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500:1 Kjøretøyforsikring av desember 2022 

Erstatter 150 Arbeidsmaskinforsikring av januar 2008, 151 Motorvognforsikring for 

lastebil og buss av januar 2007 og 152 Motorvogn- og hengerforsikring av januar 

2007 

 

 
Dekning er levert av Aspida Forsikring AS, som opptrer for og på vegne av Lloyd’s 
Insurance Company S.A. etter kontrakts nr B179722EE00024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsvilkår 
I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt 
fremkommer av forsikringsbeviset. Det er viktig at du som kunde leser nøye gjennom alle vilkårene når du har inngått 
en avtale om forsikring. Ved et eventuelt skadeoppgjør vil vi gjøre opp din skadesak med bakgrunn i disse vilkårene. 
 

Ved å sette seg godt inn sikkerhetsforskriftene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som 
begrenser et skadeoppgjør. 
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Forsikringsavtalen er underlagt lov 16. juni 1989 nr. 69 om 
forsikringsavtaler (FAL). FAL kan være fraveket i samsvar med  
FAL § 1- 3 hvor dette fremgår av forsikringsbeviset. 
 
Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte 
bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. 
 
Forsikringsforetaket (heretter kalt Selskapet): 

Lloyd’s Insurance Company S.A. 

Bastion Tower 

Marsveldplein 5/Place du Champ de Mars 5 

BE-1050 BRUSSELS 

Belgia 

Org.nr. 925 749 052 

 
Kontaktperson for Lloyd’s Insurance Company S.A. i Norge: 
 
Lloyd´s generalagent i Norge: 

Espen Komnæs 

c/o Advokatfirmaet Berngaard AS 

Beddingen 8 

0250 Oslo 

Tlf: +47 22 94 18 00 

E-post: 

espen.komnaes@berngaard.no 

 
Alle henvendelser knyttet til disse forsikringsvilkår skal rettes til 
Forsikringsforetakets agent: 

Aspida Forsikring AS 

Postboks 299 

1326 Lysaker 

Tlf +47 67 11 88 00 

E-post: info@aspidaforsikring.no 

Web: www.aspidaforsikring.no 

Org.nr. 990 601 615 

 

1. Hvem forsikringen gjelder for 
 

• Forsikringstaker 

• Registrert eier av kjøretøyet 

• Rettmessig bruker av kjøretøyet 

• Dersom det er avtalt med Selskapet, dekkes også andre med 
tinglyst eiendomsrett i kjøretøyet 

• Dersom det er avtalt med Selskapet, dekkes også henger som 
tilhører andre 

 
I henhold til fullmakt opphører forsikringen når det, i det sentrale 
motorvognregister, fremkommer at kjøretøyet er solgt, vraket eller 
stjålet, se forsikringsbeviset. 
 
Forsikringen opphører hvis kjøretøyet skifter eier. 
Ved eierskifte gjelder kaskoforsikringen inntil ny eier har opprettet 
egen forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter at eierskiftet 
fant sted. 
 
I henhold til fullmakt opphører ansvarsforsikringen når det, i det 
sentrale motorvognregister, fremkommer at kjøretøyet er 
avregistrert, se forsikringsbeviset. 

 

2. Hvor forsikringen gjelder 
 

2.1. Europa 
 
Med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset. Enkelte land i 
Europa kan kreve internasjonalt forsikringskort (Grønt Kort) for å 
tillate grensepassering. Dette fås ved å kontakte Selskapet. 
 
2.1.1. For noen kjøretøygrupper og dekninger gjelder likevel 

følgende geografiske begrensninger: 

a) Norden (kjøretøygruppe arbeidsmaskin) 

b) Norden (dekninger utvidet ansvar og rettshjelp) 
c) Norge (kjøretøygruppe prøvekjennemerke) 

 

3. Hva er forsikret 
 
Forsikringen gjelder for følgende kjøretøygrupper, eiet eller leaset 
av forsikringstaker, ved bruk i næring. Det fremkommer av 
forsikringsbeviset hva slags kjøretøy som er forsikret. 
 
a) Person- og varebil 
b) Lastebil 
c) Buss 
d) Arbeidsmaskin 
e) Henger 
f) Campingbil 
g) Campingvogn 
h) Motorsykkel/moped 
i) Veteranbil 
j) Snøscooter 
k) Spesifisert redskap for kjøretøy når påmontert 

 
3.1.1. Person- og varebil, lastebil, buss, arbeidsmaskin og 

henger 

a) Kjøretøy, med eventuelt påbygg, som angitt i 
forsikringsbeviset, slik det ble levert ny fra forhandler. 

b) Standard integrert GPS, lyd- og bildeanlegg. 
c) Firmaprofilering/dekor/spesiallakk inntil kr 20 000. Lastebil 

og buss: inntil kr 50 000. 
 
3.1.2. Uspesifisert/Fremmed Henger 

Tilhenger/semitrailer som tilhører og er registrert på andre enn 
forsikringstaker og som ikke er forsikret på annen måte. 
Erstatningen er begrenset til forsikringssum angitt i 
forsikringsbeviset (førsterisiko). 
 
Forsikringen gjelder under: 
 

• tilkobling til forsikret kjøretøy 

• frakobling fra forsikret kjøretøy 

• kjøring med forsikret kjøretøy 
 
3.1.3. Spesifisert redskap for kjøretøy 

Spesifisert redskap som angitt i forsikringsbeviset. Erstatningen er 
begrenset til forsikringssum angitt i forsikringsbeviset (førsterisiko). 
 
3.1.4. Campingbil/Campingvogn 

a) Campingbil som angitt i forsikringsbeviset inklusiv 
fastmontert utstyr, slik den ble levert ny fra forhandler. 
Erstatningen er begrenset til forsikringssum angitt i 
forsikringsbeviset (førsterisiko). 

b) Standard integrert GPS, lyd- og bildeanlegg. 
c) Fortelt, tilbygg og platting når verdien er inkludert i 

forsikringssummen. Demontert og lagret tilbygg dekkes kun 
mot brannskader. Dersom campingbil fjernes og tilbygg blir 
stående dekkes dette kun mot brannskader. 

 
3.1.5. Veteranbil 

a) Veteranbil i original stand som angitt i forsikringsbeviset 
inklusiv fastmontert utstyr, slik den ble levert ny fra 
forhandler. Erstatningen er begrenset til forsikringssum 
angitt i forsikringsbeviset (førsterisiko). 

b) Standard integrert GPS, lyd- og bildeanlegg. 
c) Fastmontert tilbehør som det er lovlig å ha på kjøretøyet, 

med verdi inntil kr 10 000 (førsterisiko). 
 
3.1.6. Motorsykkel, moped, snøscooter 

a) Kjøretøy som angitt i forsikringsbeviset inklusiv fastmontert 
utstyr, slik det ble levert ny fra forhandler. Erstatningen er 
begrenset til forsikringssum angitt i forsikringsbeviset 
(førsterisiko). 

b) Standard integrert GPS, lyd- og bildeanlegg. 
c) Fastmontert tilbehør som det er lovlig å ha på kjøretøyet, 

mailto:espen.komnaes@berngaard.no
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med verdi inntil kr 10 000 (førsterisiko). 
 

3.2. Fastmontert tilbehør 

a) Fastmontert tilbehør som det er lovlig å ha på kjøretøyet 
med verdi inntil kr 10 000 (førsterisiko). 

b) Fastmontert taksametersystem inntil kr 80 000. 
c) 1 sett ekstra pedaler og speil for trafikkskolebiler. 

 

3.3. Annet tilbehør 

a) Ett ekstra sett dekk/felger i standard utførelse. 
b) Brannsluknings- og førstehjelpsutstyr. 
c) Vedlikeholdsutstyr, kjettinger og festeutstyr inntil kr 20 000. 
d) Barneseter. 
e) For elektrisk/ladbart kjøretøy dekkes også standard 

ladekabel som kjøretøyet er utstyrt med. 

 

4. Når forsikringen gjelder 
 
Forsikringen gjelder skader som inntreffer i forsikringsperioden. 
Forsikringsperioden fremgår av forsikringsbeviset. 

 

5. Ansvar 
 

5.1. Bilansvar 
 
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at bil-
/trafikkansvarsforsikring er avtalt, gjelder følgende: 
 
5.1.1. Hva dekkes 

a) Erstatningsansvar etter Bilansvarsloven (BAL). 
b) Utenfor Norge dekkes bilansvar etter skadelandets 

lovgivning for bilansvar. 
c) Erstatningsansvar overfor person og eiendom der årsak til 

skaden er bruk av, eller feil på, kjøretøyets programvare 
eller sikkerhetssystemer. Dette gjelder også ved datavirus, 
løsepengevirus eller andre tilfeller der man utsettes for 
bedrag eller svindel knyttet til bilens programvare og de 
elektroniske systemer som følger kjøretøy slik det ble levert 
ny fra forhandler 

 
5.1.2. Egenandel 

• Fremkommer av forsikringsbeviset. 
 

5.2. Godsansvar 
 
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at godsansvarsforsikring 
er avtalt, gjelder følgende: 
 
5.2.1. Hva dekkes 

a) Rettslig erstatningsansvar i henhold til Vegfraktloven eller 
«Konvensjon om fraktavtale ved internasjonal 
godsbefordring på veg (CMR)» ved skade på gods som 
følge av lasting, kjøring og lossing. 

b) Nødvendige merutgifter til videre transport av uskadet gods 
etter driftsstopp eller vognskade som gjør det praktisk 
umulig å fullføre transporten. Erstatningen er begrenset til 
de samme summer pr. kg bruttovekt/lovlig lasteevne som 
nevnt i Vegfraktloven. 

 
5.2.2. Hva dekkes ikke 

1. Utvidet forsikringssum eller særlig utleveringsinteresse jf 

Vegfraktloven. 

