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1. Hvilke ting dekningen gjelder.
 

 
1.1. Motorvognen med påbygg og utrustning som oppgitt ved inngåelse av forsikrings- avtalen, samt

firma/reklametekst. Spesiallakk dekkes ikke.
 
1.2. Deler av motorvognen, herunder 4 ekstra dekk/felger i standard utførelse.

Nødvendig vedlikeholdsverktøy, kjettinger, og stropper er dekket, verdi inntil kr. 20.000,
dersom dette er avtalt, og fremgår av forsikringsbeviset.
 

1.3. Fast montert tilbehør som det er lovlig å ha på motorvognen, verdi inntil kr 30.000 (førsterisiko)
hvis ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset.
Mobiltelefon dekkes ikke.

 
2. Hvilke skader og utgifter dekningen omfatter.

 
2.1. Vognskade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig,

plutselig og ytre påvirkning.
Maskinbrudd, dvs. bruddskade på motorvognen eller deler av denne samt skade som skyldes
frost, erstattes ikke.
 

2.2. Vognskade forårsaket ved bruk av kran eller tipp når skade kan henføres til et bestemt uhell.
 
2.3. Vognskade som følge av brann, kortslutning, lynnedslag og eksplosjon.

Skade på batteri som skyldes kortslutning eller eksplosjon i batteri, dekkes ikke.
 

2.4. Vognskade som følge av tyveri av motorvognen, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk i
forbindelse med dette.

 
2.5. Tyveri av ekstra dekk og felger i standard utførelse.

 
2.6. Bruddskade på motorvognens glassruter forutsatt at skadede ruter repareres eller nye ruter

settes inn. Glasstak og takluke regnes ikke som glassrute.
Hvis ruten før bruddskade var i for dårlig stand på grunn av riper eller slitasje til å bli godkjent
ved EU kontroll dekkes skaden ikke.

 
2.7. Redningsutgifter for motorvogn med tilhenger.

 
2.7.1.  Persontransport.

 Selskapet erstatter nødvendige merutgifter til hjemreise med rimeligste
 kommunikasjonsmiddel:
 b) for fører
    - hvis reisen med motorvognen ikke kan fortsette fordi motorvognen er skadet så
      alvorlig at den ikke kan settes i trafikksikker stand i løpet av tre arbeidsdager,
    - hvis motorvognen er stjålet og ikke kommet til rette innen rimelig tid, normalt tre
      døgn.
 Etter avtale med selskapet kan det gis erstatning for reise til annet hensiktsmessig



 sted. Reiseutgiftene til annet reisemål må ikke overstige merutgifter ved hjemreisen.
 

2.7.2.  Transport av motorvognen med tilhenger.
 a) Ved skade eller upåregnelig driftsstopp omfatter dekningen utgifter til berging eller
     tauing av motorvognen til nærmeste verksted, eller hvis det faller rimeligere,
     reparasjon på stedet.
     Utgifter til assistanse ved fast bopel når årsaken er defekt batteri eller
     kaldstartproblemer, dekkes ikke.
 b) Selskapet erstatter nødvendige merutgifter til transport eller henting av motorvogn
     med tilhenger som er blitt etterlatt av årsaker som er angitt i 1.1. Slik transport
     skal på forhånd godkjennes av selskapet.
 Etter avtale med selskapet kan det gis erstatning for transport til annet
 hensiktsmessig sted enn hjemsted.
 Erstatning for transport av motorvognen er begrenset oppad til 50% av
 motorvognens verdi umiddelbart før skadetilfellet inntraff.

2.7.3.  Transport av reservedeler.
 Ved upåregnelig driftsstopp utenfor Norge og Sverige, erstattes nødvendige utgifter
 til transport av reservedeler, når slike ikke kan skaffes på stedet innen rimelig tid.

 
2.8 Utgifter til transport/assistanse som kan kreves dekket under annen avtale, garanti eller

redningsabonnement dekkes ikke.
 
3. Egenandel.

 
3.1. Ved hvert skadetilfelle som faller inn under pkt. 2.1. og 2.2., fratrekkes den egenandel

som fremgår av forsikringsbeviset.
 
3.2. Kr 12.000 ved hvert skadetilfelle som faller inn under punktene 2.3., 2.4. og 2.5., hvis det

ikke er avtalt lavere egenandel og dette fremgår av forsikringsbeviset.
 

3.3. 35% av skadebeløpet, minimum kr 2.000, maksimum kr 12.000 ved hvertskadetilfelle som
faller inn under punkt 2.6., unntatt når ruten repareres. Da erstattes reparasjonsutgiftene fullt
ut.

 
3.4. Ved bruk av redningsdekningen, punkt 2.7. er egenandelen 25% av totale utgifter, min. kr

1.000.  Egenandelen bortfaller ved samtidig skadetifelle som faller inn under andre av
punktene i kaskodekningen.
 

3.5. Dekning av egenandel etter påkjørsel av dyr.
 
3.5.1. Hvilke utgifter selskapet dekker:

Selskapet dekker avtalt egenandel, maks kr. 12.000 hvor påkjørsel av dyr har medført en
erstatningsmessig kaskoskade.

 
3.5.2. Forutsetninger for at egenandel dekkes:

Frontbeskytter av godkjent merke skal være lovlig montert i henhold til fabrikantens
monteringsanvisninger.Kjøretøyet skal være forevist offentlig myndighet etter  montering.
Godkjenningsbevis skal være utstedt. Det skal oppbevares i kjøretøyet og forevises ved kontroll.
Ved påkjørsel av dyr skal politi/lensmann eller  viltnemd på stedet varsles.
Foretatt varsling skal kunne dokumenteres.
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