. 
Enhver maskinskade på kjøretøy hvor motor 
er ombygget eller chip-trimmet. Dette 
gjelder ikke dersom fabrikantens garantier 
fortsatt er gjeldende, bilen er lovlig chippet/ 
trimmet og godkjent på nytt av Statens 
vegvesen (oppdatert vognkort).
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Begrenset identifi kasjon
Gjelder kun registrerte næringsdrivende. 
Erstatning ytes til sikrede selv om ansvarlig 
bruker av motorvognen har voldt skade under 
forhold som nevnt i Alminnelig forsikringsvilkår 
Motorvogn P600 pkt. 5.4.1.1 og 5.4.1.2. Dette 
gjelder likevel ikke hvis:

• Ansvarlig bruker har 10 % eierinteresse eller 
mer i fi rmaet

• Ansvarlig bruker er styremedlem, og er 
tildelt fi rmabil i kraft av sitt styreverv

• Ansvarlig bruker er daglig leder eller 
tilsvarende av fi rmaet Denne bestemmelsen 
begrenser ikke Selskapets rett til å kreve 
regress av den ansvarlige bruker.

Panthaver/leasingdekning
Når det fremgår av forsikringsbeviset gjelder 
kaskodekningen til fordel for:

• panthaver som har mottatt 
skriftlig erklæring fra Selskapet om 
panthaverdekning eller

• utleier i samsvar med leasingkontrakt

Selskapets forpliktelser
Når vognskade har inntru  et skal Selskapet ikke 
utbetale kontanterstatning uten panthavers/ 
utleiers samtykke.

Hvis skaden er utbedret eller det er stilt 
sikkerhet for at erstatningen vil bli brukt til 
utbedring av skaden, kan erstatning likevel 
utbetales.

Dersom forsikringen for motorvognen blir 
endret, oppsagt eller faller bort, skal  Selskapet 
gi panthaver/utleier melding om dette innen 1 
måned.

I de tilfeller der Selskapet helt eller delvis har 
avslått skaden under henvisning til fal. §§
4.6 – 11 eller 8.1, erstatter Selskapet likevel 
det tap panthaver/utleier lider som følge av 
at forsikrings-/leietakers manglende evne til 
selv å erstatte skaden. Det samme gjelder  
når Selskapet har avslått under henvisning til 
vilkårenes regler om hvor forsikringen gjelder. 
Rentetap, omkostninger og/eller misligholdte 
avdrag erstattes ikke.

Demonstrasjonsbil
• Avtalevilkår P601 er gjort gjeldende for 

motorvogn som benyttes til demonstrasjon.
• Forsikringen gjelder bare i Norge.
• Forsikringen gjelder for motorvogner som 

inngår i sikredes næringsvirksomhet.

Prøvenummer
• Avtale vilkår P601 er gjort gjeldende for 

motorvogn med prøvenummer.
• Forsikringen gjelder bare i Norge.
• Forsikringen gjelder for motorvogner som 

inngår i sikredes næringsvirksomhet.
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5.0 Sikkerhetsforsikrifter
For forsikringen gjelder følgende 
sikkerhetsforskrifter:

Generelle sikkerhetsforskrifter
Førerkort
Fører av motorvogn skal ha gyldig førerkort. 
Lovlig øvelseskjøring er tillatt.
Vedlikehold
Motorvognen skal til enhver tid være forsvarlig 
og nødvendig vedlikeholdt. Produsentens 
anvisninger om bruk og vedlikehold skal 
overholdes.
Bruk
Motorvognen må ikke utsettes for unormal 
belastning. Gods og løst utstyr som er med i 
motorvognen skal være forsvarlig sikret.
Takboks skal være forsvarlig festet og 
ikke inneholde gods med vekt utover det 
anbefalte. Motorvognen skal ikke benyttes 
til terrengkjøring, trening til eller deltakelse 
i hastighetsløp og fartsprøver, eller på 
banelignende områder.

Tyveri og innbruddssikring
Motorvognen skal holdes lukket og låst når det 
ikke er personer i den.

Kjøretøyet må under ingen omstendigheter 
forlates med nøkler i tenningen eller 
motoren i gang. Nøkler skal holdes adskilt 
fra motorvognen når denne forlates, og de 
skal til enhver tid holdes utilgjengelige for 
uvedkommende.

Dekk og felger skal oppbevares på avlåst sted 
i bygning. I fellesgarasje skal dekk/felger være 
låst/boltet til vegg. Fabrikkmontert eller FG- 
godkjent tyverialarm skal være montert på
spesielt tyveriutsatte biltyper når dette er avtalt 
ved inngåelse av forsikringsavtalen.

Brudd på sikkerhetsforskrifter
Brudd på en eller fl ere sikkerhetsforskrifter vil 
kunne medføre en avkortning i et skadeoppgjør 
på inntil 100%.

Fører av arbeidsgivers kjøretøy kan få krav 
om regress, for tilsvarende beløp som 
avkortningen, dersom denne har opptrådt 
grovt uaktsomt.

Endres Selskapets risiko for skader i forhold til 
den avtale som er angitt i forsikringsbeviset,
plikter forsikringstakeren straks å underrette 
Selskapet
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