2. Ansvar for skade på: 

a) biler, båter og arbeidsmaskiner 
b) levende dyr 
c) levende fisk 
d) klipp-, salt- og tørrfisk 
e) penger og verdipapirer 
f) verdigjenstander som edelmetaller, edelstener, perler, 

smykker, kunst eller gjenstander med samlerverdi 
g) flyttegods 

3. Skatter og avgifter vedrørende alkohol og tobakk. 

4. Tap som følge av at erstatningsplikt har blitt utløst i 

forbindelse med lagring av varen hos sikrede for 

bearbeiding, installasjon og lignende. 

5. Tap som følge av manko. 

6. Straff eller bøter av noen slag. 

7. Rentetap, tap av marked, inntektstap eller andre indirekte 

tap. 

 
5.2.3. Egenandel 

• Fremkommer av forsikringsbeviset. 
 

5.3. Godsansvar pluss 
 
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at godsansvar 
plussforsikring eller godsansvarsforsikring for en av godstypene i 
punkt 5.2.2 a-c er avtalt, dekkes også rettslig erstatningsansvar for 
skade på følgende gods: 
 
a) biler, båter og arbeidsmaskiner 
b) levende dyr 
c) levende fisk 

 
5.3.1. Egenandel 

• Fremkommer av forsikringsbeviset. 
 

5.4. Flyttegodsansvar 
 
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at 
flyttegodsansvarsforsikring er avtalt, gjelder følgende: 
 
5.4.1. Hva dekkes 

a) Rettslig erstatningsansvar for skade på flyttegods i henhold 
til NSAB Flytting. 

b) Nødvendige merutgifter til videre transport av uskadet gods 
etter driftsstopp eller vognskade som gjør det praktisk 
umulig å fullføre transporten. Erstatningen er begrenset 
inntil det uskadde godsets verdi. 

 
5.4.2. Hva dekkes ikke 

a) Ansvar for skade som faller inn under Vegfraktloven. 
b) Erstatningsansvar for skade på matvarer, penger, smykker 

og verdipapirer. 
c) Ansvar for skade som følge av ripe-, gnisse-, skrape- og 

limløsningsskader annet enn i de tilfeller kjøretøyet har vært 
utsatt for sammenstøt, velting, akselbrudd eller lignende. 

d) Kostnader for destruering av skadet gods. 
e) Straff eller bøter av noen slag. 
f) Rentetap, tap av marked, inntektstap eller andre indirekte 

tap. 
 
5.4.3. Egenandel 

• Fremkommer av forsikringsbeviset. 
 

5.5. Ansvar for gods under løft og transport 
med truck 

 
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at gods under løft og 
transport med truck-forsikring er avtalt, gjelder følgende: 
 
5.5.1. Hva dekkes 

Rettslig erstatningsansvar for skade på gods under løft og transport 
med truck, hjullaster og lignende maskiner når løftet ikke er del av 
en fraktavtale jf Vegfraktloven. 
 
Forsikringen er gyldig i fra godset er plassert på løftanordningen for 
umiddelbar oppstart av arbeidet. Forsikringen opphører når godset 
er plassert på avtalt plass og frigjort i fra løfteanordningen. 
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5.5.2. Hva dekkes ikke 

a) Ansvar for skade som er forårsaket av godsets egen natur 
eller klimabetinget påvirkning. 

b) Ansvar for skade på emballasje. 
c) Kostnader for destruering av skadet gods. 
d) Straff eller bøter av noen slag. 
e) Rentetap, tap av marked, inntektstap eller andre indirekte 

tap. 
 
5.5.3. Forsikringssum 

• Fremkommer av forsikringsbeviset. 
 
5.5.4. Egenandel 

• Fremkommer av forsikringsbeviset. 
 

5.6. Ansvar for gods under løft med kran 
 
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at gods under løft- 
forsikring er avtalt, gjelder følgende: 
 
5.6.1. Hva dekkes 

Rettslig erstatningsansvar for skade på gods under løft med kran 
når løftet ikke er del av en fraktavtale jf Vegfraktloven. 
 
Forsikringen er gyldig ifra krok, kjetting, wire eller lignende er festet 
til godset for umiddelbar oppstart av arbeidet. 
Forsikringen opphører når godset er satt ned og frigjort, eller skulle 
vært frigjort, i fra kranen eller når kranen forlates ubemannet. 
 
5.6.2. Hva dekkes ikke 

a) Ansvar for skade som er forårsaket av godsets egen natur 
eller klimabetinget påvirkning. 

b) Ansvar for skade på emballasje. 
c) Kostnader for destruering av skadet gods. 
d) Straff eller bøter av noen slag. 
e) Rentetap, tap av marked, inntektstap eller andre indirekte 

tap. 
 
5.6.3. Forsikringssum 

• Fremkommer av forsikringsbeviset. 
 
5.6.4. Egenandel 

• Fremkommer av forsikringsbeviset. 
 

5.7. Annet ansvar 
 

Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at dekning for Annet 
ansvar er avtalt, gjelder følgende: 
 
5.7.1. Hva dekkes 
 

Rettslig erstatningsansvar som sikrede, eier eller bruker av 
forsikret: 
 
a) Kjøretøy kan pådra seg for skade på annen person eller 

ting ved bruk av kjøretøyets tekniske anretninger. 
b) Bergingsbil kan pådra seg for skade på annenperson eller 

ting under berging, lasting, transport og lossing. 
 
5.7.2. Hva dekkes ikke 
 
a) Bilansvar. 
b) Godsansvar (med unntak for bergingsbil). 
c) Flyttegodsansvar. 
d) Gods under løft med kran. 
e) Gods under løft og transport med truck. 
f) Ansvar overfor egen familie eller innehaver av firma og 

deres familie. Det samme gjelder overfor medeiere for 
skade på ting som eies i fellesskap, disponeres av sikrede 
eller overfor mor/datter- selskap eller selskap/virksomhet i 
samme konsern. 

g) Ansvar for skade på ting som sikrede har leid, lånt eller 

påtatt seg å passe eller forvare, eller har fått i oppdrag å 
forarbeide, installere eller lignende. 

h) Ansvar for personskade som rammer noen som er ansatt 
hos sikrede når skaden er forårsaket i arbeidsforholdet. 

i) Ansvar for skade påført byggverk eller annen gjenstand når 
gravings-, piggings-, spuntings- og pelingsarbeid finner sted 
inne i, under eller nærmere enn 5 meter fra 
byggverket/gjenstanden. Dog omfattes graving som skjer 
inntil bygning når det ikke graves dypere enn støpt 
fundament. 

j) Ansvar for skade voldt på broer, veier, vekter eller annet 
underlag som følge av at disse blir overbelastet. 

k) Ansvar for skade oppstått ved ras, jordforskyvning, setning 
eller drenering av grunn samt dambrudd. 

l) Ansvar som sikrede pådrar seg ved forurensning jf. 
Forurensningslovens § 6. Likevel dekkes sikredes ansvar 
dersom årsaken til skaden er plutselig og uforutsett. 
Forurensning som skyldes korrosjon, tæring eller andre 
gradvise prosesser, regnes ikke som plutselig og uforutsett. 

m) Ansvar for skade etter naturmangfoldloven. 
n) Ansvar for skade forårsaket av støy, med mindre årsaken er 

plutselig og uforutsett. 
 
5.7.3. Forsikringssum 

• Inntil kr 10 000 000 med mindre annet fremkommer av 
forsikringsbeviset. 

 
Forsikringssummen gjelder per skadetilfelle og samlet i 
forsikringsperioden. 
 
5.7.4. Egenandel 

• Fremkommer av forsikringsbeviset. 

 

6. Delkasko 
 

6.1. Brann 
 
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at delkaskoforsikring er 
avtalt, gjelder følgende: 
 
6.1.1. Hva dekkes 

Skade som følge av: 
 
a) Brann. 
b) Lynnedslag. 
c) Eksplosjon. 

 
6.1.2. Hva dekkes ikke 

a) Andre skader som ikke fører til åpen ild. 
b) Kortslutning/overoppheting i batterier alene. 
c) Skade som skyldes kulde, varme, fukt, korrosjon, tæring 

eller normal slitasje. 
d) Skade som skyldes unormal bruk, belastning av kjøretøyet 

eller skyldes bruk av deler som avviker fra fabrikantens 
utførelse, ombygging, chiptrimming og lignende. 

e) Skade som følge av manglende vedlikehold jf produsent og 
offentlig myndighet. 

f) Skade som importør, selger, verksted eller andre er 
ansvarlig for. 

g) Skade som oppstår ved deltakelse i eller trening til alle 
former for motorsport. 

 
6.1.3. Forsikringssum 

• Markedsverdi. 
 
6.1.4. Egenandel 

• Fremkommer av forsikringsbeviset. 
 

6.2. Tyveri 
 

Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at delkaskoforsikring 
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er avtalt, gjelder følgende: 
 
6.2.1. Hva dekkes 

a) Tyveri av kjøretøyet. 
b) Brukstyveri. 
c) Forsøk på tyveri. 
d) Hærverk i forbindelse med tyveri. 

 
6.2.2. Hva dekkes ikke 

a) Tyveri når den skyldige tilhører forsikringstakers husstand, 
er ansatt hos, eller er i tjeneste hos forsikringstaker. 

b) Tyveri, forsøk på tyveri eller manglende mulighet til å 
benytte kjøretøyet som følge av datavirus, løsepengevirus 
eller annet bedrag eller svindel knyttet til bilens 
programvare og elektroniske systemer. 

c) Tap av kjøretøy som forhandler har i kommisjon. 
 
6.2.3. Forsikringssum 

• Markedsverdi. 
 
6.2.4. Egenandel 

• Fremkommer av forsikringsbeviset. 
 
6.2.5. Prøvekjøring og utleie 

Forutsetninger: 

• Bilselger/bileier må være med ved prøvekjøring 

• Før utleie eller prøvekjøring skal det tas kopi av leietakers 
førerkort, ref. Sikkerhetsforskrift 13.6 Prøvekjøring og utleie. 

