Vilkår panthaver (panth01)
I tillegg til disse vilkårene gjelder Generelle vilkår.
Forsikringsvilkår
I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt
fremkommer av forsikringsbeviset. Det er viktig at du som kunde leser nøye gjennom alle vilkårene når du har inngått en
avtale om forsikring. Ved et eventuelt skadeoppgjør vil vi gjøre opp din skadesak med bakgrunn i disse vilkårene.
Ved å sette seg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som
begrenser et skadeoppgjør.

Gjelder til fordel for panthaver/avbetalingsselger

vilkårsbestemmelser eller har unnlatt å gjøre det denne kan for å

Det er notert i Storebrand at den forsikrede motorvogn/båt er

hindre det. Likeledes gjelder som betingelse for rett til erstatning at

solgt på avbetaling, eventuelt pantsatt, og det bekreftes at den

bestemmelsene i Kredittkjøpsloven og forskrifter gitt med hjemmel

forsikring som er dekket (se Forsikringsbeviset) ikke skal utgå

i lov er overholdt av avbetalingsselger. Den som fremsetter krav

uten varsel til den som er notert som panthaver eller avbe-

mot S
 torebrand, må dokumentere at forsikringstakeren, eventuelt

talingsselger. Kontanterstatning for inntruffet skade skal ikke

kausjonisten ikke har evne til å erstatte skaden eller det oppståtte

utbetales uten samtykke fra disse.

tap. Omkostninger i den forbindelse erstattes ikke.

Dessuten gjelder følgende:

Den utvidede forsikring gjelder ikke i de tilfeller der skade på

I de tilfeller da Storebrand har avslått å erstatte skaden helt

motorvognen er blitt erstattet av andre uten at Storebrand har

eller delvis på motorvognen/båt under henvisning til:

hatt kjennskap til det. Dersom andre har stilt annen garanti/
sikkerhet for forsikringstakerens forpliktelse, er Selskapets

1 Generelle vilkår
– pga. Svik.

forpliktelse subsidiær i forhold til garantien/sikkerheten.
Regelen i foregående ledd gjelder tilsvarende.

2 Motorvogn- eller båtvilkår
– om hvor forsikringen gjelder,

Dersom Storebrand har erstattet motorvogn/båt som er

– som kan unnta skader som har sammenheng med:

gått tapt eller ikke er lønnsom å reparere, med en annen

– hastighetsløp/kraftprøver mv.,

tilsvarende – eller i det alt vesentlig tilsvarende – skal denne

– forsett,

motorvogn/båt tre inn i løpende avtale som panteobjekt om

– grov uaktsomhet,

Selskapet bestemmer det. Samtidig skal panteheftelse på

– påvirkning av alkohol mv.,

erstattet motorvogn/båt overføres til fordel for Selskapet.

– endring av risiko eller sikkerhets forskrifter,

Omkostninger ved denne tinglysing, og tinglysing av salgspant
på den nye motorvognen/båt betales av S
 elskapet.

erstatter likevel Storebrand det tap, eksklusive rentetap,
takerens, eventuelt kausjonistens manglende evne til å

utbetaling som ikke påhviler Selskapet etter vilkårene, plikter

erstatte skaden.

forsikringstakeren å erstatte beløpet.

Det er en betingelse for rett til erstatning at panthaver/avbetalings-

Denne tilleggsavtale kan av Storebrand sies opp når som helst

selger ikke visste eller burde vite om overtredelsen av de nevnte-

med en måneds varsel.

Gjelder fra oktober 2006

01/2015

Får Storebrand i henhold til denne utvidede forsikring noen

17040a

panthaver/avbetalingsselger lider som følge av forsikrings

