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1.1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 

Vognskadeforsikringen gjelder til fordel for registrert 

eier av utleid motorvogn. Dette punktet gjelder 

foran motorvognvilkårenes punkt 1.1. 

1.2  NÅR GJELDER FORSIKRINGEN 

Forsikringen gjelder fra det tidspunktet leietaker 

digitalt har overtatt motorvognen, og frem til den 

digitalt er levert tilbake til utleier. Skader som har 

oppstått utenfor denne avtaleperioden må rettes 

mot det selskapet hvor bilen har sin ordinære 

ansvars/kaskoforsikring. 

2.1  ANSVARSFORSIKRING 

Forsikringen dekker det ansvar som ellers ville blitt 

belastet bilens ordinære bilansvars forsikring.  

Forsikringen er altså ikke en ordinær ansvars-

forsikring etter Bilansvarsloven, men dekker opp for 

tilsvarende ansvar. Selskapet vil ikke påberope seg 

regler om dobbeltforsikring ved oppstått skade. 

Ansvarsskader som oppstår i forsikringsperioden 

ikke vil bli belastet bilens ordinære 

bilansvarsforsikring. 

Erstatningen er ubegrenset personskader, men 

begrenset til kr 10 000 000 på ting. Dette punktet 

gjelder foran motorvognvilkårenes punkt 4.1 

Ansvarsforsikring. 

Ansvarsforsikringen omfatter også Rettshjelp for 

personlig bruker/eier av motorvogn – se 

motorvognvilkårenes punkt 12. 

2.2  UNDERSLAGFORSIKRING 

Vognskadeforsikringen er utvidet til å omfatte tap av 

motorvogn som ikke er kommet til rette innen en 

måned etter at Selskapet har fått skriftlig melding 

om at motorvognen er meldt savnet. Hvis 

motorvognen senere er kommet til rette og 

erstatning er utbetalt, kan Selskapet beholde 

motorvognen. 

Vognskadeforsikringen er videre utvidet til å dekke 

skader på motorvognen hvis den først kommer til 

rette senere enn en måned etter at Selskapet har 

fått skriftlig melding om at motorvognen er savnet, 

og oppgjør etter første avsnitt ikke har skjedd. 



 
 

2.3  ALTERNATIVT OPPGJØR AV EGENANDEL 

OG BONUSTAP I ANNET SELSKAP 

Skjer skadeoppgjøret gjennom motorvognens 

ordinære forsikring, dekker denne korttids-

forsikringen kun beregnet bonustap og egenandel. 

Egenandel belastes leietaker som nevnt i 

motorvogn-vilkårets punkt 8, eller dette vilkårets 

punkt 5, og inngått leiekontrakt. 

2.4  PANTHAVERFORSIKRING 

Forsikringen gjelder også for panthaver som allerede 

er registrert som medforsikret hos det forsikrings-

selskap hvor bilen ellers er forsikret. 

Dessuten gjelder følgende: 

I de tilfeller da Selskapet har avslått å erstatte 

skaden helt eller delvis på motorvognen under 

henvisning til:  

- Generelle vilkår punkt 4 om svik, 

- Motorvognforsikringsvilkårenes punkt 7 om 

endring av risiko eller sikkerhetsforskrifter,  

- Motorvognforsikringsvilkårenes punkt 9.1 om 

skademelding mv, 

- punkt 3 Sikkerhetsforskrift underslag i dette 

særvilkåret, erstatter likevel Selskapet det tap, 

eksklusive rentetap, avbetalingsselger/panthaver 

lider som følge av leietaker eller registrert eier av  

utleid motorvognen, eventuelt kausjonistens 

manglende evne til å erstatte skaden. 

Det er en betingelse for rett til erstatning at 

avbetalingsselger/panthaver ikke visste eller burde 

vite om overtredelsen av de nevnte vilkårs-

bestemmelser eller har unnlatt å gjøre det denne 

kan for å hindre det. Likeledes gjelder som 

betingelse for rett til erstatning at bestemmelsene i 

kreditt-kjøpsloven og forskrifter gitt med hjemmel i 

lov er overholdt av avbetaling-selger. 

Den som fremsetter krav mot Selskapet, må 

dokumentere at leietaker eller registrert eier av 

utleid motorvognen, eventuelt kausjonisten ikke har 

evne til å erstatte skaden eller det oppståtte tap. 

