SAMMENDRAG AV FORSIKRINGSVILKÅR
Korttidsforsikring ved motorvognutleie

GJELDER FOR PERSONBIL INNTIL 3500 KG.
•

Vilkårene består av ett hovedvilkår for motorvogn
(MOT1-7), samt en utvidelse for Superdekningen
særvilkår 711. I tillegg kommer særvilkår 275
som tilpasser standardvilkårene til denne spesielle
forsikringsdekningen.

•
•

HVA ER FORSIKRET?
Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva din forsikring
kan omfatte, og noen av de begrensninger som finnes. Vær
oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene
som gjelder.
• Bil med ekstra sett vanlige hjul, forsikringssum
1 000 000 kr
• Sikkerhetsutstyr f.eks. barnestol
• Ladekabel til elbil og ladbar hybrid
• Fast montert tilleggsutstyr inntil kr 10 000

HVILKE SKADESITUASJONER ERSTATTES AV
FORSIKRINGEN?
ANSVAR
• Personskade på fører og passasjer
• Skade på personer utenfor kjøretøyet
• Skade påført bygninger og andre gjenstander
• Skade påført andre kjøretøyer
DELKASKO
• Brannskade
• Eksplosjon, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag
• Smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning
• Tyveri av selve kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr
fra kjøretøyet
• Skade som kjøretøyet blir påført i forbindelse forsøk på
tyveri av kjøretøyet

Glassruteskader - knusing og sprekker - samt skade på
glasstak
Veihjelp i Norden ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller
ulykke.
Skader under ferge- eller togtransport (ikke iland- eller
ombordkjøring)

KASKO
• Delkaskoskader
• Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
• Andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre
hendelse
• Veihjelp i Europa utenfor Norden på reiser av inntil 3 måneders varighet.
• Leiebil eller kr 150 for hver dag bilen står på verksted i
inntil 10 dager når kaskoforsikringen betaler skaden eller motparten har ansvar. Uttak av leiebil må avtales med
Selskapet på forhånd. Leiebildekning gjelder ikke moped,
motorsykkel eller snøscooter.
• Bagasje inntil kr 5 000.
SUPER
• Bedre erstatning ved totalskadet bil.
• Erstatter plutselige skader på bilens motor og gir.
• Dekker leiebil som nevnt under kasko ovenfor og ved motor- og girskader, men du kan få større leiebil enn hva som
dekkes under kasko og vi dekker hele tiden bilen står på
verksted eller er borte ved tyveri.
• Bruker du ikke leiebil får du kr 250 pr dag bilen står på
verksted.
• Underslag. Kommer ikke leietaker tilbake med bilen, og
det er gått 30 dager, anses bilen som borte og If gjør opp
for gjenanskaffelsesverdien på den.

HVA MÅ DU SOM LEIETAKER BETALE VED SKADE?
Utleier betaler ingen egenandel, da det er leietaker som er ansvarlig for disse.
SKADETYPE

EGENANDEL

SKADETYPE

EGENANDEL

Ansvarsskader

12.000,-

Veihjelp

500,-

Brannskade

12.000,-

Kasko skader for øvrig

12.000,-

Tyveriskade

12.000,-

Maskinskader

0,-.

Skade på glassrute/glasstak

2.000,-

Underslag

0,-

KAN ERSTATNINGEN BLI REDUSERT ELLER
AVSLÅTT?

I noen tilfeller vil Selskapet kunne kreve regress fra leie
taker. De vanligste tilfellene er:
GJELDER FOR UTLEIER:
• Utleier vil ikke oppleve avkortning eller avslag i erstatning
om leietaker bruker bilen i strid med noen av punktene til
høyre
• Utleier skal være sikret erstatning ved skade eller tap av bil.

VIKTIG Å VITE

Melding av skade
Skader meldes av utleier på nettsiden til tjenestetilbyder,
som igjen melder videre til If Skadeforsikring. En av våre
saksbehandlere vil så ta kontakt med utleier for å avtale
hvordan skaden skal utbedres.
BONUS
Det opparbeides ikke bonus ved å ha bilen forsikret i
denne ordningen. Derfor vil det heller ikke være bonustap
ved skade.
FIRBEINTFORSIKRING VED SAMMENSTØT MED LØSE DYR
Egenandel reduseres med inntil kr 4 000 dersom politi/
viltnemd umiddelbart har fått rapport om skaden.
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GROVT UAKTSOM KJØRING/REGRESS
kan føre til at du også må betale helt eller delvis skader påført andre enn deg selv, f.eks. motpartens kjøretøy ved en
kollisjon. (Dette kalles regress).

GJELDER FOR LEIETAKER:
• Forsett - skade påført med vilje av eier eller bruker
• Grov uaktsomhet
• Peromillekjøring
• Brudd på en sikkerhetsforskrift. (I vilkårene er opplistet
de sikkerhetsforskrifter som gjelder.)
• At kjøretøyet er brukt på lukket bane til annet enn glattkjøring/førerkortopplæring ved autorisert trafikkskole,
KNA, NAF eller MA.
• Når kjøretøyet er brukt til snøbrøyting eller terrengkjøring i strid med gjeldende regler for motorisert ferdsel i
utmark.

SKADER UNDER EGENANDEL
Ved småskader som er under egenandel blir leietaker bare
belastet med totalkostnaden (reparasjonskostnaden + leiebilkostnad), ikke full egenandel.
KONDEMNASJON
Kjøretøyet vil bli kondemnert hvis det koster mer å reparere det enn det var verdt før skaden skjedde. Du får utbetalt det som det vil koste å anskaffe tilsvarende kjøretøy
(fratrukket egenandelen).
ALDERSFRADRAG
er en nedskrivning av verdien på tilleggsutstyr. Vanlig
aldersfradrag er 10 % per år, maksimalt 50 %.
VERDIFORRINGELSE
som følge av en skade dekkes ikke av forsikringen.
KONTANTOPPGJØR
Det vil ikke være mulig med kontantoppgjør etter denne
forsikringen, hvis bilen kan repareres på en forsvarlig måte.