 

6.3. Glass 
 
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at Glasskadeforsikring er 
avtalt, gjelder følgende: 
 
6.3.1. Hva dekkes 

a) Reparasjon av utvendig glassrute dersom denne kan 
repareres. 

b) Bytte av utvendig glassrute dersom denne ikke kan 
repareres. 

 
6.3.2. Hva dekkes ikke 

• Glasstak og takluker. 
 
6.3.3. Forsikringssum 

a) Begrenset til 50 % av kjøretøyets verdi. 
b) Ved reparasjon er erstatningen begrenset til kr 750 

inklusive mva. 
 
6.3.4. Egenandel 

• Fremkommer av forsikringsbeviset. 

• Dersom ruten kan repareres i stedet for å byttes trekkes det 
ingen egenandel. 

 

6.4. Transport av skadd kjøretøy 
 

Ved erstatningsmessig skade dekkes utgifter til transport- 
og/eller midlertidig reparasjon av forsikret kjøretøy, som er 
nødvendig for flytting til og fra nærmeste verksted som kan 
utføre reparasjonen. 
 

6.5. Redning 
 

Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at Redningsforsikring 
(veihjelp) er avtalt, gjelder følgende: 
 

• Redning gjelder for forsikret kjøretøy. 

• Annen Henger/Campingvogn under bruk med forsikret 
kjøretøy er medforsikret, såfremt Annen Henger/Campingvogn 
ikke har annen tilsvarende dekning. 

 

6.5.1. Assistanse 
 
6.5.1.1. Hva dekkes 
 
Utgifter til berging eller tauing til nærmeste verksted, eller 
reparasjon på stedet hvis dette er rimeligere ved: 
a) Sammenstøt, utforkjøring, velting. 
b) Utelåsing eller brukket nøkkel. 
c) Motorstopp, startproblemer og annen form for uberegnelig 

driftsstopp. 
d) Driftsstopp som følge av at kjøretøy går tom for drivstoff 

eller strøm. 
 
6.5.1.2. Hva dekkes ikke 
 

• Assistanse som kan kreves erstattet under annen forsikring, 
garanti, redningsabonnement mobilitetsgaranti og lignende. 

 
6.5.2. Hjemreise for fører og passasjerer 
 
6.5.2.1. Hva dekkes 
 

• Nødvendige merutgifter på rimeligste måte til hjemreise for 
fører og passasjerer dersom: 
a) Kjøretøyet er så alvorlig skadet at det ikke kan settes i 

trafikksikker stand innen tre arbeidsdager. 
b) Kjøretøyet blir stjålet og ikke kommer til rette innen tre 

dager. 
c) Føreren rammes av ulykkestilfelle, plutselig sykdom 

eller død. 
 
6.5.2.2. Hva dekkes ikke 
 

• Hjemreise for haikere. 
 
6.5.3. Hjemtransport av kjøretøy 
 
6.5.3.1. Hva dekkes 
 
Nødvendige merutgifter til hjemtransport eller henting av 
kjøretøyet med tilhenger når: 
 
a) Kjøretøyet er etterlatt av årsaker som er nevnt under punkt 

6.6.1. 
b) Kjøretøyet er etterlatt av årsaker som er nevnt under punkt 

6.6.2. 
 
6.5.4. Transport til annet hensiktsmessig sted 
 
6.5.4.1. Hva dekkes 
 
Etter avtale med Selskapet, kan det gis erstatning for transport til 
annet hensiktsmessig sted enn hjemsted, eventuelt til midlertidig 
opphold. 
6.5.5. Forsikringssum 
 
a) Erstatning for transport av kjøretøyet er begrenset til 50 % 

av kjøretøyets verdi umiddelbart før skadetilfellet inntraff. 
b) Reiseutgifter til annet hensiktsmessig sted må ikke 

overstige utgifter ved hjemreise. 
 
6.5.6. Egenandel 
 

• Fremkommer av forsikringsbeviset. 
 
Anmodning om hjelp ved forsikringstilfelle skal gjøres direkte til 
Selskapet på telefon 64 80 80 72. Dersom assistanse eller 
andre tiltak skal utføres uten at selskapet har forhåndsgodkjent, 
kan erstatningen reduseres eller falle bort. 

 

7. Kasko 
 

7.1. Vognskade 
 
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at Kasko- eller 
vognskadeforsikring er avtalt, gjelder følgende: 
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7.1.1. Hva dekkes 
 
a) Skade som følge av sammenstøt. 
b) Skade som følge av utforkjøring. 
c) Skade som følge av hærverk. 
d) Skade som følge av annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning. 
e) Skade som følge av plutselig og uforutsett brudd eller 

brekkasje ved bruk av kran, tipp eller bakløfter. 
 
7.1.2. Hva dekkes ikke 
 
a) Skade på motor, gir eller drivlinje alene. 
b) Skade som følge av manglende vedlikehold jf produsent og 

offentlig myndighet. 
c) Skade som importør, selger eller verksted er ansvarlig for. 
d) Skade som oppstår ved deltakelse i eller trening til 

motorsport. 
e) Skade som skyldes bruk av vinsj. 
f) Skade som følge av snøbrøyting. 
g) Skade som skyldes kjøring utenfor allfarvei, med mindre 

kjøringen eller arbeidet skjer som ledd i forsikringstakers 
virksomhet. 

h) Skade som skjer under lufttransport eller transport med 
kabel-/svevebane. 

i) Skade som skyldes synkning som følge av arbeid på flåte, 
rigg eller skip. Det samme gjelder skade som oppstår under 
om bord- eller avlessing i forbindelse med oppdraget. 

j) Skade på kjøretøyet eller manglende mulighet til å benytte 
kjøretøyet som følge av datavirus, løsepengevirus eller 
annet bedrag eller svindel knyttet til bilens programvare og 
elektroniske systemer. 

 
7.1.3. Forsikringssum 
 

• Markedsverdi. 
 
7.1.4. Egenandel 
 

• Fremkommer av forsikringsbeviset. 
 

7.2. Arbeid på flåte, rigg eller skip 
 
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at arbeid på flåte, rigg 
eller skip er avtalt, gjelder følgende: 
 
7.2.1. Hva dekkes 
 
a) Skade på egen arbeidsmaskin som følge av arbeid på flåte, 

rigg eller skip. 
b) Skade som følge av av-/påkjøring samt transport på flåte, 

rigg eller skip. 
 

7.3. Snøbrøyting 
 
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at snøbrøyting er avtalt, 
gjelder følgende: 
 
7.3.1. Hva dekkes 
 

• Vognskade som følge av bruk av kjøretøyet til snøbrøyting. 
 
7.3.2. Hva dekkes ikke 
 
a) Skade på plog. 
b) Maskinbrudd, herunder skade på kraftoverføringen mellom 

motor og hjul. 
 
7.3.3. Forsikringssum 
 

• Markedsverdi. 
 

7.4. Uflaksforsikring (gjelder kun person- og 
varebil) 

 
7.4.1. Feilfylling av drivstoff 
 

7.4.1.1. Hva dekkes 
 
Ved feilfylling av drivstoff utført av forsikringstaker, fører eller 
passasjer, erstattes: 
 
a) Utgifter til berging eller tauing av kjøretøyet med tilhenger til 

nærmeste verksted, eller assistanse på stedet hvis dette er 
rimeligere. 

b) Rens av drivstofftank. 
c) Erstatning for drivstoffet som ikke kan benyttes som følge 

av feilfylling. 
 
7.4.1.2. Hva dekkes ikke 
 

• Skade på motor. 
 
7.4.2. Nøkkelforsikring 
 
7.4.2.1. Hva dekkes 
 

• Kostnader for ny nøkkel, programmering og omkoding hos 
autorisert verksted dekkes ved plutselig og uforutsett 
skade/tap av bilens nøkler. 

 
7.4.2.2. Hva dekkes ikke 
 
a) Nøkler som er gjenglemt. 
b) Teknisk feil på nøkkelen alene. 

 
7.4.3. Annen skade 
 
7.4.3.1. Hva dekkes 
 
Plutselig og uforutsett skade forårsaket av forsikringstaker, fører 
eller passasjer: 
 
a) Som krever rens av bilens interiør. 
b) På bilens interiør. 
c) På standard integrert GPS, lyd- og bildeanlegg. 
d) På fastmontert utstyr nevnt i punkt 3.2. 
e) På eller tap av deler og tilbehør nevnt i punkt 3.3. 

 
7.4.3.2. Hva dekkes ikke 
 
a) Uflaksforsikring for andre kjøretøy enn person- og varebil. 
b) Skader som omfattes av andre deler av forsikringsvilkårene. 
c) Skader som skal erstattes av fabrikant, importør, 

leverandør, reparatør og liknende, i henhold til lov, garanti 
eller andre omstendigheter. 

d) Ting som er mistet eller gjenglemt. 
e) Skader forårsaket av dyr. 
f) Skade forårsaket av kulde, varme, fukt, korrosjon, tæring 

eller normal slitasje. 
g) Skader som påvirker bilens fremdrift og kjøreegenskaper. 
h) Skade forårsaket av betalende passasjerer. 

 
7.4.4. Forsikringssum 
 

• Fremkommer av forsikringsbeviset. 
 
7.4.5. Egenandel 
 
• Fremkommer av forsikringsbeviset. 

 

7.5. Avbrudd 
 
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at Avbruddsforsikring 
er avtalt, gjelder følgende: 
 
7.5.1. Hva dekkes 
 
a) Avtalt beløp i inntil 40 dager ved erstatningsmessig kasko- 

eller maskinskade, men begrenset til normal reparasjonstid. 
b) Avtalt beløp i inntil 40 dager dersom kjøretøyet ikke er 

kommet til rette etter tyveri. Antall dager regnes som den 
tiden kjøretøyet er unndratt sikredes disposisjon medregnet 
normal reparasjonstid. 
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c) Avtalt beløp i inntil 40 dager ved totalskade. Antall dager 
regnes som den tiden det tar å skaffe tilsvarende kjøretøy 
fra det tidspunkt skaden ble meldt Selskapet, men 
begrenset til 15 dager etter at Selskapet har gitt beskjed om 
at kjøretøyet vil bli kondemnert. 

