
BRUKTBILGARANTI 
 
BBG2-2 gjelder fra mars 2015. 
 
 
1 Hvem forsikringen gjelder for, når den trer i kraft og 

forutsetninger for dens gyldighet. 
 
Forsikringen gjelder til fordel for den som er angitt i forsikringsbeviset - 
kjøperen av bilen - og som fremgår av Motorvognregisteret som eier. 
 
Gjelder for bruktbil som er kjørt maks 200 000 kilometer (regnet fra 
førstegangsregistrert) ved tegningstidspunktet, eller som har maks 220 
hestekrefter. 
 
Gjelder ikke for: 
- taxi, budbil, leiebil, kjøreskolebil, bobil eller bil brukt i næring. 
- bil hvor motoreffekten er økt ut over hva som er angitt i type-
godkjenningen for bilen eller som angitt i vognkortet. 
 
Forsikringen gjelder for det kjennemerke som er angitt i 
forsikringsbeviset. 
 
Forsikringen trer i kraft fra den dato som fremkommer på salgsmelding 
eller vognkort del 2, som Selskapet henter fra Motorvognregisteret 
 
 
2 Hvor forsikringen gjelder 
 
Forsikringen gjelder skade/feil som repareres i Norge. Forsikringen 
omfatter ikke kostnadene med å bringe bil til verksted. 
 
 
3 Hva Bruktbilgarantien omfatter 
 
3.1   
Forsikringen dekker kostnader til reparasjon av mekanisk eller elektronisk 
skade/feil på opplistede komponenter nedenfor og som skjer plutselig og 
utforutsett etter at bilen er registrert på ny eier. 
 
Komponenter som dekkes av forsikringen er: 
 
 - Motor: Motorkomponenter inkl elektronikk til motorstyring 

- Drivlinje: mellom/ drivaksler, bakaksel, fordelingskasse og hjullager    
  (utenom gummimansjetter)  
- Girkasse og elektronikk for styring av girkasse.  
- Clutch 
- Drivstoffsystem(utenom tank, tankmåler, filter, slanger, ledninger)  
- Startmotor og dynamo 
- Turbo og ladeluftkjøler 
- Bremseservo og hovedsylinder, samt styreenheter og følere for ABS 
- Antispinn system inkl. givere.  
- Stag og foringer i for og bakstilling 
- Servostyring inklusive pumpe og tannstang 
- Kompressor til aircondition. 

 
For at en feil/skade skal bli dekket av forsikringen, må feilen være i en av 
overnevnte komponent og av en slik art at den hindrer bilens normale 
framdrift og/eller at den har blitt anmerket som "ikke godkjent" i henhold 
til PKK/EU kontroll i forsikringsperioden. 
 
Følgeskader som oppstår ved feil i overnevnte komponenter dekkes ikke 
av forsikringen. 
 
 
4 Hvilke begrensninger som gjelder 
 
Forsikringen omfatter ikke feil/mangler som følge av: 
 
-  Feil bruk av bilen, overbelastning eller feilmontering av ekstrautstyr. 
-  Feilreparasjoner og montering. 
-  Kortsluttning, vannskade, rust, korrosjon, frost inklusiv skader som er  
   oppstått pga feil med kjøleveske. 
-  Normal påregnelig slitasje.    
-  Feil som er anmerket på egenerklæringsskjemaet 
-  Feil som ikke er anmerket på egenerklæringsskjemaet, men som var på    
   bilen ved kjøpstidspunktet. 
-  Skade som oppstår ved kjøring på avsperret område (bane eller  
    landevei) ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver    
    eller ved annen kjøring på slike steder selv om det ikke måles hastighet  

    under kjøringen. 
    Forsikringen gjelder likevel slik kjøring som er ledd i obligatorisk  
    opplæring til førerkort eller glattkjøringstrening arrangert i Norge av 
    KNA, NAF, MA ellr autorisert trafikkskole. 
-  Skade som oppstår ved bruk av bilen til snøbrøyting, ved bruk av egen   
    vinsj eller under terrengkjøring. 
-  Skade som oppstår som følge av at motoreffekten er økt fra bilens  
   originale effekt utover hva fabrikantens/leverandørens spesifikasjoner   
   godkjenner.   
-  Skade som fabrikant / importør / leverandør / reparatør er ansvarlig for       
   i henhold til avgitt garanti eller på annet rettsgrunnlag. Fører   
   garantikravet ikke frem dekkes skaden etter disse forsikringsvilkår hvis 
   betingelsene ellers er tilstede. Selskapet overtar i så fall sikredes 
   krav mot fabrikant / importør / leverandør / reparatør. 
-  Skade som omfattes av bilens kasko / delkaskoforsikring. 
-  Meromkostninger til overtidsbetaling, flyfrakt, og foreløpig reparasjon. 
-  Verdiforringelse, tap av arbeidsfortjeneste eller avsavn. 
 
