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1 Hvilke utgifter selskapet svarer for og hvilke unntak som gjelder 

Når det fremgår av forsikringsbeviset dekker selskapet utgifter ved følgende skader på eller forvoldt av 
den forsikrede arbeidsmaskin. 
Selskapet svarer for utgifter ved:  

1.1 Ansvarsskade 
1.1.1 Ansvarsskade arbeidsmaskinen med tilhenger forvolder. Se P600 pkt. 5.3.1 
1.1.2 Annet erstatningsansvar som sikrede etter gjeldende rett kan pådra seg for skade voldt av 

arbeidsmaskinen  
for så vidt ansvaret er en følge av skade på annens person eller ting. Ansvar som på grunn av 
tilsagn, avtale eller tjenesteforhold faller utenfor det alminnelige, ikke-kontraktsmessige, 
erstatningsansvar er unntatt. Forsikringssummen er NOK 10 000 000 og danner grensen for 
selskapets ansvar i forsikringstiden selv om krav fremsettes av flere skadelidte. Er ansvar pådratt 
både etter BAL kap. II og andre erstatningsregler, er selskapets samlede ansvar ved tingskade 
begrenset til NOK 10 000 000. Blir søksmål reist mot den sikrede, og ansvaret etter saksøkerens 
begrunnelse omfattes av forsikringen, fører selskapet saken og betaler omkostningene.  
Selskapet svarer ikke for ansvar som sikrede pådrar seg 
1.1.2.1 for oppreising etter lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 § 3-5. 
1.1.2.2 overfor medlemmer av sikredes familie, eller hvis forsikringen er tegnet av et firma, 

overfor dettes innehavere eller deres familie. Til familie regnes ektefelle, foreldre, 
søsken, barn og barns ektefelle. Selskapet svarer heller ikke for ansvar overfor 
medeier mor-/datterselskap, eller virksomhet som disponeres av sikrede, eller hvor 
sikrede eller dennes familie har vesentlig eierinteresse. 
Unntakene, pkt. 1 og 2, gjelder ikke ansvar for personskade voldt av arbeidsmaskinen 
under dennes bruk som kjøretøy. 

1.1.2.3 for skade forårsaket av støy, med mindre årsaken er plutselig og uforutsett. 
1.1.2.4 for skade på ting som sikrede eller noen på dennes vegne bruker, har leiet, lånt eller 

mottatt til transport eller forvaring, har påtatt seg å passe, flytte, taue eller slepe, eller 
har fått i oppdrag å reparere, montere, installere, forarbeide e.l. 

1.1.2.5 for skade voldt på broer, veier, vekter eller annet underlag som følge av at disse blir 
overbelastet. 

1.1.2.6 for skade oppstått ved ras, jordforskyvning, setning eller drenering av grunn, 
dambrudd og forurensning av sjø eller elv. 

1.1.2.7   Når NS 3430/NS8405 ligger til grunn for arbeid som utføres er forsikringssummen under 
pkt. 1.1.1    og 1.1.2 forhøyet til 150 G (G = grunnbeløpet i folketrygden) 

1.2 Vognskade. Se P600 pkt. 5.3.2 
1.2.1 Delkasko kan omfatte: 

 Brann
 Tyveri. For ekstra dekk og felger dekkes kun tyveri ved innbrudd

1.2.2 Kasko som omfatter: 
 pkt. 1.2.1 og i tillegg
 vognskade ved sammenstøt, utforkjøring, velting og annen tilfeldig og plutselig ytre

påvirkning
1.2.3 Maskinskade (kan kun tegnes sammen med kaskoforsikring) som omfatter: 

 pkt. 1.2.2 og i tillegg
 skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på arbeidsmaskinen eller

deler av denne
 nytegning gjelder kun for arbeidsmaskiner som er yngre enn 5 år
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1.2.3 Maskinskade 

Det gjøres fradrag i erstatningen, ut fra følgende tabell: 

Dersom ikke annet er avtalt dekkes ikke maskinskadeforsikring på motorvogner 
eldre enn 6 år eller total driftstid er over 6000 timer. 

Traktor/arbeidsmaskinens alder/driftstimer, på skadedagen legges til grunn for fradrag. 

Alder benyttes når timeteller ikke er montert eller i funksjon på skadetidspunktet. I tilfeller hvor det kan 
benyttes tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, brukte deler, gjøres det kun fradrag i arbeidspenger 
inklusive avgift.  

