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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. 5.3.1

Vognskade
Se P600 pkt. 5.3.2
Delkasko kan omfatte:

• Brann
• Tyveri, for ekstra dekk og felger dekkes kun 

tyveri ved innbrudd
• Glasskade, når det fremkommer av 

forsikringsbeviset. Omfatter bruddskade 
på glass (herunder takluke) 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

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

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:
• til assistanse ved fast bopel
• 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
• bruddskade på motorvognen eller deler av 

denne samt skade som skyldes frost
• ved skade som skyldes kjøring på islagt vann
• Skader som skyldes kortslutning som ikke 

fører til åpen ild
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2.0 Erstatningsberegning
Før fradrag av egenandel beregnes 
erstatningen slik:

Er motorvognen tapt eller er reparasjon av 
skaden etter Selskapets vurdering ikke teknisk
eller økonomisk forsvarlig, erstattes skaden 
med det beløp som det på skadetidspunktet 
koster å anska  e en motorvogn i samme 
stand og av tilsvarende fabrikat, type og 
årgang til markedsverdien. Selskapet avgjør 
hvem som skal ha råderetten over den 
skadede motorvognen. Hvis sikrede beholder 
motorvognen, gjøres fradrag for gjenverdi og 
omregistreringsavgift.

Kan skaden repareres, erstattes 
reparasjonskostnadene. Hvis reparasjon av de 
enkelte deler vil være teknisk eller økonomisk 
uforsvarlig, utskiftes de med likeverdige deler. 
Selskapet kan betale
kontanterstatning, uavhengig av om skaden 
repareres eller ikke. Kontanterstatningen kan 
ikke overstige det beløp som Selskapet måtte 
ha betalt for reparasjon eller gjenanska  else. 
Arbeidskostnadene ved kontantoppgjør 
erstattes med inntil 50 % i forhold til normalpris 
på verksted. Selskapet betaler investerings-/ 
merverdiavgift etter fremlagte kvitteringer.

Selskapet avgjør ved hvilket verksted 
reparasjonen skal foretas.

Ved skade på radio/musikkanlegg reduseres 
erstatningen med 10 % pr. påbegynt år fra og 
med 2. år etter at gjenstanden var ny. Dagens 
anska  elsespris legges til grunn.

Dokumentasjon
Dokumentasjon for skadde/tapte gjenstander 
skal fremlegges hvis Selskapet forlanger det. 
Selskapet kan også forlange at kvittering for 
gjenkjøp fremlegges før erstatning utbetales.
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3.0 Egenandel

4.0 Tilleggsforsikringer

I erstatningen fratrekkes den egenandel som 
fremgår av forsikringsbeviset
Ved avkorting og redusert erstatning gjøres 
dette før egenandel fratrekkes. Det trekkes 
bare en egenandel pr skadetilfelle, den høyeste

Ansvarsskade
Ved ansvarsskade, se pkt. 1.1, trekkes den 
egenandel som fremgår av forsikringsbeviset 
Ved ansvarsskade i forbindelse med 
snøbrøyting, trekkes en minimum egenandel 
på NOK 20 000 dersom annet ikke 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 skadetidspunktet, 
trekkes ingen egenandel ved tyveri av eller

Ved kaskoskade i forbindelse med snøbrøyting, 
trekkes en minimum egenandel på NOK
20 000 dersom annet ikke fremgår av 
forsikringsbeviset

Glass
Ved reparasjon av glassrute fremfor utskiftning, 
trekkes ingen egenandel, reparasjon erstattes 
med inntil NOK 800. Ved  skifte av ruten 
trekkes den egenandel som fremgår av 
forsikringsbeviset.

