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.

Kaskodekning - Vilkår BAU20300
Gjelder for Prøvenummer camping/varetilhenger
Vilkår BAU20300 av 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.01.2012.

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 for camping/varetilhenger som er eiet
av forsikringstaker.

2. Hvor forsikringen gjelder
2.1. Forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i Norden.

3. Hvilke ting dekningen gjelder
3.1. Selve campingvognen

3.2. Fast montert utstyr

Selve campingvognen/varetilhengeren i seriemessig
utførelse og deler av denne. Spesiallakk dekkes ikke.

Fast montert utstyr. Mobiltelefon dekkes ikke.

4. Hvilke skader dekningen omfatter
4.1. Vognskade oppstått ved sammenstøt

4.3. Tyveri

Vognskade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting,
hærverk eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.
Følgende dekkes ikke:
a) maskinbrudd, dvs. bruddskade på
campingvogn/personbiltilhenger eller deler av denne
b) skade som skyldes frost
c) skade forårsaket av insekter eller gnagere

Tyveri av campingvogn/varetilhengeren, brukstyveri, forsøk
på tyveri og hærverk i forbindelse med dette.

4.2. Brann

4.5. Egenandel

Brann, kortslutning, lynnedslag og eksplosjon. Kortslutning
som følge av fukt dekkes ikke.

4.4. Bruddskade
Bruddskade på glassruter i campingvogn forutsatt at nye
ruter settes inn.

Egenandel kr 8 000 ved hvert skadetilfelle.
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5. Alminnelige ansvarsbegrensende forutsetninger for forsikringen
5.1. Ansvarsbegrensning når fører er påvirket

5.3. Sikkerhetsforskrifter er overtrådt

Selskapet er uten ansvar for forsikringstilfelle som sikrede
har voldt mens han eller hun kjørte trekkvognen 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 trekkvognen i slik
tilstand, dersom sikrede har medvirket til trekkvognens bruk
enda han eller hun visste eller måtte forstå at føreren var
påvirket, se lov om forsikringsavtaler fra 16. juni 1989 (FAL)
paragraf 4-9.

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.

5.2. Ansvarsbegrensning ved overtredelse av
sikkerhetsforskrifter
5.2.1. Vær oppmerksom på særlig viktige forutsetninger for
forsikringen:
- prøvenummeret skal ikke brukes i strid med
Vegdirektoratets bestemmelser om prøvenummer av
01.09.1982 med eventuelle senere endringer
- når prøvenummeret ikke er i bruk skal det oppbevares
nedlåst og nøkler oppbevares på en slik måte at de ikke blir
tilgjendelige for uvedkommende
- fører av trekkvognen skal ha gyldig førerkort. (Selskapet
erstatter skade oppstått ved lovlig øvelseskjøring)
- tilhengerens vinduer skal være lukket og dører/bagasjerom
skal være låst når tilhengeren forlates. Nøklene skal
oppbevares adskilt fra motorvognen når denne forlates, og
de skal alltid holdes utilgjengelige for uvedkommende
- gods som er med tilhengeren skal være forsvarlig sikret
slik at det ikke kan volde skade
- tilhengeren skal til en hver tid være forsvarlig og nødvendig
vedlikeholdt og den må ikke utsettes for unormal
belastning.

5.4. Handlinger og unnlatelser fra andre enn sikrede
(Identifikasjon)
5.4.1. 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.
5.4.2. 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.

6. Andre bestemmelser for forsikringen
6.1. Særlige begrensninger i selskapet sin 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.

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