1.3 Selskapet svarer ikke for utgifter: 
pkt. 1.2: 
 til assistanse ved firmaadressen
 til transport av arbeidsmaskinen ut over 50 % av arbeidsmaskinens verdi
 som kan kreves dekket av annen forsikring, garanti eller annen avtale

2 Erstatningsberegning 

Før fradrag av egenandel beregnes erstatningen slik: 
2.1 Er arbeidsmaskinen tapt eller er reparasjon av skaden etter selskapets vurdering ikke teknisk eller 

økonomisk forsvarlig, erstattes skaden med det beløp som det på skadetidspunktet koster å anskaffe 
en arbeidsmaskin i samme stand og av tilsvarende fabrikat, type og årgang til markedsverdien. 
Selskapet avgjør hvem som skal ha råderetten over den skadde arbeidsmaskinen. Hvis sikrede 
beholder arbeidsmaskinen, gjøres fradrag for gjenverdi og omregistreringsavgift. 

2.2 Kan skaden repareres, erstattes reparasjonskostnadene. Hvis reparasjon av de enkelte deler vil være 
teknisk eller økonomisk uforsvarlig, utskiftes de med likeverdige deler. Selskapet kan betale 
kontanterstatning uavhengig av om skaden repareres eller ikke. Kontanterstatningen kan ikke 
overstige det beløp som selskapet måtte ha betalt for reparasjon eller gjenanskaffelse. 
Arbeidskostnadene ved kontantoppgjør erstattes med inntil 50 % i forhold til normalpris på verksted. 
Selskapet betaler investerings-/merverdiavgift etter fremlagte kvitteringer. 

2.3 Ved skade på radio/musikkanlegg reduseres erstatningen med 10 % pr. påbegynt år fra og med 2. år 
etter at gjenstanden var ny. Dagens anskaffelsespris legges til grunn. Mobiltelefon, kassetter, plater 
og CDer erstattes ikke. 

3 Særlige begrensninger 

Forsikringen dekker ikke: 

År: Driftstimer: Fradrag: 

Inntil: 2 år 2500 timer 0 % 

Inntil: 3 år 3000 timer 5 % 

Inntil: 4 år 4000 timer 15 % 

Inntil: 5 år 5000 timer 25 % 

Inntil: 6 år 6000 timer 35 % 
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3.1 skade på arbeidsmaskinen når denne er brukt eller behandlet i åpenbar strid med forskrifter gitt av 
produsent, leverandør eller offentlig myndighet. 

3.2 brudd som består i at arbeidsmaskinen er blitt skadet gjennom gradvis forringelse eller utmatting som 
er en naturlig følge av arbeidsmaskinens bruk 

3.3 skade på dekk, slanger, belter, kjeder, kjettinger, wirer, tau, remmer, transportbånd og verktøy med 
mindre skaden er oppstått i forbindelse med annen erstatningsmessig skade på arbeidsmaskinen. 
Likevel svarer selskapet for skade ved brann og tyveri når forsikringen omfatter slik skade 

3.4 skade på arbeidsmaskinen som skyldes synking under arbeid på flåte eller skip, eller kjøring på islagt 
vann 

3.5 skade på arbeidsmaskinen som skyldes frost i kjølesystem 
3.6 skade på arbeidsmaskinen som leverandør eller reparatør kan gjøres ansvarlig for i henhold til avgitt 

garanti eller rettsregler 
3.7 skade på arbeidsmaskinen som skyldes sprengningsarbeid utført av forsikringstakeren selv 
3.8 når den sikrede er produsent eller forhandler av den forsikrede ting svarer selskapet ikke for skade 

som omfattes av den alminnelige garanti for vedkommende bransje 

4 Egenandel 

I erstatningen fratrekkes den egenandel som fremgår av nedenstående punkter. Ved avkortning og 
redusert erstatning gjøres dette før egenandel fratrekkes. Det trekkes bare en egenandel – den høyeste 

4.1   Ansvarsskade 

 Ved ansvarsskade etter pkt. 1.1.1 og 1.1.2, trekkes

 Egenandel NOK 0 ved ansvar etter bilansvarsloven, dersom annet ikke fremgår av
forsikringsbeviset

 Egenandel NOK 5 000 ved annet erstatningsansvar, dersom annet ikke fremgår av
forsikringsbeviset

 Ved ansvarsskade etter pkt. 1.1.3,trekkes NOK 30 000 dersom ikke annet fremgår av
forsikringsbeviset

 Ved ansvarsskade i forbindelse med snøbrøyting, trekkes en minimum egenandel på NOK 20 000
dersom annet ikke fremgår av forsikringsbeviset