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

Redning
Ved redning trekkes den egenandel som 
fremgår av forsikringsbeviset innbrudd i bilen

Godsansvar
Hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset er 
egenandel NOK 12 000
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Etter særskilt avtale kan følgende tegnes:

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 i fi rmaet
• Denne bestemmelsen begrenser ikke 

Selskapets rett til å kreve regress av den 
ansvarlige bruker.
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Forhandleransvarsforsikring for  ikke 
ansvarsforsikrede motorvogner
Forsikringen omfatter sikredes rettslige 
ansvar for skade voldt av ikke ansvarsforsikret 
motorvogn, herunder også regressansvar etter 
Bilansvarsloven § 13 (omfatter også skade på 
forsikringstakerens egne, ikke ansvarsforsikrede 
motorvogner).

Faller ansvaret bort fordi forsikringstakeren 
også er eier av den andre bil, skal skaden gjøres 
opp som om det allikevel forelå ansvar hvis 
heller ikke den annen bil er ansvarsforsikret og 
hvis skaden ikke er skjedd under transport.
Erstatningen er likevel begrenset til selve 
kaskoskaden som gjøres opp etter motorvogn- 
forsikringsvilkårene. Selskapet svarer ikke for 
skade som er voldt på gate, vei eller annet sted 
hvor allmennheten kan ferdes hvis eieren eller 
den som er ansvarlig for motorvognen visste 
eller måtte forstå at motorvognen ville bli brukt 
der.

4.3 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 
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 
misligholdte avdrag erstattes ikke

Godsansvar
For denne tilleggsforsikringen gjelder 
også bestemmelsene i forsikringsbeviset 
og forsikringsvilkårene ellers - herunder 
sikkerhetsforskriftene.
Forsikringen gjelder i Norden hvis ikke annet er 
særskilt avtalt.

Forsikringen omfatter sikredes ansvar i henhold 
til lov om vegfraktavtaler - for skade på gods 
oppstått under lasting av kjøretøyet, under 
kjøring til avlastingsstedet og lossing, samt 
følgene av forsinket utlevering.

Erstatningen er begrenset til 17 SDR ved 
innenriks befordring og 8,33 SDR ved 
internasjonal befordring pr kg beskadiget 
eller tapt gods i bruttovekt eller pr kg lovlig 
lasteevne.

l tillegg kan frakt, tollavgifter og andre 
kostnader ved befordringen kreves erstattet 
helt ut ved totaltap og forholdsmessig ved 
delvis tap. Selskapet dekker ikke ansvar for gods 
som går tapt, med mindre tapet har oppstått i 
forbindelse med skade på motorvognen eller 
sikrede kan godtgjøre at tapet skyldes tyveri.

Uten særskilt avtale dekker selskapet ikke
• ansvar for skade på levende dyr, herunder 

fi sk
• ansvar for skade på fl yttegods
• ansvar for skade på glass og stentøy, 

herunder bygningsglass og sanitærporselen
• ansvar for skade på transportert bil
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Ansvar for hengende gods i kran 
Forsikringen omfatter sikredes rettslige ansvar 
for gods som løftes av kjøretøyets  kran  når 
løftet ikke er en del av fraktavtale som faller 
inn under lov nr. 68/74 om vegfraktavtaler. 
Selskapets erstatningsplikt  for  ett  skadetilfelle 
er den sum som er avtalt og fremgår av 
forsikringsbeviset.

Dersom sum ikke er avtalt i forsikringsbeviset, 
gjelder inntil NOK 400 000 per skadetilfelle 
Blir søksmål reist mot sikrede og ansvaret 
etter saksøkers begrunnelse omfattes av 
forsikringen, fører Selskapet saken og betaler 
saksomkostninger.

Forutsetninger for rett til erstatning er at:
• skaden ikke er en følge av forsettlig handling 

fra sikrede eller den som er ansvarlig for 
kranen

• skaden ikke er en følge av at sikrede 
eller den som er ansvarlig for kranen er 
beruset eller bedøvet av alkohol eller andre 
berusende/bedøvende midler.

