Veterankjøretøy
Vilkår 103 – 01.01.2020
Forsikringen er formidlet av Tide Forsikring AS. Forsikringsgiver er Insr Insurance Group ASA.

Med mennesket i fokus ide Forsikring AS

Om dekningsoversikten og Veterankjøretøy forsikring. Forsikring for kjøretøy som er eldre enn 30 år.
Fullstendig informasjon om dekninger, vilkår og sikkerhetsforskrifter finnes i forsikringsdokumentene. Hvilken dekning du har valgt for din forsikring,
finner du i ditt forsikringsbevis. Forsikringen gjelder fra den datoen som fremkommer på forsikringspapirene dine og frem til fornyelse av
forsikringsavtalen.
Forsikringen dekker skader som det forsikrede kjøretøy påfører andre kjøretøy, personer og bygninger avhengig av hvilken dekning du velger.
Forsikringen gjelder for sikrede i egenskap av privatperson. Se vilkår for fullstendig dekningsoversikt.

Forsikringen dekker
Ansvar
✓
Etter bilansvarsloven. Rettshjelp.
Fører- og passasjerulykke
✓
Ulykkesforsikring med inntil kr 200 000,-.
Brann/Tyveri, Veteran-, moped og motorsykkel
✓
Skader i forbindelse med brann, tyveri og hærverk i forbindelse
med tyveri av kjøretøyet.
Delkasko, Veteranbil
✓
Skader i forbindelse med brann, tyveri og hærverk i forbindelse
med tyveri av kjøretøyet.
✓
Glassruteskade inntil kr 10.000
✓
Veihjelp.
Kasko, Veteran-, moped og motorsykkel
✓
I tillegg til dekningene under brann/tyveri dekkes skade
oppstått ved tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.
✓
Egenandelsfritak inntil kr 4.000 i sammenstøt med dyr.
✓
Fastmontert utstyr med inntil kr 10.000.
Kasko, Veteranbil
✓
I tillegg til dekningene under delkasko dekkes skade oppstått
ved tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.
✓
Egenandelsfritak inntil kr 4.000 i sammenstøt med dyr.
✓
Fastmontert utstyr med inntil kr 10.000.

Forsikringen dekker ikke
Generelt
x
Skader som inntreffer når kjøretøy er privatutleid via
selskap/aktør som formidler utleie.
x
Biler over 3,5 tonn dersom ikke annet er avtalt.
x
Utleie.
x
Banekjøring.
x
Kjøring i ruspåvirket tilstand.
x
Terrengkjøring i strid med gjeldene regler for motorisert ferdsel i
utmark.
x
Slitasjeskader.
x
Skader som sikrede har voldt forsettlig eller ved grov
uaktsomhet.

Begrensninger
!
!

!
!

Kjørelengde på veteranbil er maksimalt 5.000 km pr. år.
Dekker ikke skader på avsperrede områder, men i egenskap av
opplæring eller glattkjøringstrening arrangert i Norge vil dette
være dekket.
Særregler gjelder for egenandel ved erstatningsmessig skade
avhengig av skadetype.
Endring av risiko må meldes selskapet.

Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder for det geografiske område som er angitt i forsikringsbeviset. Det kan være i Norden eller Europa.

Forsikringstakers plikter
Du plikter å gi selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som påvirker din
forsikringsavtale jf. Forsikringsavtaleloven § 4-1. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til
Selskapet uten ugrunnet opphold. Du skal anmelde brann, tyveri, ran, overfall og hærverk til politiet.

Betaling
Du må betale innen fristen som fremgår av tilsendt betalingsvarsel. Ved manglende betaling opphører forsikringen og du vil iht.
Bilansvarsloven § 17a få dagbøter av Trafikkforsikringsforeningen for hvert døgn motorvognen er uforsikret og fortsatt forsikringspliktig.

Når starter og stopper forsikringen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt er godkjent av begge parter eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste
dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser. Ellers opphører forsikringen når: Det fremkommer i det sentrale
motorvognregisteret at kjøretøyet er solgt, vraket eller stjålet. Samt ved manglede innbetaling av «Trafikkavgift til staten».

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