Vilkår Tilhenger næring

Vilkårs id: NMO-322.000-002 av 01.02.2015

1. Hvem forsikringen gjelder for
•
•
•
•

Forsikringstaker.
Rettmessig bruker av tilhengeren.
Når det er avtalt gjelder forsikringen for innehaver av tinglyst panterett i tilhengeren.
Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil ny eier har avtalt forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet.

2. Hvor forsikringen gjelder
•
•

I Norden hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset.
Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden.

3. Hva forsikringen omfatter
Det framgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt. I tillegg gjelder generelle vilkår for forsikringen.

4. Egenandel
•
•
•

I erstatningsoppgjøret fratrekkes egenandelen som framgår av forsikringsbeviset eller vilkårene.
Skal erstatningen avkortes/settes ned gjøres dette før egenandelen trekkes.
Har sikrede flere forsikrede ting som er berørt ved en og samme hendelse, trekkes kun den høyeste egenandelen.

Minikasko tilhenger

Vilkårs id: NMO-322.111-007 av 01.01.2022

Det framgår av forsikringsbeviset om denne forsikringen er avtalt.

1. Hva forsikringen omfatter
1.1 Kjøretøyet
Omfattes
• Tilhengeren som framgår av forsikringsbeviset. Påbygg
og utstyr spesifisert i forsikringsbeviset.
• Ekstra dekk/felger med det antall og av den type
tilhengeren seriemessig er utstyrt med.

Omfattes ikke

2. Hvilke skader som erstattes
2.1 Brann
Dekkes
• Brann, lynnedslag og eksplosjon.

Dekkes ikke

2.2 Tyveri
Dekkes
• Tyveri, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk i
forbindelse med dette. Det anses ikke som tyveri dersom
gjerningspersonen tilhører sikredes husstand eller er
ansatt sjåfør, jf. straffeloven § 30-13.

Dekkes ikke
• Skade oppstått under utleie av tilhengeren hvis ikke
annet fremgår av forsikringsbeviset..
• Utskifting eller omkoding av låser.
• Dekk og felger som ikke er skadd.

2.3 Redning
Dekkes
• Nødvendig transport av tilhenger til nærmeste verksted
etter erstatningsmessig skade og/eller driftsstans.
• Driftsstans må være oppstått på vei eller sted som er
normalt fremkommelig og uten adkomstrestriksjoner.

Dekkes ikke

•

Hvis redningskostnader kan unngås ved at tilhenger kan
repareres på stedet, skal dette alternativet velges. Dette
gjelder dersom reparasjonskostnadene er lavere enn
redningskostnadene.