 
5 Sikkerhetsforskrifter 
 
Bruktbilgarantien er overtatt på betingelse av at følgende 
sikkerhetsforskrifter til enhver tid overholdes. Har sikrede forsømt å 
overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir overholdt, kan 
Selskapet være helt eller delvis uten ansvar (jf FAL par. 4-8).  
 
- Bilen skal tilfredsstille kravene gitt i forskrift om bruk av kjøretøy, både  
  med hensyn til utførelse og vedlikehold. 
 
- Bilen skal vedlikeholdes i henhold til fabrikantens/leverandørens 
  anbefalinger/anvisninger. 
   
- Bilens væskekjølesystem skal være påfylt frosthindrende middel 
  tilpasset de klimatiske forhold. 
 
 
6 Bileierens ansvar 
 
Ved mistanke om feil på kjøretøyet skal If umiddelbart kontaktes. Dersom 
kjøretøyet brukes med en feil som gir følgeskader erstatter forsikringen 
kun opprinnelsesfeilen. Bileieren har ansvar for å begrense en skade.  
 
 
7 Skademelding, skadeoppgjør og egenandeler 
 
Når skade/ feil oppdages, skal sikrede omgående gi Selskapet melding om 
skaden. Samtidig skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter som er 
tilstrekkelig, og som Selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og 
utbetale erstatningen. Skade skal innmeldes til If på www.if.no eller på tlf 
02400 som deretter henviser til avtaleverksted. Reparasjoner som 
igangsettes før skaden er meldt til If og bekreftet dekningsmessig av 
selskapet, betales av den som har bestilt arbeidet. 
 
7.1   
Skademelding skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer). 
 
7.2 
Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige 
undersøkelser er avsluttet. 
 
7.3 
Reparasjon kan bare påbegynnes med Selskapets samtykke. 
 
7.4 
Selskapet kan avgjøre hvor reparasjonen skal foretas. 
 
7.5 
Blir reparasjon foretatt utenom verksted, erstattes arbeidspenger med 
50% av normalpris på verksted, eksklusive avgift. 
     
7.6 
Selskapet har rett til å bestemme at reparasjon skal foretas. Er det etter 
Selskapets mening ikke lønnsomt å reparere de enkelte deler, skiftes de 
med  tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - deler. Hvis 
reparasjonen skjer ved innsetting av nye deler og de utskiftede deler er 
forringet som følge av tidligere ikke utbedrede skader, slitasje, korrosjon 
e.l., gjør Selskapet et skjønnsmessig fradrag for dette. 
 
 
 



7.7  Egenandel 
Forsikringen gjelder med en egenandel på 4 000 kroner. 
 
Det beregnes en egenandel pr skade/feil.  
 
Høyest samlede erstatning fra forsikringen i perioden er 60 % av bilens 
verdi maksimert til 100 000 kroner inklusive avgift. 
 
 
7.8  Skjønn 
Ved skade kan avgjørelse om følgende forhold tas ved skjønn hvis   
sikrede eller Selskapet krever det: 
 

- Verdifastsettelse. 
- Skadeansettelse. 

      
Skjønnet kan ikke med bindende virkning for partene ta stilling til 
skadeårsak og andre faktiske forhold som er avgjørende for Selskapets 
ansvar. 
 
Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene  
velger en skjønnsmann.  
 
Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, 
plikter denne innen en uke etter at han eller hun har mottatt  
underretningen å gi meddelelse om hvem han eller hun velger. Før 
skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene  
forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og  
utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater  
en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller 
hennes vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir  
skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme 
måte. 
 
Skjønnsmennene plikter å innhente de opplysninger og foreta de 
undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på 
grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar 
verdifastsettelsen og skadeansettelsen uten at oppmannen tilkalles. De 
avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om.   
Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes  
skjønn. Erstatning skal dog ikke ligge utenfor de grenser som de to  
skjønnsmenns ansettelser vil medføre. 
 
Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmannen og mulige 
andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. 
Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter. 
 
 
8 Andre personers handlinger - identifikasjon 
Hvis sikredes rett til erstatning etter bestemmelsene i dette vilkåret helt 
eller delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, 
gjelder dette også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser foretatt av 
andre som med sikredes eller eierens samtykke er ansvarlig for bilen. 


