BOBIL EKSTRA
Vilkår PAU27007 gjelder fra 01.01.2022. Avløser vilkår av 01.10.2021.

1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Bobil Ekstra er en utvidelse av kasko og omfatter følgende:
Fastmontert tilbehør. Ekstra dekk og felger
Erstatningssummen for fastmontert tilbehør som det er
lovlig å ha på kjøretøyet, utvides til 50.000 kroner. Foliering
regnes også som fastmontert tilbehør. Kasko er utvidet til å
omfatte skade på eller tap av ekstra dekk og felger,
uavhengig av om disse er i standard utførelse.
Ved ett og samme forsikringstilfelle er erstatningen for
fastmontert tilbehør og ekstra dekk og felger samlet
begrenset til 50.000 kroner. Tilhenger eller tilbehør som kan
fjernes uten bruk av verktøy regnes ikke som fastmontert
tilbehør.
Løst utstyr og bagasje
Erstatningssummen for løst utstyr og personlige eiendeler,
utvides med samlet verdi til 100.000 kroner. Hver gjenstand
er dekket med inntil 10.000 kroner.
Bagasje for haikere, utstyr til bruk i næring, penger,
verdipapirer, antikviteter, smykker og dyr dekkes ikke.
Løst utstyr og bagasje dekkes ikke ved helt eller delvis
utleie.
Egenandelen er 1.000 kroner.
Skade på eller tap av bilnøkkel
Skade på eller tap av bilnøkkel er dekket. Erstatningen er
begrenset til 10.000 kroner. Egenandelen er 1.000 kroner.

i tak, vegger og gulv. Skaden må ha inntruffet i
forsikringstiden og innen 15 år etter at kjøretøyet som
fabrikknytt ble registrert første gang.
Egenandel er 4.000 kroner for inntil 10 år gammelt kjøretøy.
Det beregnes en egenandel på 25 prosent av skaden for
kjøretøy som er 10 år eller eldre, minimum 4.000 kroner.
Forsikringen erstatter ikke fuktskade som
fabrikant/importør/leverandør/reparatør er ansvarlig for i
henhold til avgitt garanti, reklamasjon eller annet
rettsgrunnlag. Fører ikke garantikravet eller reklamasjonen
frem, dekkes skaden etter disse forsikringsvilkår hvis
betingelsene ellers er tilstede. Selskapet overtar i så fall
sikredes krav mot fabrikant/importør/leverandør/reparatør.
Unntak
Fuktskade på fortelt og terrasse uavhengig av
byggematerialer.
Avbrutt ferie
Rimelige og nødvendige merutgifter til leiebil og/eller
opphold erstattes når påbegynt ferie med varighet mer enn
seks døgn må avbrytes, på grunn av at kjøretøyet er utsatt
for erstatningsmessig skade.
Erstatning er begrenset til 1.500 kroner per dag i resterende
antall dager av planlagt ferie, inntil 14 dager.
Forsikringstaker må kunne dokumentere utgiftene og
feriens lengde.
Øvrige utgifter til bruk av leiebil erstattes ikke.

Rens av motor etter feilfylling
Kasko er utvidet til å omfatte utgifter til rens av motor etter
feilfylling av drivstoff med inntil 10.000 kroner.
Egenandelen er 1.000 kroner.

Selskapet har ikke ansvar for å fremskaffe leiebil.
Ferieavbrudd dekkes ikke ved helt eller delvis utleie.

Fuktskade
Kasko er utvidet til å dekke skade på bobil som følge av fukt

2. BONUS
Utbetaling under Bobil Ekstra alene medfører ikke tap av
bonus.
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