4.2 Vognskade 
 Ved vognskade etter pkt. 1.2 trekkes den egenandelen som fremgår av forsikringsbeviset
 Kan det dokumenters at FG-godkjent tyverialarm var i drift på skadetidspunktet, trekkes ingen

egenandel ved tyveri av eller innbrudd i arbeidsmaskinen
 Ved kaskoskade i forbindelse med snøbrøyting trekkes en minimum egenandel på NOK 20 000 dersom

annet ikke fremgår av forsikringsbeviset

4.3 Maskinskade 
 Ved maskinskade etter pkt 1.2.3 trekkes den egenandelen som fremgår av forsikringsbeviset og

avskrivning i henhold til tabell i pkt. 1.2.3

5  Tilleggsforsikringer 

Etter særskilt avtale kan følgende tegnes: 

5.1 Begrenset identifikasjon 
Gjelder kun registrerte næringsdrivende 
Erstatning ytes til sikrede selv om ansvarlig bruker av motorvognen har voldt skade under forhold 
som nevnt i Alminnelig forsikringsvilkår Motorvogn P600 pkt. 5.4.1.1 og 5.4.1.2. 
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Dette gjelder likevel ikke hvis: 
 Ansvarlig bruker har 10 % eierinteresse eller mer i firmaet
 Ansvarlig bruker er styremedlem, og er tildelt firmabil i kraft av sitt styreverv
 Ansvarlig bruker er daglig leder eller tilsvarende av firmaet
Denne bestemmelsen begrenser ikke selskapets rett til å kreve regress av den ansvarlige bruker.

5.2 Forhandleransvarsforsikring for ikke ansvarsforsikrede arbeidsmaskiner 
Forsikringen omfatter sikredes rettslige ansvar for skade voldt av ikke ansvarsforsikret arbeidsmaskin, 
herunder 
også regressansvar etter Bilansvarsloven § 13 (omfatter også skade på forsikringstakerens egne, ikke 
ansvarsforsikrede motorvogner). 
Faller ansvaret bort fordi forsikringstakeren også er eier av den andre bil, skal skaden gjøres opp som om 
det allikevel forelå ansvar hvis heller ikke den annen bil er ansvarsforsikret og hvis skaden ikke er skjedd 
under transport.  Erstatningen er likevel begrenset til selve kaskoskaden som gjøres opp etter 
arbeidsmaskinforsikringsvilkårene. Selskapet svarer ikke for skade som er voldt på gate, vei eller annet 
sted hvor allmennheten kan ferdes hvis eieren eller den som er ansvarlig for arbeidsmaskinen visste eller 
måtte forstå at arbeidsmaskinen ville bli  
brukt der. 

5.3 Panthaver/leasingdekning 
Når det fremgår av forsikringsbeviset gjelder vognskadedekningen til fordel for: 
 panthaver som har mottatt skriftlig erklæring fra selskapet om panthaverdekning

eller
 utleier i samsvar med leasingkontrakt
 Selskapets forpliktelser
5.3.1 Når vognskade har inntruffet skal selskapet ikke utbetale kontanterstatning uten

panthavers/utleiers samtykke. Hvis skaden er utbedret eller det er stilt sikkerhet for at erstatningen 
vil bli brukt til utbedring  
av skaden, kan erstatning likevel utbetales 

5.3.2 Dersom forsikringen for arbeidsmaskinen blir endret, oppsagt eller faller bort, skal selskapet gi 
panthaver/utleier melding om dette innen 1 måned. 

5.3.3 I de tilfeller der selskapet helt eller delvis har avslått skaden under henvisning til FAL §§ 4.6 – 
11 eller 8.1, erstatter selskapet likevel det tap panthaver/utleier lider som følge av at 
forsikrings/ leietakers manglende evne til selv å erstatte skaden. Det samme gjelder når 
selskapet har avslått under henvisning til vilkårenes regler om hvor forsikringen gjelder. 
Rentetap, omkostninger og misligholdte avdrag erstattes ikke. 