Demonstrasjonsbil
Avtalevilkår P602 er gjort gjeldende for 
motorvogn som benyttes til prøvekjøring av bil. 
Forsikringen gjelder bare i Norge.
Forsikringen gjelder for motorvogner som 
inngår i sikredes næringsvirksomhet

Prøvenummer
Avtalevilkår P602 er gjort gjeldende for 
motorvogn med prøvenummer Forsikringen 
gjelder bare i Norge Forsikringen gjelder 
for motorvogner som inngår i sikredes 
næringsvirksomhet

Kranansvar
Forsikringen omfatter rettslig erstatningsansvar 
som sikrede i egenskap av eier eller bruker
av kran montert på lastebil kan pådra seg, for 
skade på anen person eller ting.
Selskapets ansvar er begrenset til NOK 10 
000 000 per erstatningstilfelle og totalt per 
forsikringsperiode.

Forsikringen dekker ikke:
• Skade overfor sikrede, fører eller deres 

familier. Med familie regnes ektefelle, 
foreldre, søsken, barn og barns ektefelle.

• Skade voldt på broer, veier, vekter eller 
annet underlag som følge av at disse blir 
overbelastet.

• Skade på ting som den sikrede eller noen 
på hans vegne bruker, transporterer, tauer 
eller sleper, har leid, lånt, påtatt seg å passe 
eller forsvare, eller har fått i oppdrag å 
forarbeide, installere eller lignende.
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Maskinskade

• Dersom ikke annet er avtalt dekkes ikke 
maskinskadeforsikring på motorvogner eldre 
enn 8 år eller kjørte km over 300.000 timer.

• 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.

• Unntak: Dekningen erstatter ikke 
maskinskade som: skyldes gradvis slitasje, 
korrosjon eller annen tæring l 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)

•  For kjøretøy som er kjørt mer enn 100.000 
kilometer er det i tillegg unntak for skade 
på: clutch, dobbelmasse svinghjul, eller 
eksosanlegg inkludert dieselpartikkelfi lter

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

År: Kilometer: Egenandel:
Inntil: 2 år 60 000 Avtalt 

kaskoegenandel

Inntil: 3 år 90 000 10 % av kostnad, min. 
avtalt kaskoegenandel

Inntil: 4 år 120 000 20 % av kostnad, min. 
avtalt kaskoegenandel 

Inntil: 5 år 150 000 30 % av kostnad, min. 
avtalt kaskoegenandel 

Inntil: 6 år 180 000 40 % av kostnad, min. 
avtalt kaskoegenandel 

Inntil: 7 år 210 000 50 % av kostnad, min. 
avtalt kaskoegenandel 

Over: 7 år 250 000 60 % av kostnad, min. 
avtalt kaskoegenandel 
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5.0 Sikkerhetsforsikrifter
For forsikringen gjelder følgende 
sikkerhetsforskrifter:

Generelle sikkerhetsforskrifter
Førerkort
Fører av motorvogn skal ha gyldig førerkort 
for gjeldende kjøretøy. Lovlig øvelseskjøring er 
tillat.
Vedlikehold
Motorvognen med påmontert utstyr skal 
til enhver tid være forsvarlig og nødvendig 
vedlikeholdt.
Bruk
Motorvognen med påmontert utstyr må ikke 
utsettes for unormal belastning. Gods og løst 
utstyr som er med i motorvognen skal være 
forsvarlig sikret. Kjøretøy skal ikke brukes i strid 
med fabrikkens, produsentens, leverandørens 
eller o  entlig myndighets anvisninger.

Motorvognen skal ikke benyttes til 
terrengkjøring, trening til eller deltakelse i 
hastighetsløp og fartsprøver.

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

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

Termotransport
Når motorvognen benyttes til transport av 
gods som krever spesielle temperaturforhold, 
skal motorvognen være utstyrt med relevant 
kjøle-/varmeaggregat og temperaturskriver.

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.
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