MOTORSYKKEL EKSTRA
Vilkår PAU27010 gjelder fra 01.01.2022. Avløser vilkår av 01.10.2021.

1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Motorsykkel Ekstra er en tilleggsforsikring til kasko og
omfatter det som er nevnt nedenfor.
Maskinskade, skade på motor, girkasse eller drivverk
Kasko er utvidet til å omfatte kostnader til reparasjon av
plutselig og uforutsett mekanisk skade i kjøretøyets motor,
girkasse og kraftoverføring. Det svares også for
merkostnader som overstiger egenandelen for demontering
og andre undersøkelser som er nødvendig for å fastslå om
skaden skal dekkes av selskapet. Forutsetningen er at
skaden inntreffer innen 6 år etter at kjøretøyet som
fabrikknytt ble registrert første gang.
Unntak
Maskinskade som skyldes:
gradvis slitasje, korrosjon eller annen tæring
ombygging eller trimming
skade som fabrikant/importør/leverandør/reparatør er
ansvarlig for i henhold til avgitt garanti, reklamasjon eller
annet rettsgrunnlag. Fører garantikravet eller
reklamasjon ikke frem, dekkes skaden etter disse
forsikringsvilkår hvis betingelsene ellers er tilstede.
Selskapet overtar i så fall sikredes krav mot
fabrikant/importør/leverandør/reparatør.
skade som er dekket under kjøretøyets ordinære
kaskoforsikring.
Egenandelen er 4.000 kroner for inntil 3 år gammelt
kjøretøy. Egenandelen er 25% av skaden, minimum 4.000
kroner, for 3 til og med 5 år gammelt kjøretøy.
Fritak for bonustap ved velteskade på parkert
motorsykkel
Erstatningsmessig kaskoskade som oppstår mens kjøretøyet
er parkert dekkes med inntil 20.000 kroner uten tap av
bonus når betingelsene nevnt her er oppfylt. Eventuell
skadevolder må være ukjent. Skaden må ha inntruffet innen
6 år etter at kjøretøyet som fabrikknytt ble registrert første
gang.
Leiebil
Ved erstatningsmessig skade dekker selskapet leie av bil i
bilstørrelse Toyota Yaris, eller leie av motorsykkel dersom
det kan fremskaffes. For leie av motorsykkel dekkes en
døgnleie på inntil 500 kroner. Leiebil/-motorsykkel dekkes i
normal reparasjonstid, inntil 10 dager.
Øvrige utgifter til bruk av leiebil/-motorsykkel erstattes ikke.
Selskapet må kontaktes før leiebil/motorsykkel kan bestilles.

Bagasje og løst utstyr
Samlet erstatningssum for bagasje og annet løst utstyr i
låsbar bagasjeboks på kjøretøyet utvides til 30.000 kroner.
Bagasje for haikere, utstyr til bruk i næring, penger,
verdipapirer og dyr erstattes ikke.
Fastmontert tilbehør
Erstatningssummen for fastmontert tilbehør som det er
lovlig å ha på kjøretøyet, utvides til 50.000 kroner. Foliering
regnes som fastmontert tilbehør. Tilhenger eller tilbehør
som kan fjernes uten bruk av verktøy regnes ikke som
fastmontert tilbehør.
Transport med ferge eller tog
Skade oppstått under transport med ferge eller tog dekkes
uten tap av bonus.
Transportkostnader langtur
Ved plutselig og uforutsett teknisk feil på kjøretøyet, som
hindrer videre ferdsel, erstattes dokumenterte
transportutgifter for levering av reservedeler med inntil
3.000 kroner.
Ingen egenandel.
Med langtur menes minimum 3 timers reisetid fra
bostedsadresse.
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.
Egenandel 1.000 kroner.
Skade på eller tap av nøkkel
Skade på eller tap av nøkkel til motorsykkel er dekket.
Erstatningen er begrenset til 10.000 kroner. Egenandel
1.000 kroner.
Sykehusinnleggelse
Kompensasjon for sykehusinnleggelse utbetales når
forsikrede som følge av ulykkesskade blir innlagt på sykehus
i minst sammenhengende 48 timer. Sykehusinnleggelse
erstattes med en engangserstatning på 5.000 kroner per
skadetilfelle.

Utvidet sum invaliditet Fører- og passasjerulykke
Hvis forsikring for Fører- og passasjerulykke er avtalt utvides
forsikringssum for varig invaliditet, ved invaliditetsgrad
større enn 25 prosent, fra 200.000 kroner til 500.000 kroner.
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2. BONUS
Utbetaling under Motorsykkel Ekstra alene medfører ikke tap
av bonus.

3. ERSTATNING
Erstatningen beregnes etter kaskovilkår "SLIK BEREGNES
ERSTATNINGEN".
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