
 
 

VETERANKJØRETØYFORSIKRING 

SÆRVILKÅR 138 

Gjelder fra juni 2019 

____________________________________________________________________________________________________ 

INNHOLD

1  Hvor forsikringen gjelder .................................... 1 

2  Hva forsikringen omfatter................................... 1 

3  Hvilke skader kan dekkes ................................... 1 

4  Sikkerhetsforskrift .............................................. 1 

5. Egenandeler ....................................................... 1 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Vilkåret gjelder for medlemmer i Amcar. 

1 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

Forsikringen gjelder i hele EØS og Sveits, ved: 

- kjøring  

- lagring 

- transport 

- verkstedopphold 

2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 

Dekker kjøretøyet i henhold til motorvognvilkårets 

definisjon av kjøretøyet. I tillegg dekkes midlertidig 

avmonterte deler som er på verksted/eksternt lager 

eller under transport til en av disse.  

Forsikringen dekker også skader på utstyr og deler 

som tilhører kjøretøyet om disse skades samlet inntil 

30 000 kroner. 

3 HVILKE SKADER KAN DEKKES 

Forsikringen dekker skader som følge av: 

- utforkjøring, kollisjon og velt 

- brann, tyveri, hærverk 

- følgeskader etter annen plutselig og uforutsett 

skade som rammer den bygning kjøretøyet 

oppbevares i  

- under transport dekkes skader på kjøretøyet som 

følge av transportmidlet har vært utsatt for 

utforkjøring, avsporing, akselbrudd e.l. alvorlig 

uhell.  

- 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. 

4 SIKKERHETSFORSKRIFT 

Denne sikkerhetsforskriften gjelder i tillegg til de 

som er omtalt i motorvognforsikringsvilkårenes 

punkt 5.2. 

- Kjøretøy skal oppbevares i låst bygning når den 

ikke er i bruk. Deler til motorvognen skal 

oppbevares i låst rom i bygning. I tillegg gjelder 

låsekravet i motorvognforsikringsvilkårenes 

punkt 5.2.2 

- Ved installasjons-, monterings-, reparasjons- og     

vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, 

oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og 

slipeutstyr, gjelder følgende: 

- arbeidsstedet og de nærmeste omgivelser 

skal være ryddet for brennbart avfall, 

- alt brennbart materiale på og i nærheten av 

arbeidsplassen skal være fjernet eller 

beskyttet, 

- godkjent slukkeutstyr skal være plassert på       

arbeidsplassen. 

5 EGENANDELER 

Veihjelp                                                 500 kroner 

Glasskade:                                         2 000 kroner 

Brann-, tyveriskader:                     4 000 kroner 

Øvrige skader:                                  4 000 kroner 

6 For øvrig gjelder motorvognforsikringsvilkårene. 


