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Dette produktarket er en forenkling av Tryg sine vilkår. Fullstendig informasjon fremgår av forsikringsbevis og vilkår. Du finner
vilkår på tryg.no.
Hvilken type forsikring?
Traktor og andre kjøretøy er en forsikring hvor det kan velges ulike dekninger ut fra ditt behov. Produktet omfatter traktorer som
eies av privatperson, gårdbruker, idrettslag eller borettslag ATV-er kan også omfattes av denne forsikringen når det samsvarer
med Vegdirektoratets kjøretøykategorisering. Har kjøretøyet regi streringsnummer er det lovpålagt å ha ansvarsdekning. Noen
dekninger er 1.risiko-dekninger. Det betyr at kjøretøyet er forsikret inntil valgt forsikringssum, likevel ikke høyere enn kjøretøyets
markedsverdi.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

Under de ulike dekningene dekkes blant annet:

Listen viser noen eksempler hvor rett til
utbetaling ved skade kan falle bort eller
reduseres:

Ansvar
Registrert kjøretøy: Lovpålagt, dekker
skader ditt kjøretøy påfører andre og andres
ting
Uregistrert kjøretøy: Dekker skader ditt
kjøretøy påfører andre og andres ting, krav til
uaktsomhet
Førerulykke
Ulykkesskade på fører ved bruk av kjøretøyet
Død
Brann/Tyveri 1. risiko

Skader som er voldt forsettlig
Kjøring i ruspåvirket tilstand
Hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige
opplysninger fra forsikringstaker

Begrensninger i forsikringen
Listen viser eksempler på hva som ikke er
dekket under de ulike dekningene:
Ansvar

Skade som følge av brann, eksplosjon,
kortslutning og lynnedslag

Skader på eget kjøretøy

 Skade som følge av tyveri av kjøretøy eller
deler av dette, samt hærverk i forbindelse
med forsøk på tyveri

Brann/Tyveri 1. risiko

 Fastmontert utstyr

Kasko 1. risiko

Kasko 1. risiko, som Brann/Tyveri 1. risiko
pluss:
Skade som oppstår på eget kjøretøy ved
sammenstøt, utforkjøring, velt, eller annen
plutselig og ytre påvirkning
 Veihjelp, inkludert hjemmeadresse

Skade som skyldes maskinbrudd
Skade som skyldes frost
Utgifter til transport/assistanse som oppstår
på sted som ikke har tilknytning til vei
erstattes ikke
Maskinskade 1. risiko

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

Skade som er oppstått under transport av
kjøretøyet

Skade som oppstår plutselig og uforutsett
på eget kjøretøy ved brudd eller brekkasje på
kjøretøyet eller deler av dette
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Skader som oppstår på eget kjøretøy ved
sammenstøt, utforkjøring, velt eller lignende

Vognskade som skyldes sprengningsarbeid
eller synking under arbeid på flåte eller skip
Primær- og følgeskader på motorvognen
som skyldes overbelastning, slitasje, gradvis
forringelse eller utmatting generelt

Tryg Forsikring A/S | CVR-nr. 24260666

Fortsettelse neste side Side 1 av 2

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Norden.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du er selv ansvarlig for å begrense eller forebygge skader. I tillegg har du plikt til å melde fra om risiko endres.
Eksempler på forebyggende forpliktelser:
•

Kjøretøyet skal være låst når det ikke er i bruk

•

Nøkler skal oppbevares atskilt fra kjøretøyet når det forlates, og oppbevares utilgjengelig for uvedkommende

•

Bagasje eller annet løst utstyr skal være forsvarlig sikret

Eksempler på forpliktelser ved skade:
•

Du skal straks forsøke å begrense skadens omfang

•

Meld skaden til oss på tryg.no eller 915 04040 så fort som mulig før eventuelle reparasjon bestilles

•

Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet i det land skaden er skjedd

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av fakturaen. Tryg tilbyr også avtalegiro og eFaktura. Du kan velge
1, 2, 3, 4 eller 12 terminer. Valg av 12 terminer forutsetter avtalegiro.

Når starter og slutter forsikringen?
Når forsikringen inkluderer ansvarsdekning, gjelder forsikring fra det øyeblikket Trafikkforsikringsforeningen
bekrefter overfor Tryg Forsikring at denne er aktiv. Er det avtalt en dato frem i tid, starter forsikringen kl. 00.00 denne
dag. Skal bilen være uregistrert gjelder forsikringen 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 sier jeg opp forsikringen?
Du trenger ikke selv å si opp forsikringen da Tryg mottar ulike meldinger via Statens vegvesen. Det er noen unntak i
forbindelse med angrerett, leasing eller uregistrert kjøretøy.
Her er oversikten for hva som skjer i de ulike situasjonene:
•

Salg av kjøretøy: Når salgsmelding er levert mottar Tryg melding og avslutter forsikringen.

•

Ved innbytte: Skriv salgsmelding med forhandler. Tryg mottar da melding om eierskifte.

•

Opphør av leasingforhold: Kontakt oss, her er ingen automatikk i avslutning av forsikringen.

•

Ved bytte av forsikringsselskap håndterer ditt nye selskap oppsigelse av forsikringen.

•

Ved avskilting: Tryg mottar melding og avslutter forsikringen.

•

Vraking av kjøretøy: Innrapporteres av vrakhandler og Tryg avslutter forsikringen.

•

Ved tyveri av kjøretøyet: Når tyveriet registreres hos Politiet får vi melding og avslutter forsikringen.
NB! Du må likevel melde skaden til oss.
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