 
7.5.2. Hva dekkes ikke 
 

• Skade som ikke overstiger egenandel kasko eller 
maskinskade. 

 
7.5.3. Egenandel 
 

• Avtalt antall karensdøgn fremkommer av forsikringsbeviset. 
 

7.6. Leiebil (gjelder kun person- og varebil) 
 
7.6.1. Hva dekkes 
 
a) Leiebil i inntil 15 dager ved skade under pkt 6.1, 6.4 og 7.1, 

men begrenset til normal reparasjonstid. 
b) Leiebil inntil bilen er gjenfunnet ved skade under pkt 6.2 

eller 6.3, men likevel begrenset til 15 dager. 
 
Selskapet skal kontaktes før leiebil bestilles. Leiebilfirma avgjøres 
av Selskapet. 
 
7.6.2. Forsikringssum 
 

• Leiebil inntil gruppe C. 
 
7.6.3. Spesielt for El-bil 
 

• Dersom den forsikrede bil er en el-bil og dette ikke kan skaffes 
som leiebil, dekkes i tillegg dokumenterte utgifter til drivstoff og 
bompasseringer. 

 

7.7. Bagasje i bil 
 
7.7.1. Hva dekkes 
 
a) Skade på bagasje som følge av erstatningsmessig skade 

under punktene 6.1, 6.2 og 7.1. 
b) Skade fra påmontert, låsbar bagasjeboks dekkes også. 

 
7.7.2. Hva dekkes ikke 
 
a) Penger, smykker, antikviteter, bank- og kredittkort, 

verdipapir og lignende. 
b) Bagasje i bil for arbeidsmaskin. 

 
7.7.3. Forsikringssum 
 

• Fremkommer av forsikringsbeviset. 
 

7.8. Yrkesløsøre og varer 
 
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at forsikring for 
Yrkesløsøre og varer er avtalt, gjelder følgende: 
 
7.8.1. Hva dekkes 
 

• Tyveri og skade på verktøy, redskaper, instrumenter og 
lignende. 

• Skade på varer og vareprøver hvis kjøretøyet samtidig er blitt 
stjålet. 

 
7.8.2. Hva dekkes ikke 
 

• Skade som skjer utenfor kjøretøyet. 
 
7.8.3. Forsikringssum 
 

• Fremkommer av forsikringsbeviset. 
 
 

7.8.4. Egenandel 
 

• Fremkommer av forsikringsbeviset. 
 

7.9. Maskinskade (gjelder kun arbeidsmaskin) 
 
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at Maskinskadeforsikring er 
avtalt, gjelder følgende: 

 
7.9.1. Hva dekkes 
 
Plutselig og uforutsett skade på arbeidsmaskin ved brudd eller 
brekkasje på: 

 
a) Motor. 
b) Girkasse. 
c) Drivverk. 
d) Styreenhet. 

 
7.9.2. Hva dekkes ikke 
 
a) Maskinskade for maskiner som er mer enn 8 år gamle. 
b) Skade på maskinens datautstyr. 

 
7.9.3. Forsikringssum 
 

• Markedsverdi. 
 
7.9.4. Egenandel 
 
a) Egenandelen beregnes i henhold til tabellen, fra og med år 

2 i prosent av reparasjonskostnadene, inklusive eventuelle 
transportkostnader. 

 

Arbeidsmaskinens alder Egenandel 

Inntil 1 år Kr 10 000 

Inntil 2 år 20 %, minimum kr 10 000 

Inntil 3 år 30 %, minimum kr 10 000 

Inntil 4 år 40 %, minimum kr 10 000 

Inntil 5 år 50 %, minimum kr 10 000 

Inntil 6 år 60 %, minimum kr 10 000 

Inntil 7 år 70 %, minimum kr 10 000 

Inntil 8 år 80 %, minimum kr 10 000 

 
b) Hvis maskinen er kjøpt uten garanti eller med redusert 

garanti, og skaden normalt ville ha vært dekket av denne, 
tilkommer en ekstra egenandel på 20 % av 
reparasjonskostnadene. 

 

8. Kasko Pluss 
 

8.1. (Gjelder kun person- og varebil) 
 
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at Kasko Pluss forsikring er 
avtalt, gjelder følgende: 

 

8.2. Leiebil Pluss 
 
Punkt 7.7.1 erstattes med følgende: 

 
8.2.1. Hva dekkes 
 
a) Leiebil i hele reparasjonsperioden ved skade under pkt 6.1, 

6.4, 7.1 og 8.2 (dersom dette er avtalt), men begrenset til 
normal reparasjonstid. 

b) Leiebil inntil bilen er gjenfunnet ved skade under pkt 6.2 
eller 6.3, men likevel begrenset til 31 dager fra Selskapet 
ble varslet. 

c) Dersom bilen kondemneres, eller er stjålet og ikke kommet 
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til rette etter 31 dager, dekkes leiebil inntil 7 dager etter at 
erstatningstilbud er sendt. 

 
Selskapet skal kontaktes før leiebil bestilles. Leiebilfirma 
avgjøres av Selskapet. 

 
8.2.2. Hva dekkes ikke 
 

• Leiebil for andre kjøretøy enn person- og varebil. 
 
8.2.3. Forsikringssum 
 
a) Leiebil inntil gruppe C. 
b) I tilfeller der større bil enn ordinær leiebil (gruppe C) er 

forsikret, dekkes tilsvarende størrelse bil dersom dette 
kan skaffes og slikt behov er nødvendig. Erstatningen er 
begrenset til maksimalt kr 35 000. 

 
8.2.4. Spesielt for El-bil 
 

• Dersom den forsikrede bil er en el-bil og dette ikke kan skaffes 
som leiebil, dekkes i tillegg dokumenterte utgifter til drivstoff og 
bompasseringer. 

 

8.3. Motor- og elektronikkforsikring 
 
8.3.1. Hva er forsikret 
 

• Forsikringen gjelder for bil som har kjørt inntil 200 000 km. 
Forsikringstaker må selv kontakte selskapet for å si opp 
dekningen etter at bilen har kjørt 200 000 km. 

 
8.3.2. Forsikringen omfatter 
 
8.3.2.1. Mekanisk eller elektronisk skade 
 
Mekanisk eller elektronisk skade som skjer plutselig og uforutsett 
som påvirker bilens funksjon og berører følgende komponenter: 
 
a) Motor. 
b) Manifold (Grenrør). 
c) Turbo/kompressor med kontrollsystemer. 
d) Ladeluftkjøler (Intercooler). 
e) Klimaanlegg. 
f) Tenningssystem inkl. styrings- og 

reguleringskomponentene. 
g) Kjølesystem for motor og girkasse. 
h) Startmotor. 
i) Generator. 
j) Drivstoffsystemet inkludert innsprøytningssystem og deres 

styreenhet. 
k) Girkasse og drivverk til bilens framdrift. 
l) Bremseservo. 
m) Servostyringsutstyr inkludert pumper. 
n) Batteri for å drive elektriske- og hybridbiler. 
o) Styringselektronikk for aktiv chassisstabilisering og 

antisladd-/spinnsystem (ikke fjærer) og ABS – 
styringssystemer. 

p) Utslippskontrollsystem (ikke lyddempere og eksosrør). 
q) Airbag og styringsenhet til denne. 
r) Komfortutstyr (for eksempel styreenhet til sete, vindu og 

sentrallås) samt motorer til disse. 
s) Kombinasjonsinstrument (for eksempel fartsmåler). 
t) Fabrikkmonterte elektroniske system for kollisjonsvarsling, 

sikkerhet, kommunikasjon, informasjon, data, navigering 
samt multimedia. 

u) Vindusviskermotor for front og bakrute samt regnsensor. 
Går ruten i stykker ved reparasjon av regnsensor erstattes 
ikke ruten. 

v) Sikkerhetsbelter. 
w) Parkeringsbremsesystemets elektronikk. 
x) Fabrikkmonterte frontlykter og kontrollsystemer, inkludert 

sensorer. 
y) Setevarmere. 
z) Parkeringshjelp. 
æ) Hjelpevarmere. 
ø) Elektrisk oppvarming i frontrute, bakrute og bakspeil. 

8.3.2.2.  
 
Kostnader utover egenandelen for undersøkelse og 
demontering i forbindelse med å fastsette om skaden erstattes 
av forsikringen. Montering og ettermontering etter undersøkelse 
og demontering der skaden ikke erstattes av forsikringen er 
ikke dekket. 

 
8.3.3. Forsikringen omfatter ikke 
 
8.3.3.1. Forsikringen omfatter ikke skade på: 
 
a) Drivstoffslanger, filtre og drivstofftank. 
b) Clutchlamell og følgeskader av dette. 
c) Bremsesystemets hoved- og hjulsylinder. 
d) Fjærsystem. 
e) Hjullager. 
f) Batteri. 
g) Annen mekanikk og hydraulikk enn nevnt under punkt 8.2.2. 
h) Kabler og ledningsnett. 
i) Lyddempere og eksosrør. 
j) Frontlysglass. 
k) Kjøretøyet som skyldes fabrikasjonsmaterial, 

konstruksjonsfeil eller som er definert som fastslåtte 
seriefeil. 

