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1. Hvilke ting dekningen gjelder
1.1. Selve motorvognen

Selve motorvognen med fast montert tilbehør som det er
lovlig å ha på motorvognen. Mobiltelefon, radiotelefon, radio
og båndspiller er ikke dekket. Spesiallakk dekkes ikke.

1.2. Avmontert utstyr

Avmontert utstyr med vekt over 300 kg per enhet, som det
er lovlig å påmontere motorvognen. Utstyret skal være
spesifisert i forsikringsbeviset.

1.3. Særlig sikkerhetsforskrift for dekningen:

I tillegg til de øvrige sikkerhetsforskrifter for motorvognen
gjelder at avmontert utstyr som er spesifisert i
forsikringsbeviset skal være forsvarlig sikret med solid
kjetting til fast holdepunkt og med Forsikringsselskapenes
Godkjenningsnevnd (FG) godkjent lås. Utover en ukes fravær
uten tilsyn skal avmontert utstyr være innelåst i bygning.
Hvis det inntreffer skadetilfelle som skyldes at nevnte
sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn
til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om
selskapet skal betale erstatning og i tilfelle hvor mye. Se lov
om forsikringsavtaler fra 16. juni 1989 (FAL) paragraf 4-8.

2. Hvilke skader dekningen omfatter
2.1. Vognskade oppstått ved sammenstøt

Vognskade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting,
hærverk eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.
Maskinbrudd, dvs. bruddskade på motorvognen eller deler av
denne samt skade som skyldes frost, dekkes ikke.
Vognskade som skyldes sprengningsarbeid eller synkning
under arbeid på flåte eller skip, dekkes ikke.

2.2. Vognskade som følge av brann

Vognskade som følge av brann, kortslutning, lynnedslag og
eksplosjon. Kortslutning som følge av fukt dekkes ikke.

2.3. Vognskade som følge av tyveri

Vognskade som følge av tyveri, brukstyveri, forsøk på tyveri
og hærverk i forbindelse med dette.

3. Egenandeler
3.1. Egenandel

Kr 4 000 ved hvert skadetilfelle for tohjuls snøfreser,
minitraktor og ATV (All Terrain Vechicle)

3.2. For øvrige traktorer og arbeidsmaskiner:

3.2.1. Hvis ikke annet er avtalt og fremgår av
forsikringsbeviset, gjelder følgende egenandeler for hvert
skadetilfelle som faller inn under punkt 2.1.

a) Kr 15 000 for traktor/arbeidsmaskin påmontert kran og
for mobilkran
b) Kr 10 000 for traktor/arbeidsmaskin til annen anvendelse
c) Kr 15 000 for traktor/arbeidsmaskin til annen anvendelse
dersom traktor/arbeidsmaskin er forsikret som Konsern
traktor/arbeidsmaskin og dette fremgår av
forsikringsbeviset.
3.2.2 Kr 10 000 fratrekkes som egenandel i skadetilfeller
som faller inn under punktene 2.2. og 2.3.
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