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.

Motorvognforsikring - Vilkår BAU19400
Gjelder for Prøvenummer Motorvogn
Vilkår BAU19400 av 01.01.2020. Avløser vilkår av 01.01.2017.

1. Hvem forsikringen gjelder til fordel for
1.1. Forsikringen gjelder til fordel for
Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstakeren og
eventuell medforsikret eier/medeier som er nevnt i
forsikringsbeviset.

Forsikringen gjelder kun for kjøretøy som er eiet av
forsikringstaker.
Når ansvarsdekning er tegnet, gjelder denne også til fordel
for enhver rettmessig bruker/fører av motorvognen som har
påmontert prøvenummeret.

2. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i Norden

3. Når forsikringen gjelder og hvilke dekninger forsikringen omfatter
3.1. Forsikringen gjelder

3.3. Videre omfatter forsikringen

Under lovlig prøving, flytting, demonstrasjon og kjøring av
motorvogn i henhold til offentlig forskrift om bruk av
prøvenummer (prøvekjennemerke) gjelder forsikringen for
det kjøretøy som har påsatt prøvenummer som er
spesifisert i forsikringsbeviset. Forsikringen gjelder bare når
prøvenummeret er i lovlig bruk på kjøretøyet. Se forskrift
1990-01-25 nr. 92 paragraf 2-7 med senere endringer.

Videre omfatter forsikringen rettshjelpdekning. Under denne
dekningen svarer selskapet for utgifter til juridisk bistand og
til retten når sikrede er part i tvist som gjelder skade på
fører av motorvognen.

3.2. For kjøretøy
For kjøretøy som er nevnt i punkt 3.1 omfatter forsikringen
de dekningene som fremgår av spesifikasjonen i
forsikringsbeviset.

3.3.1. Selskapet dekker ikke utgifter ved tvist som har
sammenheng med eierens eller førerens yrke eller erverv,
og
heller ikke ved tvist som alene hører inn under
namsmyndighetene, jf. tvangsfullbyrdelsesloven paragraf
2-1.
3.3.2. Forøvrig gjelder Vilkår BGE90040, Rettshjelpdekning.

4. Alminnelige ansvarsbegrendende 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 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 i slik
tilstand, dersom sikrede har medvirket til motorvognens
bruk enda han eller hun visste eller måtte forstå at føreren
var påvirket, se lov om forsikringasavtaler fra 16. juni 1989
(FAL) paragraf 4-9.

4.2. Ansvarsbegrensning når forhold som har betydning
for premien blir endret
4.2.1. Premien for forsikringen er basert på at
prøvenummeret ikke brukes på motorvogn som benyttes til
snøbrøyting.Premien er også basert på at prøvenummeret
kun benyttes på den type kjøretøy som er angitt i
forsikringsbeviset og at kjøretøyets maksimale verdi ligger
innenfor det som er angitt i beviset. I forsikringsbeviset er
oppgitt de forutsetninger som er gjort gjeldende for
forsikringen.

Side 1 av 2

4.2.2. Selskapets ansvar settes forholdsmessig ned dersom
det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at
prøvenummeret er benyttet i strid med forutsetninger for
premieberegningen når sikrede ikke har tatt rimelige skritt
for å varsle selskapet om endringene. 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. Når selskapet får utbetaling
under ansvarsforsikring i tilfeller hvor forutsetningene for
premieberegningen ikke er overholdt, får selskapet
tilsvarende forholdsmessig regressrett mot
forsikringstakeren.

4.3. Ansvarsbegrensning ved overtredelse av
sikkerhetsforskrifter
4.3.1. Vær oppmerksom på særlig viktige forutsetninger for
forsikringen:
- prøvenummeret skal ikke brukes i strid med gjeldende
offentlige forskrifter
- når prøvenummeret ikke er i bruk skal det oppbevares
nedlåst og nøkler oppbevares på en slik måte at de ikke blir
tilgjengelig for uvedkommende
- fører av motorvognen skal ha gyldig førerkort
- motorvognens dører skal være låst når føreren forlater
vognen. Det skal påsees at motorvognens nøkler
oppbevares på en slik måte at de ikke blir tilgjengelige for
uvedkommende

- ekstra dekk og felger skal oppbevares på avlåst sted for å
hindre tyveri som omfattes av kasko,- brann,- eller
tyveridekning
- gods som er med motorvognen skal være forsvarlig sikret
slik at lasten ikke kan volde skade
- motorvognen skal til en hver tid være forsvarlig og
nødvendig vedlikeholdt og den må ikke utsettes for unormal
belastning.
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 meget, se FAL
paragraf 4-8.

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 prøvenummeret, får
samme virkning for sikredes rettigheter etter forsikringen
som om handlingene og unnlatelsene var foretatt av sikrede
selv.
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.

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 prøvenummeret er rekvirert av
offentlig myndighet.

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