MASKINSKADE
Vilkår PAU27110 gjelder fra 01.07.2022. Avløser vilkår av 01.10.2021

1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Maskinskade er en tilleggsforsikring til kasko og gjelder til
og med forsikringsperioden kjøretøyet er 10 år. Alderen
beregnes fra første gangs registrering. Maskinskade
omfatter det som er nevnt nedenfor.
Skade på motor, girkasse eller drivverk
Forsikringen er utvidet til å omfatte kostnader til reparasjon
av plutselig og uforutsett mekanisk skade i kjøretøyets
motor, girkasse og kraftoverføring med tilhørende
styreenheter.
Batterigaranti el- og hybridbil
Forsikringen omfatter plutselig skade i batteripakke,
herunder sammebrudd i celler, med tilhørende elektroniske
styringsenheter.
Avdekke skadeårsak
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.
Unntak
Forsikringen erstatter ikke maskinskade som:
skyldes gradvis slitasje, korrosjon eller annen tæring
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.

er dekket under kjøretøyets ordinære kaskoforsikring.
Enhver maskinskade på kjøretøy hvor motor er ombygget
eller chip-trimmet. Dette gjelder ikke dersom fabrikantens
garantier fortsatt er gjeldende, bilen er lovlig
chippet/trimmet og godkjent på nytt av Statens vegvesen
(oppdatert vognkort)
For kjøretøy som er kjørt mer enn 100.000 kilometer er det i
tillegg unntak for skade på:
clutch
dobbelmasse svinghjul
eksosanlegg inkludert dieselpartikkelfilter.
Egenandel
For kjøretøy som er inntil 5 år gammel og har kjørt
mindre enn 200.000 kilometer på skadedagen, er
egenandelen 4.000 kroner.
For kjøretøy som er over 5 år gammel og har kjørt
mindre enn 200.000 kilometer på skadedagen, beregnes
en egenandel på 25 prosent av skaden, minimum 4.000
kroner.
For kjøretøy som har kjørt mer enn 200.000 kilometer på
skadedagen beregnes en egenandel på 50 prosent av
skaden, minimum 4.000 kroner.

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

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