Sammendrag av forsikringsvilkår «Korttidsforsikring ved henger»
Gjelder for tilhenger inntil 3500 kg.
Vilkårene består av ett hovedvilkår for motorvogn (MOT1-7). I tillegg kommer særvilkår 276 som
tilpasser standardvilkårene til denne spesielle forsikringsdekningen.
Hva er forsikret?
Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva din forsikring kan omfatte, og noen av de begrensninger som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er
de fullstendige vilkårene som gjelder.



Tilhenger med seriemessig tilbehør, forsikringssum 50 000 kr

Hvilke skadesituasjoner erstattes av forsikringen?
Delkasko








Kasko




Brannskade
Eksplosjon, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag
Smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning
Tyveri av selve kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr fra
kjøretøyet
Skade som kjøretøyet blir påført i forbindelse forsøk på
tyveri av kjøretøyet




Delkaskoskader
Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller
hærverk
Andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre
hendelse
Veihjelp i Europa utenfor Norden på reiser av inntil 3
måneders varighet.

Veihjelp i Norden ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller
ulykke.

Hva må du som leietaker betale ved skade?
Utleier betaler ingen egenandel, da det er leietaker som er ansvarlig for disse.
Skadetype

Egenandel Skadetype

Brannskade

2 500 kr Kasko skader for øvrig

Tyveriskade

2 500 kr Underslag

Veihjelp

500 kr

Egenandel
2 500 kr
0 kr

Kan erstatningen bli redusert eller avslått?
I noen tilfeller vil Selskapet kunne kreve regress fra leietaker. De vanligste tilfellene er:
Gjelder for utleier:




Utleier vil ikke oppleve avkortning eller avslag i erstatning
om leietaker bruker tilhenger i strid med noen av punktene
til høyre.
Utleier skal være sikret erstatning ved skade eller tap av
tilhenger.

Gjelder for leietaker:








Forsett - skade påført med vilje av eier eller bruker.
Grov uaktsomhet.
Promillekjøring.
Brudd på en sikkerhetsforskrift. (I vilkårene er opplistet de
sikkerhetsforskrifter som gjelder.)
At kjøretøyet er brukt på lukket bane til annet enn
glattkjøring/førerkortopplæring ved autorisert trafikkskole,
KNA, NAF eller MA.
Når kjøretøyet er brukt til snøbrøyting eller terrengkjøring i
strid med gjeldende regler for motorisert ferdsel i utmark.

Viktig å vite
Melding av skade
Skader meldes av utleier på nettsiden til tjenestetilbyder, som igjen
melder videre til If Skadeforsikring. En av våre saksbehandlere vil så ta
kontakt med utleier for å avtale hvordan skaden skal utbedres.
FirbeintForsikring ved sammenstøt med løse dyr
Egenandel reduseres med inntil kr 4 000 dersom politi/viltnemd
umiddelbart har fått rapport om skaden.
Grovt uaktsom kjøring/regress
kan føre til at du også må betale helt eller delvis skader påført andre
enn deg selv, f.eks. motpartens kjøretøy ved en kollisjon. (Dette kalles
regress).

Kondemnasjon
Kjøretøyet vil bli kondemnert hvis det koster mer å reparere det enn det
var verdt før skaden skjedde. Du får utbetalt det som det vil koste å
anskaffe tilsvarende kjøretøy (fratrukket egenandelen).
Aldersfradrag
er en nedskrivning av verdien på tilleggsutstyr. Vanlig aldersfradrag er
10 % pr år, maksimalt 50 %.
Verdiforringelse
som følge av en skade dekkes ikke av forsikringen.

Kontantoppgjør
Skader under egenandel
Det vil ikke være mulig med kontantoppgjør etter denne forsikringen,
Ved småskader som er under egenandel blir leietaker bare belastet med hvis tilhenger kan repareres på en forsvarlig måte.
totalkostnaden (reparasjonskostnaden), ikke full egenandel.

