Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset
viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen
dekker, hvilke unntak som gjelder og hvordan erstatningen beregnes. Bestemmelser som gjelder alle
deler av forsikringen kommer først. Deretter kommer bestemmelser for hver dekning. I tillegg gjelder
Generelle vilkår (vilkårsnummer BGE90080) for alle våre forsikringer.

Tilleggsutstyr Motorvogn - Vilkår BAU17700
Vilkår BAU17700 av 01.01.2011.

1. Hvem forsikringen gjelder til fordel for
1.1. Forsikringen gjelder til fordel for

1.2. Forsikringen faller bort

Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstakeren og
eventuell medforsikret eier/medeier som er nevnt i
forsikingsbeviset.

Forsikringen faller bort hvis det forsikrede utstyret skifter
eier. Selskapet dekker likevel forsikringstilfeller som inntrer
innen 14 dager etter eierskiftet, men dette gjelder ikke hvor
den nye eier har tegnet forsikring.

2. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i Norden.

3. Hvilke dekninger forsikringen omfatter
3.1. Forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter de dekningene som fremgår av
spesifikasjonen i forsikringsbeviset.

4. Alminnelige ansvarsbegrensende forutsetninger for forsikringen
4.1. Ansvarsbegrensning når fører er påvirket
Selskapet er uten ansvar for forsikringstilfelle som sikrede
har voldt mens han eller hun kjørte motorvognen som
utstyret er montert på, eller håndterte utstyret, under
selvforskyldt påvirkning av alkohol eller annet berusende
eller bedøvende middel (jf. vegtrafikkloven paragraf 22
første ledd). Det samme gjelder for forsikringstilfelle som er
voldt av en annen mens denne kjørte motorvognen eller
håndterte utstyret i slik tilstand, dersom sikrede har
medvirket til bruken enda han eller hun visste eller måtte
forstå at brukeren var påvirket, se lov om forsikringsavtaler
fra 16. juni 1989 (FAL) paragraf 4-9.

at utstyret ikke brukes til ervervsmessig utleie uten at
det er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset.
4.2.2. Selskapets ansvar settes forholdsmessig ned dersom
det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at utstyret og
og motorvogn ikke er i overenstemmelse med
forutsetningene for premieberegningen når sikrede ikke har
tatt rimelige skritt for å varsle selskapet om endringen.
Erstatningen vil i slike tilfeller bli redusert til det som svarer
til forholdet mellom den premien som er betalt, og den
premien som skulle vært betalt. Jf. FAL paragraf 4-7.

4.2. Ansvarsbegrensning når forhold som har betydning
for premien, blir endret
4.2.1. Premien for forsikringen er basert på at de
sikkerhetsforanstaltninger som det er gitt rabatt for holdes
vedlike. Videre er premien basert på følgende:
at utstyret bare brukes på den type motorvogn som
oppgitt i forsikringsbeviset
at utstyret ikke endres til annen type enn angitt i
forsikringsbeviset
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4.3. Ansvarsbegrensning ved overtredelse av
sikkerhetsforskrifter.
4.3.1. Vær oppmerksom på særlig viktige forutsetninger for
forsikringen:
- fører av motorvognen/bruker av tilleggsutstyr skal være en
person som etter myndighetenes bestemmelser har lovlig
adgang til dette. (Selskapet erstatter skade oppstått ved
lovlig øvelseskjøring/øvelsesbruk av utstyr)
- utstyret skal være godkjent til bruk på den aktuelle
motorvognen etter kjøretøyforskriftene
- utstyret skal ikke brukes/behandles i strid med forskrifter
gitt av produsent, leverandør eller offentlig myndighet
- utstyret skal til enhver tid være forsvarlig og nødvendig
vedlikeholdt og det må ikke utsettes for belastning over
tålegrense
- avmontert utstyr med lavere vekt enn 300 kg skal låses til
fast punkt med kjetting og Forsikringsselskapenes
Godkjennelsesnevnd (FG)godkjent lås, eller låses inn i
bygning.

4.4. Handlinger og unnlatelser fra andre enn sikrede
(Identifikasjon)
4.4.1. Handlinger og unnlatelser fra en person som med
sikredes samtykke er ansvarlig for bruken av tilleggsutstyret
får samme virkning for sikredes rettigheter etter
forsikringen som om handlingene og unnlatelsene var
foretatt av sikrede selv, dersom ikke annet er avtalt og dette
fremgår av forsikringsbeviset.
4.4.2. Brudd på opplysningsplikt som selskapet kan
påberope overfor forsikringstakeren etter FAL paragraf 4-2,
kan også påberopes overfor andre som måtte være sikret
under forsikringen.

4.3.2. Hvis det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at
sikkerhetsforskrifter er overtrådt, avgjøres det under hensyn
til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om
selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye, se FAL
paragraf 4-8.

5. Andre bestemmelser for forsikringen
5.1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt
Selskapet er uten ansvar for tap eller skade og økning i tap
eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller
står i sammenheng med at utstyret er rekvirert av offentlig
myndighet.

5.2. For forsikringen gjelder ellers
Oppgjørs- og skadebehandlingsregler for
Motorvognforsikring vilkår BGE80060.
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