3. Erstatningsberegning
3.1 Felles oppgjørsrutiner
Selskapet har rett til å bestemme om og hvor reparasjon/utskiftning av deler skal foretas, samt når den skal påbegynnes.
3.2 Erstatningsregler ved totalskade
Selskapet avgjør om den skadde tilhengeren skal gjenoppbygges.
Erstatningen beregnes etter hvor mye det på skadedagen koster å anskaffe en tilhenger i vesentlig samme stand og av
tilsvarende modell, type og årsmodell (markedsverdien).
Skadet eller tapt tilhenger overtas av selskapet.
Hvis det avtales at sikrede beholder den skadde tilhengeren, gjøres fradrag i erstatningen for hengerens verdi etter skade og
omregistreringsavgift.
3.3 Erstatningsregler ved reparasjon
Hvis ikke annet er avtalt, skal skaden takseres.
Reparasjonsutgiftene erstattes hvis reparasjon er teknisk og økonomisk forsvarlig etter selskapets vurdering, hvis ikke
utskiftes de med tilsvarende, eller vesentlig tilsvarende, deler.
Hvis reparasjon bare kan skje ved innsetting av nye deler og de utskiftede deler er forringet som følge av slitasje, korrosjon
eller lignende, gjøres det et skjønnsmessig fradrag for dette. Selskapet har rett til å overta utskiftede deler, fri for heftelser.
Selskapet kan avslå erstatningen hvis de utskiftede deler ikke kan forevises.
Kontantoppgjør
Arbeidskostnadene ved kontantoppgjør erstattes med 50 prosent av normalpris på verksted. Merverdiavgift refunderes etter
dokumenterte utgifter.
Følgende erstattes ikke
Ø Merkostnader til foreløpig reparasjon, overtidsbetaling og flyfrakt.
Ø Merkostnader som følge av at selskapets anvisning av reparasjonssted eller leverandør ikke blir fulgt.
Ø Verdiforringelse eller tap av garantiavtale.
Selskapet er ikke ansvarlig for mangelfull reparasjon og eventuelle reklamasjonskrav må rettes til verkstedet.
3.4 Erstatningsregler for tilhenger som er stjålet
Dersom stjålet tilhenger ikke har kommet til rette etter 21 dager, utgjør erstatningen det beløpet som det på skadedagen ville
kostet å anskaffe en tilhenger i vesentlig samme stand og av tilsvarende modell, type og årsmodell (markedsverdien).
Kommer tilhengeren til rette før erstatning er utbetalt, bortfaller avtalen om erstatning. Tilengeren er fortsatt sikredes
eiendom.
Kommer tilhengeren til rette etter at erstatning er utbetalt, tilfaller tilhengeren selskapet. Sikrede har rett til å kjøpe denne
tilbake fra selskapet. Sikrede må i så fall gi selskapet skriftlig beskjed om dette innen 21 dager etter at selskapet har sendt
beskjed om at tilhengeren er kommet til rette. Innen samme frist må erstatningen være tilbakebetalt.
3.5 Erstatningsregler for tilleggsutstyr
Ved tap av eller skade på tilleggsutstyr, skal sikrede legge fram dokumentasjon på kjøpet. Legges ikke slik dokumentasjon
fram, kan selskapet helt eller delvis avslå erstatningskravet.
Erstatningen beregnes ut i fra hva det på skadedagen vil koste selskapet å anskaffe tilsvarende eller vesentlig tilsvarende,
gjenstand.
Kommer gjenstander til rette etter at erstatning er utbetalt, tilfaller gjenstanden selskapet. Sikrede har rett til å kjøp denne
gjenstanden tilbake fra selskapet. Sikrede må i så fall gi selskapet skriftlig beskjed om dette innen 21 dager etter
gjenstanden er kommet til rette. Innen samme frist må erstatningen være tilbakebetalt.
3.6 Regress
Har selskapet utbetalt erstatning for skade som det etter forsikringsavtalen ikke er ansvarlig for, plikter forsikringstaker å
betale beløpet tilbake til selskapet. Det samme gjelder i dersom sikrede/forsikringstaker har gitt uriktige opplysninger om
bilens tilstand i forbindelse med skade.

3.7 Skjønn
Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller
selskapet krever det. Reglene om skjønn i generelle vilkår legges til grunn.

4. Egenandel
Egenandel fremgår av forsikringsbeviset.

Kasko

Vilkårs id: NMO-322.120-004 av 01.06.2016

1. Hva forsikringen dekker
1.1 Kaskoskade
Dekkes
• Sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen
tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
• Tilfeldig og plutselig brudd eller brekkasje på kran, tipp
og bakløfter som framgår av forsikringsbeviset, og
skaden kan henføres til en erstatningsmessig
kaskoskade.

Dekkes ikke
• Skade oppstått under utleie av tilhengeren hvis ikke
annet fremgår av forsikringsbeviset.
• Avbruddstap, hvis ikke annet framgår av
forsikringsbeviset.
• Skade som følge av at tilhengeren er brukt til transport av
farlig gods (ADR-last), hvis ikke annet framgår av
forsikringsbeviset.
• Skade på tilhengeren som sikrede, eller den som er
ansvarlig for tilhengeren, har voldt forsettlig. Er skaden
framkalt ved grov uaktsomhet avgjøres det, under
hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig, om
selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye.
• Skade som oppstår når tilhengeren blir kjørt av person
som er påvirket av berusende eller bedøvende middel og
sikrede, eller den som er ansvarlig for tilhengeren, visste
eller burde vite det.
• Skade på tilhengeren forårsaket av gods eller
gjenstander for øvrig som fraktes med motorvognen eller
tilhenger festet til motorvognen, med mindre skaden er
oppstått som følge av annen erstatningsmessig skade.
• Utmatningsbrudd i sveisete konstruksjoner.

1.2 Transport av tilhenger
Dekkes
• Nødvendig transport av tilhenger til og fra nærmeste
verksted som kan utføre reparasjonen.
• Utgifter dekkes med inntil 50 prosent av tilhengerens
markedsverdi.

Dekkes ikke

2. Erstatningsberegning
For erstatningsregler, se brann- og tyverivilkåret, punkt 3.

3. Egenandel
3.1 Kaskoskade
Egenandelen framgår av forsikringsbeviset.
Er trekkvognens fører i skadeøyeblikket under 25 år, økes avtalt egenandel med 6 000 kroner.

