
Tilleggsutstyr motorvogn
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

Selskap: Tryg Forsikring, 5020 Bergen, Foretaksregisteret NO 989 563 521 MVA. Versjonsdato: 09.03.2021
Filial av Tryg Forsikring CVR-nr. 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark

Dette produktarket er en forenkling av Tryg sine vilkår. Fullstendig informasjon fremgår av forsikringsbevis og vilkår. Vilkårene 
finnes på tryg.no.

Hvilken type forsikring?
Forsikringen gjelder utstyrsenheter til bruk på firmabil, lastebil, tilhenger eller traktor/arbeidsmaskin, som ved behov kan 
monteres på eller av kjøretøyet.

Hva dekker forsikringen ikke?
Her er noen eksempler på hva forsikringen ikke 
dekker. Vær oppmerksom på at listen ikke er 
fullstendig. Hele oversikten finner du i vilkårene.

 Skade sikrede har voldt mens han/hun 
kjørte/brukte utstyret under selvforskyldt 
ruspåvirkning

Hva dekker forsikringen?
Brann/Tyveri 1.risiko

 Brann

 Tyveri

 Skade erstattes inntil valgt forsikringssum, 
men ikke høyere enn markedsverdien

Kasko 1.risiko, som Brann/Tyveri 1.risiko, pluss

 Andre skader på utstyret, når de skyldes 
plutselig, ytre og uforutsatt hendelse

 Skade erstattes inntil valgt forsikringssum, 
men ikke høyere enn markedsverdien

Maskinskade 1.risiko, som Kasko 1.risiko, pluss

 Maskinskade som skyldes brudd eller 
brekkasje på utstyret

 Skade erstattes inntil valgt forsikringssum, 
men ikke høyere enn markedsverdien

Andre valgfrie utvidelser

 Leasing

 3.mannsinteresse

Begrensninger i forsikringen
Listen viser noen eksempler hvor rett til 
utbetaling ved skade kan reduseres eller falle 
bort.

  Skade skjedd ved forsett eller grov 
uaktsomhet

  Skader skjedd ved bruk av utstyret på annen 
type motorvogn enn den som er oppgitt i 
forsikringsbeviset

  Skader skjedd når utstyret er endret i forhold 
til hva som er angitt i forsikringsbeviset
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Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra klokken 00.00 den dag det er avtalt at forsikringen skal settes i kraft og opphører 
klokken 24.00 den dag det er avtalt at forsikringen skal opphøre. Forsikring som skal tre i kraft samme dag som 
forsikringsavtalen inngås gjelder likevel fra det klokkeslett avtalen er inngått. Forsikringen gjelder for et år av gangen 
med mindre annet fremgår av forsikringsavtalen. Forsikringen fornyes automatisk med mindre den sies opp før. 

Hvordan kan forsikringen sies opp?
Tryg får melding fra Statens Vegvesen når et registrert kjøretøy blir solgt, avregistrert, vraket eller stjålet. Forsikringen 
vil da utgå automatisk. I andre tilfeller, for eksempel ved tilbakelevering av et leaset kjøretøy, må Tryg kontaktes. Det 
kan gjøres på tryg.no/minside, eller ved å kontakte Tryg Kundesenter på + 47 915 04040 eller chat.

Hvilke forpliktelser følger med forsikringen?
Bedriften plikter å gi korrekt informasjon ved kjøp av forsikringen og om endringer som har betydning for forsikringen.

Ved skade plikter bedriften straks forsøke å begrense skadens omfang og melde skaden på tryg.no eller 915 04040 så 

Når og hvordan betales forsikringen?
Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av betalingsvarselet.  

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Europa.


