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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 lastebiltilhenger/semitrailer – heretter kalt tilhenger.  
Forsikringen omfatter tilhenger med påbygg og utrustning som er oppgitt ved inngåelse av forsikringsavtalen.  
Herunder standard antall ekstra dekk/felger.  
 
Selskapet svarer for utgifter ved: 
 
1.1 Ansvarsskade 
 er dekket under trekkvognens ansvarsforsikring. Se P 600 pkt. pkt. 5.3.1 og pkt. 5.3.3 
 
1.2 Vognskade. Se P 600 pkt. 5.3.2 
 Forsikringen er overtatt på 1. risikovilkår hvilket innbærer at skaden erstattes opp til avtalt forsikringssum,  

men ikke over markedsverdien. 
 Forsikringen gjelder skade på forsikret tilhenger med utstyr som følge av: 

1.2.1  Brann og tyveri 
1.2.2 Kaskoskade som omfatter: 

• pkt. 1.2.1 
• vognskade og skade på eller tap av utstyr ved sammenstøt, utforkjøring, velting og annen 

tilfeldig  
og plutselig påvirkning 

1.2.3 Maskinskade som omfatter: 
• pkt. 1.2.2 
• plutselig og uforutsett skade på tilhenger med utstyr når dette skyldes bruk av trekkvognens tipp 

eller  
kran 

• maskinbrudd, dvs. bruddskade på tilhenger eller deler av denne 
 
1.3 Selskapet svarer ikke for utgifter under  
 pkt. 1.2: 

• som skyldes dårlige veiforhold og oppbremsing 
• som kan kreves dekket av annen forsikring, garanti eller annen avtale 

 

2 Erstatningsberegning 
 
2.1 Reparasjon 

Er det etter selskapets vurdering ikke lønnsomt å reparere skadde deler, skiftes disse med likeverdige.  
Dersom reparasjon bare kan skje ved innsetting av nye deler og de utskiftede deler var forringet som 
følge  
av slitasje, gjøres et skjønnsmessig fradrag. 
Selskapet kan avgjøre hvilket verksted som skal benyttes. 
Blir reparasjon foretatt utenom verksted, erstattes arbeidspenger med 50 % av verkstedpris. 

 
2.2  Totalskade og tap 

Er tilhengeren gått tapt eller reparasjon etter selskapets vurdering ikke er lønnsom eller teknisk mulig, kan 
erstatningen utbetales kontant etter reglene i dette punktet. Selskapet avgjør hvem som skal beholde den 
skadde tilhengeren. 
Ved tap av utstyr forbeholder selskapet seg rett til å erstatte dette med tilsvarende eller i det vesentlige  
tilsvarende utstyr. 
For oppgjør ved totalskade legges forsikringsverdien til grunn se Alminnelig forsikringsvilkår for Motorvogn  
P 600 pkt. 5.5.1. 

 Hvis sikrede beholder tilhengeren, gjøres fradrag for vrakets verdi og omregistreringsavgift. 
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Erstatningen er begrenset til forsikringsbevisets forsikringssum. 
 Selskapet kan foreta kontantoppgjør. Tilhengeren tilfaller i så fall selskapet. 
 
3 Egenandel 

 
I erstatningen fratrekkes den egenandel som fremgår av nedenstående punkter: Ved avkorting og redusert  
erstatning gjøres dette før egenandel fratrekkes. Det trekkes bare en egenandel, den høyeste. 
 
3.1 Vognskade 

Ved vognskade se pkt. 1.2 trekkes NOK 12 000 dersom ikke annet fremgår av forsikringsbeviset. 
 

4 Tilleggsforsikringer 
  
Etter særskilt avtale kan følgende tegnes: 
 
4.1 Begrenset identifikasjon 
 Gjelder kun registrerte næringsdrivende. 

Erstatning ytes til sikrede selv om ansvarlig bruker av tilhengeren har voldt skade under forhold som 
nevnt i Alminnelig forsikringsvilkår Motorvogn P600 pkt. 5.4.1.1 og 5.4.1.2. 
Dette gjelder likevel ikke hvis: 

 •  Ansvarlig bruker har 10 % eierinteresse eller mer i firmaet 
 •  Ansvarlig bruker er styremedlem, og er tildelt firmatilhenger 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. 

 
4.3 Panthaver/leasing dekning 
 Når det fremgår av forsikringsbeviset gjelder kaskodekningen til fordel for: 

• panthaver som har mottatt skriftlig erklæring fra selskapet om panthaverdekning 
eller 

• utleier i samsvar med leasingkontrakt 
 

  Selskapets forpliktelser 
4.3.1 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 

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

4.3.3 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. 
 
4.4 Demonstrasjonstilhenger 

Avtalevilkår P608 er gjort gjeldende for tilhenger som benyttes til demonstrasjon. 
Forsikringen gjelder bare i Norge 
Forsikringen gjelder ikke for tilhenger som ikke inngår i sikredes næringsvirksomhet 
 

4.4 Prøvenummer 
 Avtalevilkår P608 er gjort gjeldende for tilhenger med prøvenummer. 
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Forsikringen gjelder bare i Norge. 
Forsikringen gjelder ikke for tilhenger som ikke inngår i sikredes næringsvirksomhet 

 

5 Sikkerhetsforskrifter 
  
For forsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: 
 
5.1 Generelle sikkerhetsforskrifter 
 Førerkort 
 Fører av motorvogn skal ha gyldig førerkort. Lovlig øvelseskjøring er tillatt. 
 Vedlikehold 
 Tilhengeren skal til enhver tid være forsvarlig og nødvendig vedlikeholdt. 
 Bruk 

Tilhengeren må ikke utsettes for unormal belastning. Gods og løst utstyr som er med i tilhengeren skal 
være forsvarlig sikret.  
Tilhengeren skal ikke benyttes til terrengkjøring, trening til eller deltakelse i hastighetsløp og fartsprøver. 

 
5.2 Tyveri og innbruddssikring 
 Tilhengeren skal holdes låst når den ikke er tilkoblet trekkvognen. 

Nøkler skal holdes adskilt fra trekkvogn/tilhenger 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 tilhengere når 
dette er  
avtalt ved inngåelse av forsikringsavtalen. 


