VILK 25125

Maskinskadedekning

VILKÅR NR. 25125
Vilkår av 01.01.12. Avløser vilkår av 01.01.11
1.

Hvilke ting dekningen gjelder.

1.1.

Selve motorvognen med fast montert tilbehør som det er lovlig å ha på motorvognen.
Mobiltelefon, radiotelefon, radio og båndspiller er ikke dekket. Spesiallakk dekkes ikke.

1.2.1

Avmontert utstyr med vekt over 300 kg pr. enhet, som det er lovlig å påmontere motorvognen.
Utstyret skal være spesifisert i forsikringsbeviset.

1.2.2

Særlig sikkerhetsforskrift for dekningen:
I tillegg til de øvrige sikkerhetsforskrifter for motorvognen gjelder at avmontert utstyr som er
spesifisert i forsikringsbeviset skal være forsvarlig sikret med solid kjetting til fast holdepunkt og
med FG-godkjent lås. Utover en ukes fravær uten tilsyn skal avmontert utstyr være innelåst i
bygning.
Hvis det inntreffer skadetilfelle som skyldes at nevnte sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres
det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om selskapet skal betale
erstatning og i tilfelle hvor meget. Se FAL paragraf 4-8.

2.

Hvilke skader og utgifter dekningen omfatter.

2.1.

Vognskade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig,
plutselig og ytre påvirkning.
Skade oppstått under transport av motorvognen dekkes ikke med mindre transporten er et
naturlig ledd i motorvognens benyttelse.
Vognskade som skyldes sprengningsarbeid eller synkning under arbeid på flåte eller skip, dekkes
ikke.

2.2.

Maskinskade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på motorvognen eller
deler av denne. Dersom ikke annet er avtalt dekkes ikke maskinskadeforsikring på motorvogner
eldre enn 6 år eller total driftstid er over 8000 timer.
Skade som skyldes frost i kjølesystem eller brudd eller brekkasje på undervogn, borhammer,
slaghammer, graveutstyr som skuffe, stikke og bom eller skade på dekk, slanger, belter, kjeder,
kjettinger, wirer, tau, remmer, transportbånd, pakninger og verktøy, dekkes ikke.
Videre dekkes ikke primær- og følgeskader på motorvognen som skyldes over-belastning,
slitasje, gradvis forringelse eller utmatning generelt.

2.3.

Selskapet betaler omkostningene ved søksmål dersom leverandør eller reparatør kan gjøres
ansvarlig for vognskade i henhold til garanti eller rettsregler. Forsikringstaker plikter å la
spørsmålet om det foreligger ansvar for leverandør eller reparatør, prøves ved rettssak.
Selskapet svarer ikke for skade som omfattes av den alminnelige garanti for vedkommende
bransje.

2.4.

Vognskade som følge av brann, kortslutning, lynnedslag og eksplosjon.

2.5.

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

3.

Egenandeler.

3.1.

Kr 4.000 ved hvert skadetilfelle for tohjuls snøfreser, minitraktor og ATV (All Terrain Vechicle).

3.2.

For øvrige traktorer og arbeidsmaskiner:

3.2.1.

Hvis ikke annet er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset, gjelder følgende
egenandeler for hvert skadetilfelle som faller inn under punktene 2.1. og 2.2.:
a) Kr 15.000 for traktor/arbeidsmaskin påmontert kran og for mobilkran.
b) Kr 10.000 for traktor/arbeidsmaskin til annen anvendelse.
c) Kr. 12.000 for traktor/arbeidsmaskin til annen anvendelse dersom
traktor/arbeidsmaskin er forsikret som Konsern traktor/arbeidsmaskin og dette
fremgår av forsikringsbeviset.

3.2.2.

Kr 10.000 fratrekkes som egenandel i skadetilfeller som faller inn under punktene
2.4.og 2.5.

