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Hvilken forsikring er dette?
Dette dokumentet inneholder et sammendrag av den viktigste informasjonen som gjelder for ditt kjøretøy, lastebil eller tilhenger. Fullstendig 
informasjon om dekninger, vilkår og sikkerhetsforskrifter finnes i forsikringsdokumentene. For registrerte kjøretøy er Ansvar  obligatorisk (en 
forsikring du må ha på ditt kjøretøy). Du kan utvide forsikringen til henholdsvis Delkasko og Kasko. 
 
 

Hva dekker forsikringen?

Ansvar 
  Skade på andres ting og/eller person
 Rettshjelp 

 
Delkasko 

 Brann Tyveri  
 Glassruter  
 Redning/ veihjelp 

Kasko 
 Skader på eget kjøretøy 
 Hærverk
 Fastmontert ekstrautstyr 
 Personlig løsøre

Tilleggsdekninger
 Fører og passasjerulykke
  Avbrudd
  Godsansvar
  Ansvar for hengende gods i kran

Hva dekker forsikringen ikke?

Her er noen eksempler på hva forsikringen ikke 
dekker. Vær oppmerksom på at listen ikke er full-
stendig. Hele oversikten finner du i vilkårene

Ansvar 
    Skader på eget kjøretøy 
  Skade på ting tilhørende forsikringstageren, 

bruker eller fører

Er det noen begrensninger i dekningen?

  Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan er-
statningen ved skade bli redusert eller falle helt 
bort.

  skader skjedd pga grov uaktsomhet eller forsett 
    skader som har skjedd under kjøring uten gyl-
dig førerkort

  Kjøring i ruspåvirket tilstand 
   Skader ved deltakelse i eller trening til hastig-
hetsløp 

  Skader som skyldes trimmet/tunet bil 
 Bruk til snøbrøyting 
  Skader som skyldes manglende vedlikehold og/ 
eller ordinær slitasje 

   Skader på motorvognen ved bruk av egen vinsj 
eller under terrengkjøring

Hvor gjelder forsikringen?

  Forsikringen gjelder i Norden, Belgia, Nederland, Luxemburg, Sveits, Tyskland og Østerrike, dersom ikke annet fremgår av 
forsikringsbeviset med følgende unntak: Rettshjelp gjelder kun i Norden.
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Hvilke forpliktelser har jeg?

     Du plikter å gi Storebrand Forsikring korrekt informasjon om din bedrift ved tegning av forsikring. I forsikringstiden plikter 
du å informere Storebrand Forsikring om endringer som skjer i bedriften. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å 
føre til erstatningskrav, skal det meldes til Storebrand uten ugrunnet opphold.

Gi oss beskjed ved hvis du kjører mer enn avtalt kjørelengde, slik at riktig pris for endret risiko kan beregnes. I forsikrings-bevi-
set fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss. Sikkerhetsfor-skrifter 
er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og denne forsikringen har sikkerhetsforskrifter som gjelder – 
Brann – Tyveri – Bruk og vedlikehold av bilen Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redu-sert, helt eller 
delvis.

Når og hvordan skal jeg betale?

Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med forsikringsavtalen.

Fra når gjelder forsikringen og hvor lenge gjelder den? 

Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den datoen kjøper av bilen godkjenner salgsmeldingen på 
nett (vedtaksdato), eller tidspunktet salgsmeldingen på papir registreres i Statens vegvesens motorvognregister. Forsik-ringen 
gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Hele forsikringen blir avsluttet automatisk hvis du selger eller av-skilter bilen, 
eller hvis den blir registrert stjålet eller vraket. Vi avslutter forsikringen fra den datoen som står i meldingen vi får fra Statens 
vegvesen. Hvis forsikringen blir flyttet til et annet forsikringsselskap blir den avsluttet med 30 dager oppsigel-sestid, eller ved 
hovedforfall.

Hvordan kan jeg avslutte forsikringen?

Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jf. 
FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel. 
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