 
8.3.3.2. Forsikringen omfatter ikke: 
 
a) Skade som skal erstattes av fabrikant, importør, leverandør, 

reparatør og lignende i henhold til lov, garanti eller andre 
anliggende. Ved avslått garantikrav dekkes skaden etter 
disse vilkår hvis betingelsene ellers er oppfylt. Selskapet vil 
da overta forsikringstakers krav. 

b) Skade forårsaket av kulde, varme, fukt, korrosjon, tæring 
eller normal slitasje. 

c) Skade som er dekket under bilens kaskoforsikring. 
d) Skade som andre kan gjøres ansvarlig for gjennom avtale, 

garanti, reklamasjon eller liggnende. 
e) Skade som skyldes unormal bruk, belastning av bilen. 
f) Skade som skyldes bruk av deler som avviker fra 

fabrikantens utførelse. 
g) Skade som skyldes ombygging, chiptrimming og liknende. 
h) Montering og ettermontering etter undersøkelse og 

demontering der skaden ikke erstattes av forsikringen. 
i) Skade som oppstår når bilen er rekvirert av offentlig 

myndighet. 
j) Skade som oppstår ved deltakelse i eller trening til 

motorsport. 
k) Skade på kjøretøyets startbatteri. 
l) Skade som følge av fukt. 
m) Sotskade eller skade pga tett partikkelfilter. 
n) Skade på kjøretøyet eller manglende mulighet til å benytte 

kjøretøyet som følge av datavirus, løsepengevirus eller 
annet bedrag eller svindel knyttet til bilens programvare og 
elektroniske systemer. 

 
Deler og komponenter som trengs byttes ut under reparasjon og 
som ikke hører til den aktuelle skade erstattes ikke. 
 
8.3.4. Egenandel 
 
a) Egenandelen beregnes etter antall kjørte kilometer fra bilen 

var fabrikkny. 
 

Kjørelengde Egenandel 

Inntil 100 000 km Kr 4 000 

Inntil 150 000 km 20% av reparasjonskostnad 
(minimum kr 6 000) 

Inntil 200 000 km 30% av reparasjonskostnad 
(minimum kr 8 000) 

 
b) Egenandelen ved skade på batteri for å drive elektriske- og 

hybridbiler. 
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Fram til bilen er Egenandel 

1 år Kr 4 000 

2 år 10% av reparasjonskostnad 
(minimum kr 4 000) 

3 år 20% av reparasjonskostnad 
(minimum kr 4 000) 

4 år 30% av reparasjonskostnad 
(minimum kr 4 000) 

5 år 40% av reparasjonskostnad 
(minimum kr 4 000) 

6 år 50% av reparasjonskostnad 
(minimum kr 4 000) 

7 år 60% av reparasjonskostnad 
(minimum kr 4 000) 

Over 7 år 70% av reparasjonskostnad 
(minimum kr 4 000) 

 

8.4. Totalskadegaranti 
 
8.4.1. Hva dekkes 
 
Ny bil av samme merke, modell og årgang dersom samtlige av 
følgende punkter er oppfylt: 
 
a) Skaden inntreffer innen tre år etter at bilen var registrert 

som fabrikkny. 
b) Bilen ikke har vært kjørt mer enn 100 000 km. 
c) Reparasjonskostnadene overstiger 60 % av bilens 

nyanskaffelsesverdi på skadetidspunktet. 
 
8.4.2. Hva dekkes ikke 
 
Bil som er, eller har vært: 
 

• utleid i henhold til leasingavtale, leiebil, taxi, trafikkskolebil, 
ambulanse, bårebil, campingbil, politibil, brannbil og biler med 
prøvekjennemerke. 

 

8.5. Totalskadegaranti for leaset kjøretøy 
 
8.5.1. Hva dekkes 
 
Resterende startleie, dersom det kan dokumenteres at 
forhåndsbetalt startleie/innskudd er helt eller delvis tapt og samtlige 
av følgende punkter er oppfylt: 
 
a) Skaden inntreffer innen tre år etter at bilen var registrert 

som fabrikkny. 
b) Bilen ikke har vært kjørt mer enn 100 000 km. 
c) Reparasjonskostnadene overstiger 60 % av bilens 

nyanskaffelsesverdi på skadetidspunktet. 
 
Erstatningen beregnes forholdsmessig nedskrevet ut i fra innbetalt 
beløp og resterende leieperiode. 
 
8.5.2. Hva dekkes ikke 
 
Bil som er, eller har vært: 
 

• leiebil, taxi, trafikkskolebil, ambulanse, bårebil, campingbil, 
politibil, brannbil og biler med prøvekjennemerke. 

 

8.6. Utvidet dekning for fastmontert tilbehør 
 

• Forsikringssum for fastmontert tilbehør er utvidet til kr 50 000, 
med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset. 

 

8.7. Utvidet dekning for bagasje i bil 
 

• Forsikringssum for bagasje er utvidet til kr 20 000, med mindre 

annet fremgår av forsikringsbeviset. 
 

9. Fører- og passasjerulykke 
 
9.1. Fører- og passasjerulykke 
 
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at Fører- og 
passasjerulykke er avtalt, gjelder følgende: 
 
9.1.1. Hva omfattes 
 

• Ulykkeskade som rammer forsikrede når denne befinner seg i 
eller på kjøretøyet, eller utenfor dersom kjøretøyet er direkte 
årsak til skaden. Med ulykkesskade menes fysisk skade på 
kroppen forårsaket ved en plutselig, ytre fysisk begivenhet 
(ulykkestilfelle). 

 
9.1.2. Hvem omfattes 
 

• Fører eller passasjerer under 70 år opp til det maksimalt tillatte 
for kjøretøytypen. 

 
9.1.3. Hvem omfattes ikke 
 

• Betalende passasjerer eller haikere. 
 
9.1.4. Gjelder til fordel for 
 
a) Dødsfallserstatningen tilfaller den forsikredes 

ektefelle/registrerte partner/samboer. Har ikke avdøde slike, 
eller er de ikke lenger er i live, tilfaller utbetalingen avdødes 
arvinger etter lov eller testament i henhold til arvelovens 
bestemmelser. 
 
Med ektefelle menes den person forsikrede er lovformelig 
gift med. En person anses ikke som ektefelle/registrert 
partner etter avsnittet ovenfor når det på 
dødsfallstidspunktet er avsagt dom for eller gitt bevilling til 
separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om 
avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. 
Likestilt med ektefelle regnes registrert partner, jfr. Lov om 
partnerskap av 29. mars 1993. 
 
Med samboer menes person som avdøde på dødsfallstids- 
punktet levde sammen med i ekteskapsliknende forhold 
hvis det av Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme 
bolig de siste to årene, eller person som hadde felles barn 
og felles bolig med forsikrede. En person regnes likevel ikke 
som samboer etter dette avsnitt dersom det på 
dødsfallstidspunktet forelå forhold som var til hinder for at 
lovlig ekteskap kunne inngås, eller det er åpenbart at faktisk 
samlivsbrudd har funnet sted på et tidligere tidspunkt. 

 
b) Invaliditetserstatning tilfaller den forsikrede. 

 
9.1.5. Hva dekkes 
 
a) Medisinsk invaliditet: Dersom ulykkesskaden har medført 

livsvarig medisinsk invaliditet innen 3 år etter ulykken, har 
forsikrede rett til invaliditetserstatning. Erstatningen utgjør 
en prosentvis andel av forsikringssummen tilsvarende den 
medisinske invaliditetsgraden, jf punkt 11.4.2. 

b) Dødsfall: Har ulykkesskaden innen ett år ført til forsikredes 
død, utbetales det dødsfallserstatning. 

c) Psykologisk førstehjelp: Kostnader til psykologisk 
førstehjelp som følge av psykiske reaksjoner som skyldes 
en trafikkulykke. Det dekkes inntil 10 behandlinger ved hver 
skadehendelse. 

 
9.1.6. Hva dekkes ikke 
 
1. Behandlingsutgifter. 
2. Skade på sinnet alene, for eksempel sjokk regnes ikke som 

ulykkesskade uten at det samtidig har oppstått 
legemsskade som medfører livsvarig og erstatningsmessig 
invaliditet. 
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3. Skade som anses å skrive seg fra annen sykdom eller 
sykelig tilstand/disposisjon. 

4. Psykisk skade dersom skaden ikke oppfyller 
diagnosekriteriene i det internasjonale 
klassifikasjonssystemet ICD-10, punkt F43,1 (PTSD 
Posttraumatisk stresslidelse). 

5. Arr og vansiring som gir invaliditetsgrad på mindre enn 
15%. 

6. Skade som skyldes: 
a) Infeksjonssykdom som følge av bitt, stikk eller smitte, 

unntatt sårinfeksjon og blodforgiftning. 
b) Forgiftning forårsaket av mat, drikke eller 

nytelsesmidler. 
c) Besvimelse, plutselig blodtrykksfall og slagtilfelle. 
d) Hjerte-/karsykdommer, kreft og artritt. 
e) Rygglidelser og ryggsmerter med mindre lidelsen/ 

smertene kan tilbakeføres til påvisbart brudd i 
ryggsøylen, og dette kan tilbakeføres til en ulykke. 

f) Skade som skyldes medisinske komplikasjoner oppstått 
under undersøkelse eller behandling av lege, sykehus 
eller fysikalsk institutt. Selskapet dekker likevel skade 
som oppstår når den forsikrede behandles på grunn av 
ulykkeskade som er erstatningsmessig i henhold til 
denne ulykkesdekningen. 

g) Dersom sykelig tilstand eller sykelig anlegg har 
medvirket til skaden, kan erstatningen reduseres i 
forhold til betydningen tilstanden eller anlegget har hatt 
for skaden. 

7. Skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur. 
8. Forsettlig fremkalt skade. 
9. Selvmord eller forsøk på selvmord som skyldes 

sinnslidelse. 
10. Skade ved deltakelse i slagsmål eller forbrytelser, eller er 

offer for gjengjeldelsesforhold i forbindelse med egen 
deltakelse i straffbar handling. 

11. Selv om det fremgår av forsikringsbeviset at forsikringen 
gjelder på arbeid, dekkes ikke utøvelse av følgende 
arbeid/yrker: 
a) Virksomhet knyttet til fremstilling, lagring, bruk og 

transport av gods klassifisert som ADR. 
b) Arbeid på flåte, rigg eller skip. 
c) Arbeidsmaskindrift utenfor Norden. 
d) Gruve- og bergverksdrift, stein, sand- og leirebrudd og 

tunnelarbeid. 
e) Militære oppdrag utenfor Norge. 
f) Stuntaktiviteter og motorsport. 

