
Forsikringstaker: Nabobil.no AS Avtalenummer: 4111919 

 

 

 
Forsikringsperiode 

Forsikringen gjelder fra 01.02.2019 til Nabobil.no AS sin avtale med If 
Skadeforsikring opphører, endres eller sies opp. 

For hvert utleieforhold gjelder forsikringen fra leietaker digitalt overtar 
bilen, og frem til den digitalt er levert tilbake. Skader som har oppstått 
utenfor denne avtaleperioden må rettes mot det selskapet hvor bilen har 
sin ordinære ansvars/kaskoforsikring. 

 

Hvorfor utleieforsikring 

Vanlig bilforsikring dekker ikke alt som kan skje under utleie. Derfor får du 
denne spesialforsikringen som gir deg den dekningen du trenger. Både som 
utleier og leietaker gjennom Nabobil.no hjelper vi deg om det skjer et uhell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon 21 49 24 00 
Fra utlandet +47 21 49 24 00 

www.if.no 

 

 

 

Egenandeler ved skade 
 Utleier Leietaker 

Ansvar 0 KR 12 000 KR 
   

Brann 0 KR 12 000 KR 
   

Tyveri 0 KR 12 000 KR 
   

Kasko 0 KR 12 000 KR 
   

Glass 0 KR 2 000 KR 
   

Veihjelp 0 KR 500 KR 

 

 

 

 

 

 

 

If Skadeforsikring NUF 
Postboks 240 
1326 Lysaker 

 
Foretaksregisteret NO 981 290 666 

Forsikringsbevis 
Korttidsforsikring for privat utleie av bil  

Ingen risiko for deg som leier ut 
Som utleier trenger du ikke bekymre deg for at leieforholdet vil koste deg 

dyrt. Blir bilen skadet under utleie er den dekket – uten bonustap eller 
konsekvens for den vanlige forsikringen din. 

Sikkerhet for deg som leier bil 
Uhell skjer. Da er det godt å vite at du er dekket 
under hele leieforholdet om det skulle skje med 

deg. 

Markedets beste kundeservice 
Alle ønsker rask og god hjelp i en skadesituasjon. Vi i If er takknemlige 
og ydmyke over å ha vunnet hovedprisen for årets beste kundeservice 

innen forsikring på Kundeservicedagene 2018.  



Hvem forsikringen gjelder for 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________

Utleier er sikrede ved saker som gjelder 

Ansvar, brann, tyveri, underslag, kasko, glass, veihjelp, 
transport etter skade, bagasje, leiebil, fører- og 
passasjerulykke. 

 

Leietaker er sikrede ved saker som gjelder 

Ansvar, veihjelp, bagasje, fører og passasjerulykke. 

Registrert panthaver er sikrede etter 

Panthaverforsikringen. 

 

Forsikringsdetaljer 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________

Forsikringen dekker 

Kaskoforsikring som inneholder dekning for ansvar, brann, 
tyveri, kasko, glass og veihjelp, transport etter skade, bagasje, 
leiebil, fører- og passasjerulykke. 

Underslag hvis leietaker ikke skulle komme tilbake med bilen 
etter endt leieperiode, og den må anses som tapt.  

Forsikringssum 

Forsikringen dekker motorvognens gjenanskaffelsesverdi 
inntil 1 000 000 kroner. 

Egenandeler (leietaker er ansvarlig for disse):  

Leietaker er ansvarlig for å betale egenandelen ved skade. 
Den er i utgangspunktet 12 000 kr. Hvis skadens kostnad er 
mindre enn dette betaler leietaker kun If sine kostnader 
knyttet til skade. Ved skifte av glass er egenandelen 2 000 kr. 
Ved veihjelp er egenandelen 500 kr.  

Ansvar   kr 12 000 
Brann   kr 12 000  
Tyveri   kr 12 000  
Kasko   kr 12 000 
Glass (skifte av rute)  kr   2 000 
Veihjelp   kr      500 
 

Forsikringsvilkår 

• MOT 1-8: 
Motorvognforsikring 

• Særvilkår nr. 275: 
Utvidet forsikring for utleie 
 

 

Viktige begrensninger 

Viktige begrensninger er framhevet lenger bak i dokumentet.  

Informasjon 

Har du spørsmål om forsikringen eller behov for mer 
informasjon, ta kontakt med Nabobil.no AS. 

Melding om skade: 

Melding om skade skal sendes på nettsiden til Nabobil.no AS. 
If Skadeforsikring forestår skadeoppgjør. Frist for å melde 
skade er etter FAL §4-10 omgående. Hvis ikke sikrede melder 
fra inn 1 år etter han er kjent med skade, kan retten til 
erstatning bortfalle (FAL §8-5).  

Nemndbehandling 

Dersom det oppstår tvist i forbindelse med forsikringsavtalen 
kan klage rettes til: 

Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo, eller Ifs 
kundeombud, Pb 240, 1326 LYSAKER.  

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister 

Skader som meldes forsikringsselskapene blir registrert i 
forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS). Finans 
Norge (FNO) har behandlingsansvar for registeret. 
Selskapene får ikke tilgang til registeret annet enn ved 
registrering av en skade. Registeret er ikke tilgjengelig for 
andre, og registrerte skader slettes etter 10 år. 
Forsikringstakere har rett til innsyn i registeret.  

