Ansvarsdekning - Vilkår BKB25013
Vilkår BKB25013 av 01.07.2008. Avløser vilkår av 01.08.2007.

1. Hvilket erstatningsansvar dekningen omfatter
1.1. Bilansvar

Dekningen omfatter erstatningsansvar etter bilansvarsloven
av 03.02.1961. Utenfor Norge dekkes bilansvar etter
skadestedets lovgivning for skade på annens person eller
ting.

1.2. Annet erstatningsansvar

Dekningen omfatter annet rettslig erstatningsansvar som
sikrede kan pådra seg i egenskap av eier eller rettmessig
bruker av den forsikrede motorvogn, dersom skaden er
voldt på annens person eller ting ved bruk av motorvognen.
Er skade voldt ved handling som er foretatt i
forsikringstiden, dekker selskapet også følger av handlingen
som inntreffer etter at forsikringstiden er ute. Selskapets
ansvar er begrenset til kr 10 000 000 ved en og samme
hendelse.

1.3. Annet erstatningsansvar for Entreprenør- og
anleggsvirksomhet.

Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at motorvognen
benyttes til entreprenør-/anleggsvirksomhet er selskapets
ansvar etter punkt 1.2. begrenset til 150G (folketrygdens
grunnbeløp) og samlet ansvar ved annen skade enn
personskade, jf. punkt 1.4., er 150G.

1.4. Samtidig bilansvar og annet erstatningsansvar

Er ansvar pådratt både etter bilansvarsloven og andre
erstatningsregler, er selskapets samlede ansvar ved annen
skade enn personskade begrenset til kr 10 000 000.

2. Hvilket erstatningsansvar dekningen ikke omfatter
2.1. Dekningen omfatter ikke:

Under punkt 1.2., Annet erstatningsansvar, omfatter
dekningen ikke:
a) ansvar som sikrede pådrar seg overfor ektefelle,
samboer, foreldre, søsken og barn, samt ektefelle/samboer
av dem som her er er nevnt. Selskapet dekker heller ikke
ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i
fellesskap eller overfor en virksomhet som disponeres av
sikrede eller der den sikrede eller dennes familie har
vesentlig eierinteresse.
b) ansvar for skade på eller tap av ting som tilhører en
annen, men som sikrede selv eller noen på dennes vegne
har i besittelse eller bruker, herunder skader på ting som
løftes, flyttes eller bearbeides.
c) ansvar for skade oppstått under transport av
motorvognen.
d) ansvar for oppreisning etter lov om skadeserstatning av
13. juni 1969
e) ansvar som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller
garanti

f) ansvar for skade på veianlegg, vann og kloakkrør,
telekabel samt elektrisk kabel når det ikke er innhentet
gravetillatelse fra de ansvarlige, offentlige myndigheter
og/eller byggherre
g) ansvar for skade forårsaket av støy, med mindre årsaken
er plutselig og uforutsett
h) ansvar for skade voldt på broer, veier, vekter eller annet
underlag som følge av at disse blir overbelastet
i) ansvar for skade oppstått ved ras, jordforskyvning, setning
eller drenering av grunn, dambrudd eller forurensing av sjø
eller elv
j) følger av skadevoldende handling som er foretatt før
forsikringstiden begynte. Er skade voldt ved unnlatelse
regnes ansvaret, i tvilstilfelle, som oppstått den dag den
unnlatte handling senest måtte ha vært foretatt, om skaden
skulle vært unngått
k) ansvar for skade oppstått ved riving.
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3. Behandling av erstatningskrav
3.1. Sikredes plikter ved skadetilfelle

Reises erstatningskrav mot sikrede, eller kan det ventes at
krav vil bli reist, må selskapet underrettes uten ugrunnet
opphold. Det påhviler sikrede å overholde sine plikter etter
lov om forsikringsavtaler fra 16. juni 1989 (FAL) paragraf
4-10. Personskade skal meldes til politiet. Uten selskapets
samtykke må sikrede ikke innrømme noen erstatningsplikt
eller forhandle om erstatningskrav.

3.2. Selskapets plikter ved skadetilfelle

Omfatter dekningen sikredes erstatningsansvar, kan
skadelidte kreve erstatning direkte fra selskapet. Fremsettes
krav direkte mot selskapet, skal selskapet varsle sikrede
uten ugrunnet opphold og holde sikrede underrettet om den
videre behandlingen av kravet. Selskapets innrømmelser
overfor skadelidte binder ikke sikrede. Blir søksmål reist mot
sikrede og ansvaret etter saksøkerens begrunnelse
omfattes av dekningen, fører selskapet saken og betaler
omkostningene ved søksmålet. Er selskapet villig til å ordne
saken i minnelighet eller vil det betale ansvarssummen,
erstatter ikke selskapet videre utgifter ved tvisten enn det
som er fastsatt i Rettshjelpdekning - Vilkår BGE90040.

4. Egenandel
4.1. Fratrekk

Det fratrekkes ingen egenandel ved erstatningsansvar som
faller inn under 1.1., Bilansvar.
4.1.1. Dersom motorvognen er forsikret som Konsern
traktor/arbeidsmaskin vil følgende bestemmelser om
egenandel gjelde. Ved erstatningsansvar som faller inn
under punkt 1.1., fratrekkes den egenandel som fremgår av
forsikringsbeviset, minimum kr 6 000. Selskapet svarer

overfor skadelidte også for egenandelen, og krever denne
tilbake fra forsikringstakeren.

4.2. Erstatningsansvar

Ved erstatningsansvar som faller inn under punkt 1.2., Annet
erstatningsansvar, fratrekkes en egenandel på kr 6 000
unntatt for landbrukstraktor hvor egenandelen er kr 1 500.
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