12. Krigsrisiko i utlandet med mindre forsikrede allerede 
befinner seg i ett område hvor det bryter ut krig eller 
alvorlige uroligheter. Dette gjelder bare dersom området ble 
ansett som fredelig før avreise. Dekningen er begrenset til 
en måned. 

 
9.1.7. Forsikringssum 
 
1. Medisinsk invaliditet: Inntil kr 200 000. Ved 100% varig 

medisinsk invaliditet utbetales full erstatning. Ved lavere 
invaliditetsgrader utbetales en forholdsmessig andel av 
forsikringssummen. 

2. Dødsfall: Kr 100 000. Dersom forsikrede ikke hadde 
ektefelle, registrert partner, samboer eller barn er 
forsikringssummen begrenset til kr 20 000. Det gjøres 
fradrag dersom invaliditetserstatning er betalt for samme 
skade. Dør den forsikrede senere enn ett år etter at 
ulykkesskade inntraff, utbetales invaliditetserstatning 
dersom ulykkesskaden ville ha medført varig medisinsk 
invaliditet. Erstatningen beregnes ut i fra den invaliditet som 
antas ville blitt den endelige dersom sikrede hadde vært i 
live. 

3. Samlet erstatning ved ett og samme skadetilfelle er 
begrenset til kr 1 000 000. Overskrides denne 
forsikringssum av summen av de individuelle krav, fordeles 
beløpet mellom de skadde med hver enkelts prosentandel 
av den totale skade. 

 
 
 
 

10. Rettshjelp 
 

10.1. Hva dekkes 
 
a) Rimelige og nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere, 

retten, sakkyndige og vitner når sikrede som privatperson er 
part i tvist i egenskap av eier og/eller rettmessig bruker av 
det forsikrede kjøretøy. 

b) Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten hvis 
dette på forhånd er godkjent av Selskapet. 

c) Saksomkostninger ved forlik hvis dette på forhånd er 
godkjent av Selskapet. Inngås forlik ved at sikredes krav i 
det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom 
har blitt 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 
dette går tilkjente saksomkostninger i dommen eller i forliket 
til fratrekk i erstatningen. 

d) Dersom det forsikrede kjøretøy er solgt og forsikringen 
opphører i forbindelse med salget, dekkes også tvist hvor 
sikrede er part i egenskap av selger. 

e) Et krav som er fremsatt og bestridt, helt eller delvis, muntlig 
eller skriftlig. Vedvarende taushet vil kunne anses som tvist. 
En sak som består av flere individuelle tvistegrunnlag, og 
som kan fremmes i samme sak for domstolene, regnes som 
en tvist. 

f) Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (jf 
Domstolloven § 1). 

g) Dersom saken føres for særdomstol, jf Domstolloven § 2, 
men kunne vært ført for de alminnelige domstoler, dekkes 
likevel rettshjelpsutgifter. 

h) I vurderingen av hva som er rimelige og nødvendige 
utgifter, er Tvisteloven § 10-5 og kapittel 20, regler for god 
advokatskikk og Advokatforeningens salærveiledning, 
retningsgivende. 

i) Tvisten må ha oppstått mens forsikringen var i kraft. 
 

10.2. Hva dekkes ikke 
 
a) Tvist som har sammenheng med, eller sitt utspring i, 

sikredes yrke eller erverv. 
b) Tvist som har sammenheng med, eller sitt utspring i, 

separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, 
farskap, arv, krav om omstøtelse, underholdsbidrag, deling 
av bo, oppløsing av det økonomiske fellesskap etablert av 
samboende og oppløsing av husstandsfellesskap, samt 
skiftesaker. 

c) Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er 
ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs 
eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs- eller 
akkordskyldner. 

d) Straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike 
saker når sikrede er mistenkt, siktet eller saksøkt. 

e) Tvist om erstatning etter skadeserstatningsloven §§ 3-3, 3-5 
og 3-6. 

f) Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel 
dekkes utgifter ved søksmål når den administrative 
klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er 
enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandlingen unntatt 
fra dekning. 

g) Tvist mot Selskapet som skyldes avslag eller avkortning i 
forbindelse med svik, grov uaktsomhet eller overtredelse av 
sikkerhetsforskrift. 

h) Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene (jf 
Tvangslovens § 2-1), bortsett fra tvist i husleieforhold som 
knytter seg til den forsikrede faste eiendommen. 

i) Tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige. 
j) Tvist i saker om personskader etter bilansvarsloven, før det 

fra kjøretøyets trafikkforsikringsselskap foreligger skriftlig 
avslag om å dekke sikredes nødvendige og rimelige utgifter 
til juridisk bistand før saksanlegg. 

k) Utgifter til voldgiftsdommere. 
l) Utgifter til vitner, med unntak av hovedforhandling og 

bevisopptak. 
m) Idømte saksomkostninger. 
n) Rettsgebyr i ankeinstans. 
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o) Rettshjelputgifter for juridiske personer som selskaper, 
dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelser o.l., dekkes ikke - 
herunder tvist hvor nevnte juridiske personer representerer 
sikrede. 

 

10.3. Forsikringssum 
 
a) Inntil kr 7 500 for rettsmekling, inkludert forberedelser. 
b) Inntil kr 100 000 samlet for hver tvist, inkludert ovennevnte. 

 

10.4. Egenandel 
 

• Kr 4 000, med tillegg av 20 % av det overskytende beløp. Det 
trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere 
parter på samme side. 

 

11. Erstatningsregler 
 

11.1. Melding om skade 
 
a) Skademelding skal sendes Selskapet uten ugrunnet 

opphold. 
b) Person-, brann-, tyveri- og hærverksskader skal i tillegg 

meldes til politiet. 
c) Påkjørsel av dyr skal meldes viltnemnd eller politi. 

 

11.2. Erstatningsberegning 
 
Forsikringsavtalelovens § 6-1 (erstatningsberegning) gjelder ikke. I 
stedet gjelder: 
 

• Erstatningen utbetales når Selskapet har hatt rimelig tid til å 
klarlegge ansvarsforholdet og beregne erstatningen. 
Selskapet plikter ikke å gjøre opp skaden før eventuelle 
offentlige undersøkelser er avsluttet. 

 
11.2.1. Reparasjon 
 
a) Skaden skal repareres når Selskapet mener det er teknisk 

og økonomisk mulig. 
b) Reparasjon skal ikke påbegynnes uten samtykke fra 

Selskapet. 
c) Selskapet avgjør ved hvilket verksted reparasjonen skal 

foretas. 
d) Finner Selskapet det ikke lønnsomt å reparere de enkelte 

deler, skiftes de med likeverdige. Hvis reparasjon bare kan 
skje ved bruk av nye deler og de utskiftede deler var 
forringet som følge av slitasje, trekkes det skjønnsmessig 
fra i erstatningen for dette. Selskapet har rett til å overta de 
utskiftede deler. 

e) Meromkostninger til forandringer, forbedringer, 
overtidsbetaling, foreløpig reparasjon og eventuell 
verdiforringelse, erstattes ikke. 

f) Selskapet kan etter avtale utbetale erstatning kontant. Blir 
reparasjon foretatt utenom verksted, erstattes 
arbeidspenger med 50 % av normalpris på verksted. 

g) Merverdiavgift erstattes bare når den er betalt. 
 
11.2.2. Totalskade og tap 
 
a) Er kjøretøyet/tilhengeren gått tapt eller er reparasjon etter 

Selskapets vurdering ikke lønnsom eller teknisk mulig, kan 
erstatningsoppgjør utbetales kontant beregnet etter reglene 
i punkt 11.2.3 og 11.2.4. 

b) Selskapet avgjør hvem som skal beholde det skadede 
kjøretøyet. 

c) Ved tap av utstyr har Selskapet rett til å erstatte dette med 
tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende utstyr. 

d) Ved tyveri av kjøretøyet kan Selskapet kreve at alle nøkler 
blir innlevert. Dokumentasjon fra produsentens 
nøkkelregister kan også kreves. 

 
11.2.3. Verdifastsettelse 
 
a) Oppgjør etter punkt 11.2.2 beregnes etter hva det på 

skadedagen ville kostet å anskaffe tilsvarende, eller i det 
vesentlige tilsvarende utstyrt kjøretøy/tilhenger i samme 
stand og av samme fabrikat, type og årgang 
(markedsverdien). Hvis sikrede beholder kjøretøyet gjøres 
fradrag for vrakets verdi og omregistreringsavgift. 

b) For kjøretøy med angitt forsikringssum i forsikringsbeviset, 
er maksimal erstatning begrenset til angitt forsikringssum. 

c) Selskapet forbeholder seg rett til å erstatte tapt eller 
totalskadet kjøretøy med tilsvarende eller i det vesentlige 
tilsvarende kjøretøy. 

d) Selskapet forbeholder seg rett til å erstatte tapt utstyr med 
tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende utstyr. 

 
11.2.4. Ting som kommer til rette 
 

• Kommer ting til rette etter at erstatningen er utbetalt, har 
sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen 
tilbake. 

