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.

Tilhenger til utleie - Vilkår BAU21800
For Tilhenger som leies ut til boligformål i forbindelse med anleggsvirksomhet,
Campingtilhenger og annen tilhenger til utleie.
Vilkår av 01.08.2022. Avløser vilkår av 01.01.2020.

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

1.2. Forsikringen faller bort

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

Forsikringen faller bort hvis tilhengeren skifter eier.
Selskapet dekker likevel forsikringstilfeller som inntreffer
innen 14 dager etter eierskifte, men dette gjelder ikke hvor
den nye eier har tegnet forsikring.

2. Hvor forsikringen gjelder
2.1. Forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia, unntatt
Russland og Belarus.

3. Hvilke dekninger 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 trekkvognen under
selvforskyldt påvirkning av alkohol eller annet berusende
eller bedøvende middel (jfr. 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.

4.2. Ansvarsbegrensning ved overtredelse av
sikkerhetsforskrifter
4.2.1. Vær oppmerksom på særlig viktige forutsetninger for
forsikringen:
- fører av trekkvognen skal ha gyldig førerkort
- tilhengerens dører og bagasjerom skal være låst når
tilhengeren forlates. Det skal påsees at tilhengerens nøkler
oppbevares på en slik måte at de ikke blir tilgjengelig for
uvedkommende
- ekstra dekk og felger skal oppbevares på avlåst sted for å
hindre tyveri som omfattes av kasko,- brann,- og
tyveridekning
- last 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.
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4.3. Hvis sikkerhetsforskrifter er overtrådt
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 tilhengeren, får samme
virkning for sikredes rettigheter etter forsikringen som om
handlingene og unnlatelsen 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

5.2. For forsikringen gjelder ellers

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 tilhengeren er rekvirert av
offentlig myndighet.

Oppgjørs- og skadebehandlingsregler Motorvognforsikring
vilkår BGE80060.
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