Omkostninger i den forbindelse erstattes ikke. 

Den utvidede forsikring gjelder ikke i de tilfeller der 

skade på motorvognen er blitt erstattet av andre 

uten at Selskapet har hatt kjennskap til det. Dersom 

andre har stilt annen garanti/sikkerhet for 

forsikrings- takerens forpliktelse, er Selskapets 

forpliktelse subsidiær i forhold til 

garantien/sikkerheten. Regelen i foregående ledd 

gjelder tilsvarende. 

Dersom Selskapet etter bestemmelsene i punkt 8.4 i 

motorvogn- forsikringsvilkårene har erstattet 

motorvogn som er gått tapt eller ikke er lønnsom å 

reparere, med en annen tilsvarende, - eller i det alt 

vesentlig tilsvarende -, skal denne motorvogn tre 

inn i løpende avtale som panteobjekt om Selskapet 

bestemmer det. Samtidig skal panteheftelse på 

erstattet motorvogn overføres til fordel for 

Selskapet. Omkostninger ved denne tinglysing, og 

tinglysing av salgspant på den nye motorvognen 

betales av Selskapet. 

Selskapets forpliktelser er i alle tilfeller begrenset til 

skadebeløpet i henhold til punkt 8.1 i motorvogn-

forsikringsvilkårene og med fradrag av egenandelen 

i henhold til forsikringsavtalen. 

Får Selskapet i henhold til denne utvidede 

forsikring noen utbetaling som ikke påhviler 

Selskapet etter motorvogn-forsikringsvilkårene, 

plikter forsikrings-takeren eller leietaker eller 

registrert eier av utleid motorvognen å erstatte 

beløpet. 

Denne tilleggsavtale kan av Selskapet sies opp når 

som helst med en måneds varsel. 

3 SIKKERHETSFORSKRIFT 

3.1  Leietaker eller forhåndsavtalt sjåfør er 

eneste fører  

Følgene av og ikke å overholde denne sikkerhets 

forskrift er omtalt i motorvognforsikringsvilkårenes 

punkt 7. 

Kun leietaker eller forhåndsavtalt sjåfør har adgang 

til å være fører på den utleide motorvogn. Skjer det 

skade mens andre enn leietaker er fører, har If 

anledning til å kreve regress for hele eller deler av 

erstatningen. 

 

3.2  Overskridelse av avtalt kjørelengde 

Punkt 6.2.1 i motorvognforsikringsvilkårene 

kommer ikke til anvendelse siden leietaker betaler 

utleier pr overkjørte kilometer etter avtale. 

 

3.3  Oppbevaring av motorvognens nøkkel 
Dette punktet gjelder foran Motorvognvilkårenes 
punkt 7.2 punkt 2. Deaktivert nøkkel kan 
oppbevares i motorvognen når denne ikke er i bruk. 
Når leietaker har motorvognen i sin varetekt, skal 
nøkkelen oppbevares betryggende og borte fra  
motorvognen.  



 
 

4 FORSIKRINGSVERDI/FORSIKRINGSSUM 

Forsikringsverdi i Motorvognvilkårenes punkt 8.1 

begrenses oppad til 1 000 000 kroner. 

5 EGENANDEL (BETALES AV LEIETAKER) 

5.1  Ansvarsskader 

Dette punktet erstatter Motorvognvilkårenes punkt 

8.6.1. Egenandel er 12 000 kroner per skadetilfelle 

hvis ikke annet er avtalt. 

 

5.2  Brann- og tyveriskader 

Dette punktet erstatter Motorvognvilkårenes punkt 

8.6.3. Egenandel er 12 000 kroner per skadetilfelle 

hvis ikke annet er avtalt. 

 

5.3  Annen vognskade 

Dette punktet erstatter Motorvognvilkårenes punkt 

8.6.5. Egenandel er 12 000 kroner per skadetilfelle 

hvis ikke annet er avtalt. 

5.4  Underslag 

Ingen egenandel. 

6 SKADEOPPGJØR 

Det vil ikke være anledning til å kreve 

kontantoppgjør ut fra takst, hvis motorvognen kan 

repareres på en forsvarlig måte. 

7 BONUS 

Punkt 9.2 i motorvognvilkårene utgår. Det er ikke 

bonustap ved bruk av denne forsikringen. 

 

 

 

 