 
11.2.5. Tabell for aldersfradrag 
 

Gjenstand År uten 
fradrag 

Aldersfradrag 
% per år 

Maks 
fradrag 

GPS, lyd- og bildeanlegg 1 år 10 % 50 % 

Dekk 1 år 20 % 100 % 

Felger 2 år 10 % 50 % 

Hjelm 1 år 20 % 80 % 

Kjøreutstyr til motorsykkel 
- som jakke, bukse, 
støvler og hansker 

1 år 10 % 50 % 

Ski og annet sportsutstyr 3 år 10 % 80 % 

Golfutstyr 1 år 10 % 80 % 

Sykkel 2 år 10 % 80 % 

Klær og sko (unntatt 
bunad og pels) 

1 år 20 % 80 % 

Mobiltelefon og datautstyr 1 år 20 % 100 % 

Foto-/videokamera med 
utstyr 

3 år 10 % 80 % 

Elektrisk husholdnings- 
maskin /apparat 

5 år 10 % 80 % 

Motorisert og elektrisk 
verktøy 

3 år 10 % 80 % 

Hvite- og brunevarer 5 år 10 % 80 % 

Integrerte hvitevarer 3 år 10 % 80 % 

Parabolantenne 3 år 10 % 80 % 

Andre elektriske 
maskiner/apparater 

5 år 5 % 100 % 

Møbler 3 år 10 % 80 % 

Fortelt/markise 2 år 10 % 80 % 

CD, DVD og liknende media for lyd 
og bilde 

Erstattes med nytt eller kr 
100 per stk 

 
11.2.6. Omkostninger 
 
a) Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse 

av erstatningsspørsmålet. Eventuelle rimelige og 
nødvendige omkostninger til ekstern advokat og annen 
sakkyndig bistand, valgt eller godkjent av Selskapet, 
betales av Selskapet. Slike omkostninger dekkes kun i den 
utstrekning summen av omkostningene og eventuelle 
erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen. 

b) Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels 
omfattes av forsikringen og dels faller utenfor forsikringen, 
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fordeles omkostningene etter partenes økonomiske 
interesse i saken. Der Selskapet forliker saken eller stiller 
forsikringssummen til disposisjon, er Selskapet ikke 
ansvarlig for eventuelle omkostninger som senere påløper. 

 
11.2.7. Identifikasjon 
 

• Handlinger eller unnlatelser som medfører bortfall eller 
reduksjon av sikredes rett til erstatning medfører tilsvarende 
bortfall eller reduksjon dersom de er begått av personer som 
utfører arbeid av ledende art eller av andre som har 
selvstendig stilling innen virksomheten. Med personer som har 
selvstendig stilling menes også personer som utfører 
arbeidsoppdrag uten overoppsyn fra andre, eller som utfører 
arbeidsoppdrag de selv er ansvarlige for. 

 
11.2.8. Begrenset identifikasjon (gjelder kun registrerte 

næringsdrivende) 
 

• Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at det er avtalt 
Begrenset identifikasjon gjelder følgende: 
(i) Erstatning ytes til sikrede selv om ansvarlig bruker av 

kjøretøyet har voldt skade forsettlig, grovt uaktsomt eller 
under selvforskyldt påvirkning av alkohol eller annet 
berusende eller bedøvende middel, jf FAL § 4-9. 

(ii) Dette gjelder likevel ikke hvis ett av følgende forhold 
foreligger: 
a) Ansvarlig bruker har 10 % eller mer eierinteresse i 

firmaet. 
b) Ansvarlig bruker er styremedlem. 
c) Ansvarlig bruker er daglig leder av firmaet. 

(iii) Denne bestemmelsen begrenser ikke Selskapets rett til å 
kreve regress fra den ansvarlige bruker. 

 
11.2.8.1. Egenandel 
 

• Kr 4 000 i tillegg til den egenandel som fremkommer av 
forsikringsbeviset. 

 

11.3. Skjønn 
 

• Ved vognskade kan avgjørelse om følgende forhold tas ved 
skjønn hvis sikrede eller Selskapet krever det: 
a) Verdifastsettelse 
b) Skadeansettelse 

• Bestemmelsene om skjønn i 100 Generelle vilkår får i så fall 
anvendelse. Skjønnet kan ikke med bindende virkning for 
partene ta stilling til skadeårsak og andre faktiske forhold som 
er avgjørende for Selskapet ansvar 

 

11.4. Særskilte regler for fører- og 
passasjerulykke 

 
11.4.1. Lege og spesialisterklæringer 
 
a) Selskapet og den forsikrede har rett til å innhente lege- og 

spesialisterklæringer som har betydning for fastsettelse av 
erstatningsberegningen. Dersom Selskapet finner det 
nødvendig å innhente legeerklæring fra ny sakkyndig, skal 
dette begrunnes skriftlig. 

b) Dersom forsikrede befinner seg utenfor Norge kan 
Selskapet kreve at forsikrede fremstiller seg for lege i Norge 
for vurdering av om vilkårene for erstatning er til stede. 
Legens honorar betales av Selskapet. 

 
11.4.2. Medisinsk invaliditet 
 
a) Erstatningen kommer til utbetaling når forsikringstilfellet er 

inntruffet, Selskapet har mottatt kravet med nødvendig 
dokumentasjon og har hatt rimelig tid til å vurdere 
ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar. 

b) Erstatningen fastsettes på grunnlag av den livsvarige 
medisinske invaliditetsgrad ulykken har forårsaket. 

c) Medisinsk invaliditet fastsettes av lege/spesialist på 
grunnlag av forskrift om ménerstatning ved yrkesskade nr. 
373 av 21. april 1997, del I, II og III. I tilfeller der 
skaden/sykdommen/lytet ikke omfattes av tabellen, vil 

invaliditeten fastsettes skjønnsmessig. Den medisinske 
invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag, uten 
hensyn til forsikredes yrke, nedsatt evne til inntektsgivende 
arbeid (uføregrad) og liknende. 

d) Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig 
oppgjør utsettes i inntil 3 år etter skadedagen. Oppgjøret 
baseres da på hva som antas å bli den livsvarige 
medisinske invaliditeten ut i fra tilstanden på 3 års dagen. 

e) Hvis forsikrede hadde nedsatt funksjonsevne før ulykken, 
gjøres det fradrag for denne i erstatningsoppgjøret. 

f) Dersom det antas at sykelig tilstand, disposisjon eller mén 
sammen med ulykkesskaden har medvirket til forsikredes 
invaliditet, reduseres erstatningen i forhold til betydningen 
dette har hatt for invaliditeten. 

g) Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn 
til yrke, individuelle anlegg eller sosial stilling. 

 
11.4.3. Dødsfall 
 
a) Erstatningen kommer til utbetaling når dødsfallet er 

inntruffet, Selskapet har mottatt kravet med nødvendig 
dokumentasjon og har hatt rimelig tid til å vurdere 
ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar. 

b) Dersom ulykkesskaden medfører at forsikrede dør innen     
1 år etter skadedagen, betales dødsfallserstatning. 
Eventuell invaliditetserstatning som er forskuddsbetalt for 
samme skade vil komme til fradrag. 

c) Utbetaling av erstatningen følger bestemmelsene i 
forsikringsavtalelovens kapittel 15. 

 

12. Bonus 
 
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at bonus er avtalt gjelder 
følgende: 
 

12.1. Opparbeidelse av bonus 
 
1. Bonus opparbeides hvert år i henhold til tabellen dersom 

man ikke har hatt skade: 
 

Bonus nåværende Bonusreduksjon etter en 
skade 

60% eller lavere 10% 

70% 1-4 år 1 år 

70% 5. år 5% 

75% 1-5 år 1 år 

75% mer enn 6 år Ingen 

 
2. Bonus må opparbeides for hvert enkelt kjøretøy og følger 

kjøretøyets eier. Ved leasing følger bonusen leieren. 
3. Opparbeidet bonus kan ikke overføres til annet selskap 

dersom det er utestående beløp på forsikringen. 
4. Opparbeidet bonus foreldes etter 3 år. Dette regnes fra 

tidspunktet forsikringen opphører. Bonus kan da ikke lenger 
overføres til ny avtale. 

 

12.2. Bonustap 
 
a) Skader som gir utbetaling under bilansvar og/eller 

vognskade fører til bonustap. 
b) Sammenstøt med dyr som går løs på vei eller skader som 

direkte skyldes naturulykker, jf Lov om naturskadeforsikring 
fører ikke til bonustap. 

c) Ved flere skader som fører til bonustap vil bonusreduksjon 
foretas for hver skade. 

d) Bonus reduseres for neste år i henhold til følgende tabell: 
 

Bonus nåværende Bonusreduksjon etter en 
skade 

0% eller lavere 40% 
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10% - 70% 30% 

75% 1-5 år 15% 

75% mer enn 6 år 6 år eller mer 

 

13. Sikkerhetsforskrifter 
 
Selskapet tar forbehold om helt eller delvis ansvarsfrihet ved 
endring av risikoen eller brudd på sikkerhetsforskrifter, jf FAL 
§§ 4-6, 4-7 og 4-8. Hvilke sikkerhetsforskrifter og ansvars-
begrensninger som er avtalt fremkommer av forsikringsbeviset. 
 

13.1. Bruk 
 
13.1.1. Generelle 
 

• Fører skal ha de førerkort, kjøresedler, bevis, sertifikater og 
attester myndighetene krever for den klasse og brukstype 
kjøretøyet tilhører. 

• Krav gitt i forskrift om bruk av kjøretøy (vegtrafikkloven) skal 
følges. 

• Kjøretøyet skal ikke belastes eller endres utover det som er 
angitt i vognkort/instruksjonsbok. 

• Sikkerhetsbelte skal alltid benyttes med mindre det er gitt 
dispensasjon for bruk av dette eller det ikke finnes. 

• Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt med mindre den er 
fastmontert/håndfri. SMS, MMS, e-post, nettsurfing med mer 
er ikke tillatt. 

• Forskrifter om kjøre- og hviletid fastsatt av Samferdsels-
departementet skal overholdes. Ved skade skal 
fartsskriverkort/diagramskiver på forlangende forelegges 
Selskapet. 

• Last skal sikres slik at den ikke kan forskyve seg, falle av eller 
rase ut. 

• Ved kjøring på broer, veier, vekter, islagt vann eller annet 
underlag, skal forsikringstaker eller den som med 
forsikringstakers samtykke er ansvarlig for kjøretøyet forvisse 
seg om at kjøringen kan skje uten fare for overbelastning. 

