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OVERSIKT OVER FORSIKRINGEN

-

1. Hva forsikringen omfatter
Forsikringen gjelder for motorhistorisk kjøretøy eiet av
medlem i Landsforbundet av Motorhistoriske
Kjøretøyklubber (LMK).

-

Uten særskilt avtale, gjelder forsikringen ikke under kjøring
med flere passasjerer enn angitt i vognkort. I tillegg gjelder
vektbegrensninger for nyttelast i henhold til vognkortet.
Hva forsikringen omfatter fremgår av forsikringsbeviset.
Ut over hva som fremgår av motorvognforsikringsvilkårene
punkt 3.2.4, omfatter forsikringen:
Veihjelp i hele Europa med rett til transport fra skadested
til kjøretøyets hjemsted. Personer som er med i
motorvognen skal gis anledning til å følge med transporten.
Plutselig og uforutsett skade oppstått ved transport av
kjøretøy på eller etter annen motorvogn/transportmiddel.
Selskapet dekker i tillegg kaskoskader på utstyr og deler
som tilhører kjøretøyet om disse skades. Utstyr og deler er
medforsikret inntil 35 000 kroner.
Kaskoforsikringen gjelder ikke under militær kommando,
så som under repetisjons- eller HV-øvelse, eller ved
ervervsmessig utleie.
2. Sikkerhetsforskrifter
Følgene av å ikke overholde denne sikkerhetsforskrift er
omtalt i motorvognforsikringsvilkårenes punkt 5.2
-

Kjøretøyet skal ikke benyttes som daglig
transportmiddel.

-

Motorvogner med verdi over 300 000 kroner skal
oppbevares i låst bygning når den ikke er i bruk. Deler
til motorvognen skal oppbevares i låst rom i bygning.
Kravet gjelder ikke for motorvogner med egenvekt
over 3,5 tonn.
Ved arbeid hvor det benyttes åpen ild eller
oppvarming, gjelder følgende:
Arbeidsstedet skal være ryddet for alt brennbart
materiale og, godkjent slukkeutstyr skal være i
umiddelbar nærhet.
Bil/buss skal være utstyrt med godkjent brannslukningsapparat av type ABC inneholdende
minst 2 kg slukkemiddel.
Ellers gjelder Forsikringsselskapene
sikkerhetsforskrift for varme arbeider.
Amfibiekjøretøy på sjø/vann/elv får bare brukes under
stille forhold. Når kjøretøyet forlates skal det stå på
land.

3. Egenandeler:
Brann-, tyveri- og glasskade:
Veihjelp i Norge:
i andre land:
Øvrige skader:

750 kroner
200 kroner
500 kroner
2 000 kroner

Ved skade nevnt i vilkårenes punkt 7.4.5 økes egenandelen
med 3 000 kroner for skade oppstått mens motorvognen
ble kjørt av person utenfor forsikringstakerens husstand
som ikke har eget motorhistorisk kjøretøy. Den samme
økning gjelder også under s.k. "Regularity-løp" der
gjennomsnitts- eller topphastighet er avgjørende faktor.
4. Gjelder kun for Blivende klassikere
Årlig kjørelengde er 5 000 km.
Kjøretøyet skal ikke benyttes i mellom 15. oktober og 15.
april.
5. For øvrig gjelder motorvognforsikringsvilkårene.