5.4 Arbeidsmaskin for demonstrasjon 
Avtalevilkår P603 er gjort gjeldende for arbeidsmaskin som benyttes til demonstrasjon 
Forsikringen gjelder bare i Norge 
Forsikringen gjelder ikke for arbeidsmaskiner som ikke inngår i sikredes næringsvirksomhet 

5.5 Prøvenummer 
Avtalevilkår P603 er gjort gjeldende for arbeidsmaskin med prøvenummer 
Forsikringen gjelder bare i Norge 
Forsikringen gjelder for arbeidsmaskiner som inngår i sikredes næringsvirksomhet 

5.6 Godsansvar 
Forsikringen gjelder i Norden hvis ikke annet er særskilt avtalt. 
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Forsikringen omfatter sikredes ansvar i henhold til lov om vegfraktavtaler - for skade på gods oppstått 
under lasting av kjøretøyet, under kjøring til avlastingsstedet og lossing, samt følgene av forsinket 
utlevering. 

Erstatningen er begrenset til 17 SDR ved innenriks befordring og 8,33 SDR ved internasjonal 
befordring pr kg beskadiget eller tapt gods i bruttovekt eller pr kg lovlig lasteevne. l tillegg kan frakt, 
tollavgifter og andre kostnader ved befordringen kreves erstattet helt ut ved totaltap og 
forholdsmessig ved delvis tap. Selskapet dekker ikke ansvar for gods som går tapt, med mindre tapet 
har oppstått i forbindelse med skade på motorvognen eller sikrede kan godtgjøre at tapet skyldes 
tyveri.  

Uten særskilt avtale dekker selskapet ikke ansvar for skade på: 

 levende dyr, herunder fisk

 flyttegods

 glass og stentøy, herunder bygningsglass og sanitærporselen

 transportert bil

 gods som transporteres på tilhenger

Egenandel 
Hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset er denne NOK 12 000. 

5.7 Ansvar for hengende gods i kran 
Forsikringen omfatter sikredes rettslige ansvar for gods som løftes av kjøretøyets kran når løftet ikke 
er en del av fraktavtale som faller inn under lov nr. 68/74 om vegfraktavtaler. 
Selskapets erstatningsplikt for ett skadetilfelle er den sum som er avtalt og fremgår av 
forsikringsbeviset. 
Dersom sum ikke er avtalt i forsikringsbeviset gjelder inntil NOK 400 000 per skadetilfelle. 
Blir søksmål reist mot sikrede og ansvaret etter saksøkers begrunnelse omfattes av forsikringen, 
fører selskapet saken og betaler saksomkostninger. 
Forutsetninger for rett til erstatning er at: 

 skaden ikke er en følge av forsettlig handling fra sikrede eller den som er ansvarlig for kranen

 skaden ikke er en følge av at sikrede eller den som er ansvarlig for kranen er beruset eller
bedøvet av alkohol eller andre berusende/bedøvende midler.

Egenandel 
Hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset er denne NOK 12 000. 

6 Sikkerhetsforskrifter 

For forsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: 

6.1 Generelle sikkerhetsforskrifter 
Førerkort 
Fører av arbeidsmaskinen skal ha gyldig førerkort/kompetansebevis. Lovlig øvelseskjøring er tillatt. 
Bruk 
Arbeidsmaskinen med påmontert utstyr må ikke utsettes for unormal belastning. Gods og løst utstyr som 
er med i arbeidsmaskinen skal være forsvarlig sikret.  

6.2 Tyveri og innbruddssikring 
Arbeidsmaskinen skal holdes lukket og låst når det ikke er personer i den. Kjøretøyet må under ingen 
omstendigheter forlates med nøkler i tenningen eller motoren i gang. 
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Nøkler skal holdes adskilt fra arbeidsmaskinen når denne forlates, og de skal til enhver tid holdes 
utilgjengelige for uvedkommende. 
Dekk og felger skal oppbevares på avlåst sted i bygning. I fellesgarasje skal dekk/felger være låst/boltet til 
vegg. 
Fabrikkmontert eller FG-godkjent tyverialarm skal være montert på spesielt tyveriutsatte maskiner når 
dette er avtalt ved inngåelse av forsikringsavtalen. 

6.3 Vedlikehold 
Arbeidsmaskinen med påmontert utstyr skal vedlikeholdes på en slik måte at Samferdselsdepartementets 
kjøretøyforskrifter av 31.12.69 med senere endringer overholdes. 
Det forutsettes videre at fabrikantens/leverandørens serviceinstrukser overholdes. 

6.4 Avmontert arbeidsenhet 
Arbeidsenheten skal være merket med Securemark eller på annen måte som gjør den mulig å 
identifisere. Når enheten er avmontert skal den sikres med kjetting og lås eller på annen måte slik at tyveri 
i størst mulig grad vanskeliggjøres. Følgene av å ikke overholde disse sikkerhetsforskriftene er omtalt 
ovenfor. 