 

 

  



Viktige begrensninger for forsikringen 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________ 

Nedenfor finner du en oversikt over de viktigste 
begrensningene i forsikringsvilkårene. I tillegg kan det gjelde 
spesielle begrensninger for de forsikringene du har kjøpt. 
Begrensningene gjelder så langt de passer i en 
utleiesituasjon. 

Hvis du ikke følger eventuelle sikkerhetsforskrifter som er 
fremhevet her, kan erstatningen bli satt ned, eller falle bort. 
Sikkerhetsforskrifter: 
Selskapet tar forbehold om at det er helt eller delvis uten 
ansvar dersom en sikkerhetsforskrift er over-trådt. Dette 
følger av forsikringsavtaleloven §4-8. 

Følgende ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter er 
avtalt (for full tekst, se forsikringsvilkårene). 

MOT1-8: Motorvognforsikring  
Ansvarsbegrensninger ved endring av risikoen (jfr. FAL § 4-
6) som finnes i vilkårene og hvor selskapet sier seg fri for 
ansvar: 

2  Forsikringen gjelder i EØS-området og Sveits. 

Forsikringen gjelder også for reiser av inntil 3 
måneders varighet i de øvrige landene i Europa som 
er omfattet av Grønt Kort, samt Israel og Tyrkia. 
Veihjelpforsikringen gjelder ikke på reiser utenfor 
Norden som varer over 3 mnd. Ring If på telefon 
02400 for utvidet forsikring hvis reisen skal vare 
lenger. 

4.2.8  Skade som oppstår når motorvognen er rekvirert av 
offentlig myndighet. 

4.2.9  Trimming som ikke er godkjent av Statens 
Vegvesen. 

4.3.1  Skade som oppstår ved deltakelse i eller trening til 
hastighetsløp eller fartsprøver. 

4.3.2  Skade som følge av bruk av motorvognen til 
snøbrøyting, ved bruk av egen vinsj eller under 
terrengkjøring - (unntatt for 
snøscooter/terrengscooter). 

4.3.3  Kjøring på islagt vann/sjø/elv. 

Sikkerhetsforskrifter (jfr. FAL § 4-8) finnes i vilkårenes pkt. 
5.2 og omhandler: 
Krav til utførelse og vedlikehold etter offentlige forskrifter og 
fabrikantens/ leverandørens anbefalinger. 
Krav til låsing og separat oppbevaring av nøkkel. 

Krav til at bagasje skal oppbevares innelåst i bilen eller i låst 
takboks. 

Krav til inne- og fastlåsing av ekstra bildekk og bilfelger som 
ikke er i bruk, eller andre deler av motorvognen som er 
midlertidig avmontert. 

Særskilt fastlåsingskrav for bilhjul og bildekk som oppbevares 
i garasjeanlegg, fellesgarasje/-rom/-bod. 

Krav til at fører har førerkort og eventuelle andre nødvendige 
sertifikater og bestemte kvalifikasjoner som myndighetene 
krever. 

Plikt til å følge offentlige forskrifter og vedtekter vedrørende 
øvelseskjøring. 

Krav til maksimal belastning (overbelastning). 

Følgende gjenstander skal, når motorvognen forlates, befinne 
seg i separat, lukket bagasjerom uten vinduer:  

Mobiltelefon, løst datautstyr, kamerautstyr, ting av edelt 
metall, perler, edle stener og datautstyr, kamerautstyr, ting 
av edelt metall, perler, edle stener og pels. 

Krav om at vognkort del II skal oppbevares betryggende og 
borte fra motorvognen. 

Krav om at elektrisk kurs som benyttes til ladning av 
elbil/hybridbil ved sikredes bopel/hovedladested, skal være 
sikret med overspenningsvern. 

S-275: Motorvognforsikring ved privat utleie 
Ansvarsbegrensninger ved endring av risikoen (jfr. FAL § 4-
6) som finnes i vilkårene og hvor selskapet sier seg fri for 
ansvar: 
10.1.1 Selskapet svarer ikke for penger, kreditt-

/betalingskort, bankbøker, verdipapirer, 
kunstgjenstander, antikviteter, smykker, ting 
bestemt til forbruk som f.eks. mat og drikkevarer. 

10.1.4 Er en fullstendig reparasjon umulig, eller det vil 
medføre urimelige omkostninger i forhold til 
skadens innvirkning på vognens funksjon eller 
trafikksikkerhet, avgjør Selskapet hvorledes 
reparasjonen skal utføres. Ved reparasjon har 
sikrede krav på å få brakt vognen i samme 
funksjonelle og trafikksikkerhetsmessige stand som 
før skaden oppstod. 

Sikkerhetsforskrifter (jfr. FAL § 4-8) for motorvognforsikring 
ved privat utleie 
3.1 Leietaker er eneste tillatte fører på utleid 

motorvogn. Skjer det skade når andre kjører 
motorvognen, har Selskapet rett til å kreve regress 
for hele eller deler av erstatning fra leietaker. 


