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1. HVA DEKNINGEN OMFATTER
Ekstra er en tilleggsdekning til kasko og omfatter det som
er nevnt nedenfor.
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 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.
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.
Leiebil ved erstatningsmessig kaskoskade
Ved erstatningsmessig kaskoskade erstatter selskapet leie
av bil i gruppe B (tilsvarer VW Polo) med automat eller
manuelt gir, forsikring og ubegrenset kjørelengde. Leiebil
dekkes i normal reparasjonstid, inntil 31 dager.
Selskapet dekker kun kostnad ved leiebil som er formidlet av
vår leverandør. Selskapet må kontaktes før leiebil kan
bestilles.
Hvis kjøretøyet er gjenfunnet etter tyveri og må repareres,
er antall dager med rett til leiebil begrenset til 31 dager fra
tyveriet er meldt. Det samme gjelder når kjøretøyet ikke blir
gjenfunnet.
Ved kondemnasjon dekkes leiebil i inntil 14 dager fra
selskapet har gitt melding om at kjøretøyet er kondemnert.
Det gis likevel ikke leiebil utover 31 dager.
Selskapet dekker ikke følgende kostnader:
l
Tilleggsutstyr
l
Drivstoffutgifter, bompenger eller bøter
l
Skader på leiebil
l
Leiebil som ikke er formidlet av vår leverandør.

Ved kaskoskade dekkes skade på bagasje for fører og
passasjer med inntil 10.000 kroner. Det samme gjelder ved
tyveri av bagasje fra kjøretøyet eller låsbar bagasjeboks.
Hver gjenstand er dekket med inntil 5.000 kroner.
Bagasje for haikere, utstyr til bruk i næring, penger og
verdipapirer erstattes ikke.
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.
Skade på eller tyveri av ladekabel
Ladekabel til hybrid-/elbil er dekket som følge av brann,
tyveri eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.
Egenandelen er 1.000 kroner.
Totalskadegaranti/Innskudd leaset kjøretøy
Punktet nyverdierstatning under kasko erstattes med
totalskadegaranti.
Eier av person-/varebil har rett til nytt kjøretøy av samme
merke, modell og årgang. I tillegg dekkes inngåtte
abonnement og avtaler knyttet til kjøretøyet som øker
kjøretøyets verdi, med inntil 10.000 kroner. Eksempel på slik
avtale er serviceavtale. Forutsetningen for å få nytt kjøretøy,
er at skaden inntreffer innen tre år etter at kjøretøyet som
fabrikknytt var registrert på forsikringstakeren.
Reparasjonsomkostningene må overstige 60 prosent av
kjøretøyets nyanskaffelsesverdi på skadedagen. Retten til
nytt kjøretøy gjelder også ved tyveri dersom kjøretøyet ikke
er kommet til rette innen 3 uker. Kjøretøyet må ikke ha
kjørt mer enn 60.000 kilometer.
Selskapet kan foreta kontantoppgjør. Kjøretøyet tilfaller
selskapet.
Kjøretøy som er utleid i henhold til leasingavtale er ikke
omfattet av reglene om totalskadegaranti. For kjøretøy som
er utleid i henhold til leasingavtale dekker selskapet
resterende startleie ved totalskade og totalforsvunnet
kjøretøy. Erstatningen beregnes forholdsmessig nedskrevet
etter innbetalt beløp og resterende leasingperiode.

Bagasje

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