• Skade på bilen som sikrede, eller den som er ansvarlig for 
bilen, har voldt forsettlig. Er skaden framkalt ved grov 
uaktsomhet avgjøres det, under hensyn til skyldgraden og 
omstendighetene for øvrig, om selskapet skal betale noe og i 
tilfelle hvor mye 

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

• Skade som oppstår under terrengkjøring i strid med gjeldende 
regler for motorisert ferdsel i utmark. (snøscooter for 
eksempel) 

• Skade som oppstår under kjøring på avsperret område 
(landevei eller bane). Begrensningen gjelder ikke for kjøring 
som er arrangert av autorisert trafikkskole, eller 
førerutviklingskurs som er forhåndsgodkjent av selskapet 

 
13.1.2. Kran, tipp og bakløfter 
 

• Ved bruk av kran, tipp og bakløfter skal forskrifter fastsatt av 
leverandør eller av Arbeidstilsynet overholdes. Kjøretøyet skal 
videre være utstyrt med en indikator hvis det er påmontert 
kran som skal varsle om at kranlabb er ute og om kranens 
høyde overstiger en forutbestemt maksimalhøyde ved 
parkering på lasteplanet eller når den legges oppå lasten 

• Kjøretøy med støttelabber og andre stabiliserende 
anordninger skal, hvor det er foreskrevet, alltid være i funksjon 
ved løfting. 

 
13.1.3. Graving, pigging, sprengning, spunting, peling, boring og 

riving 
 

• Forskrift Graving og avstiving av grøfter nr 151 skal følges. 

• Graving skal utføres etter bestemmelsene i Forskrift om 
utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) nr 1357. 

• Før gravings-, borings-, piggings-, spuntings- og 

pelingsarbeider igangsettes skal sikrede ved undersøkelse 
hos offentlige og private instanser samt grunneiere skaffe seg 
kunnskap om rør, ledninger eller kabler i bakken som kan ta 
skade av arbeidet. Deretter skal forholdsregler tas (som for 
eksempel ved at nedgravde rør, ledninger og kabler 
avmerkes) for å hindre skader på disse. 

• Ved gravings-, borings-, piggings-, sprengnings-, spuntings-, 
pelings- og rivingsarbeider skal rådgivende ingeniør benyttes 
ved planleggingen og gjennomføringen av arbeidene. 
Beskrivelsen til ingeniøren skal følges ved utførelsen av 
arbeidene. Omkringliggende bebyggelse skal 
forhåndsbesiktiges og dennes tilstand registreres før 
arbeidene igangsettes.  

• Borerigg skal ved utkjøring og under bruk være forsvarlig 
boltet/sikret med vinsj. 

 
13.1.4. Farlig gods (ADR) 
 

• Forskrift om «landtransport av farlig gods» gitt av Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap skal overholdes. 

 
13.1.5. Bulk og tank 
 

• Fører skal ved fylling i fra bulk-/eller tankbil kun fylle på 
tank/rør/silo som er merket for slik fylling. 

• Fører skal, før fylling, kontrollere om tank/silo har 
overfyllingsvern og at det ikke er noen synlige feil eller mangler 
på dette. 

• Fører skal under fylling stå ute og følge med på at det ikke 
skjer noe uventet i forbindelse med fylleprosessen slik at mulig 
skade kan forhindres. 

 

13.2. Vedlikehold 
 

• Kjøretøyet skal til enhver tid være forsvarlig og nødvendig 
vedlikeholdt i henhold til fabrikantens instruksjoner og krav fra 
offentlig myndighet. 

 

13.3. Brann 
 

• Arbeidsmaskiner og busser skal være utstyrt med 
hovedstrømsbryter som skal slås av når kjøretøyet forlates 
uten oppsyn samt ved reparasjon og rengjøring. 

• Arbeidsmaskiner skal ha daglig kontroll av utsatte elektriske 
kabler. 

• Arbeidsmaskiner som benyttes på steder hvor det er lett 
antennelig materiale (sagbruk, søppelfylling, skogbruk og 
lignende) skal plasseres på ikke-brennbart underlag av sand, 
grus eller stein når de ikke benyttes og minimum to meter fra 
lett antennelig materiale. Maskinene skal videre rengjøres 
grundig minst en gang hver annen uke. 

• Arbeidsmaskiner skal ha brannslukningsapparat (pulver) av 
typen ABE, effektivitetsklasse II, godkjent av Statens 
Branninspeksjon. Apparatene skal være montert lett 
tilgjengelig, fortrinnsvis ved førerplassen. Kontroll skal utføres 
minst en gang hvert år. Antall apparater og mengde: 
1. Skogsmaskin, asfaltmaskin og skurtresker: 

2 stk. a’ 6 kg og 1 stk. a’ 2 kg 
2. Øvrige arbeidsmaskiner: 

1stk. a’ 2 kg (6 kg hvis arbeidsmaskinen benyttes i 
brannfarlig miljø). 

• For øvrige kjøretøy gjelder krav jf. Kjøretøyforskriften. 

• Busser med 10 tonn totalvekt eller høyere og registrert etter 
2003 skal være utstyrt med automatisk sprinkleranlegg i 
motorrommet. 

 

13.4. Tyveri 
 

• Fastmontert utstyr skal være montert slik at det ikke kan 
fjernes uten bruk av verktøy eller nøkler. 

• Kjøretøyets dører og bagasjerom skal være låst når føreren 
forlater kjøretøyet. Tilhenger skal være fastlåst med FG - 
godkjent låseanordning. Eiendeler i kjøretøyet skal 
oppbevares uten mulighet for innsyn. Ved godstransport skal 
kjøretøyet være låst eller under oppsikt av sjåfør eller dennes 
stedfortreder når det er parkert av andre årsaker enn lasting 
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og lossing. Alternativt skal det være parkert på overvåket 
område. 

• Kjøretøyets nøkler skal oppbevares utilgjengelig for 
uvedkommende. Nøkler på anleggsplasser eller i bedriftens 
egne lokaler skal oppbevares i låst FG - godkjent nøkkelskap. 
Skapet skal være boltet fast til gulv eller vegg i henhold til 
produsentens monteringsanvisning. 

• Ekstra dekk og felger som ikke er i bruk, eller andre deler av 
kjøretøyet som er midlertidig avmontert, skal oppbevares i låst 
bygning, rom i bygning eller kjøretøy. Ved oppbevaring i 
garasjeanlegg eller i fellesbod/-rom, skal disse være 
fastlåst/boltet til vegg, tak eller gulv 

• Vedlikeholdsutstyr, kjettinger, stropper, festeutstyr og 
utvendige styrepaneler som ikke er fastmontert, skal 
oppbevares i låst kjøretøy, i utvendig montert låst kasse eller i 
låst rom i bygning. 

 

13.5. Gods 
 

• Fører skal kontrollere at godset som skal fraktes er uskadet og 
tilstede. Ved avvik skal dette noteres i fraktbrevet sammen 
med avsender. 

• Før transporten påbegynnes, skal føreren påse at 
lasterommet eller containeren er rengjort og luktfri og ikke har 
hull eller er utett. 

• Transporttemperaturen skal være oppnådd før godset lastes 

inn, og skal kontrolleres hver tredje time under transporten. 
Innlastings- og transporttemperaturen skal noteres i 
fraktbrevet. 

• Godset skal stues så kompakt at forskyvinger eller fall 
forhindres, men likevel slik at luftsirkulasjonen, særlig under 
taket, ned langs dørene og retur langs gulvet, ikke blir blokkert. 

 

13.6. Prøvekjøring og utleie 
 

• Før utleie eller prøvekjøring skal det tas kopi av leietakers 
førerkort. Ved skade skal kopi av førerkort og prøvekjørings-
seddel/leiekontrakt følge med skademeldingen. 

 

13.7. Arbeid på flåte, rigg eller skip 
 
Flåten, riggen eller skipet skal ha tilstrekkelig oppdrift og stabilitet til 
å bære kjøretøyet med den maksimale arbeidslast kjøretøyet er 
beregnet for. I tillegg skal det tåle belastningen som oppstår i 
kombinasjon av maksimal last og de mest belastende stillinger 
lasten kan befinne seg i. 
 
Kjøretøyet skal være sikret mot bevegelse når det utfører arbeid. 
Dersom av- og påkjøring skal skje fra brygge, skal fører på forhånd 
forvisse seg om at bryggen er konstruert for å tåle vekten av 
kjøretøyet. 
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Her ser du hvilke dekninger som tilbys som standard og som tilvalg for den 
hoveddekningen du har valgt for ditt kjøretøy 

 
 

S = Standard, X = Ekstra, ”-” = Ikke tilgjengelig 
 
 

 
Hoveddekning 

 
Dekning 

Person- og 
varebil 

 
Lastebil 

 
Buss 

 
Arbeidsmaskin 

 
Henger 

Ansvar 

Bilansvar S S S S X 

Utvidet ansvar - X - X - 

Godsansvar X X X X - 

Godsansvar Pluss X X X X - 

Flyttegodsansvar X X - - - 

Gods under løft og transport 
med truck 

- - - X - 

Gods under løft med kran - X - X - 

Delkasko 

Brann S S S S S 

Tyveri S S S S S 

Underslag S S S S S 

Glass S S X - - 

Redning S S S - - 

Kasko 

Vognskade S S S S S 

Arbeid på flåte, rigg eller skip - - - X - 

Snøbrøyting - X - X - 

Uflaksforsikring S - - - - 

Avbrudd X X X X X 

Leiebil S - - - - 

Bagasje i bil S S S - - 

Maskinskade - - - X - 

Kasko Pluss 

Leiebil Pluss S - - - - 

Motor- og girskade S - - - - 

Totalskadegaranti S - - - - 

Utvidet dekning for fastmontert 
tilbehør 

S 
- - - - 

Utvidet dekning for bagasje i bil S - - - - 

Fører- og 
passasjerulykke 

 - S S S - 

Rettshjelp  S S S S - 

Begrenset 
identifikasjon 

 
S S S S S 

 


