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OVERSIKT OVER FORSIKRINGEN
1 Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i bygning på det forsikringssted
som er angitt i forsikringsbeviset.
I tillegg gjelder forsikringen for kjøretøy/deler som
midlertidig befinner seg på verksted, eller er under
transport til/fra verksted.

-

Skal forsikringen i slike tilfeller også gjelde i utlandet,
må dette forhåndsavtales særskilt med Selskapet for
hvert enkelt tilfelle.
2 Hva forsikringen omfatter
Selskapet svarer for skade ved brann, tyveri samt
hærverk i forbindelse med dette, plutselig og
uforutsett utstrømning av væske fra bygnings
rørledningsanlegg og følgeskader etter annen plutselig
og uforutsett skade som rammer den bygning
motorkjøretøyet/deler oppbevares i. Under transport
dekkes oppståtte skader på restaureringsobjektet som
er en følge av at transportmidlet har vært utsatt for
utforkjøring, avsporing, akselbrudd e.l. alvorlig uhell.
Dessuten dekkes kaskoskader etter
motorvognforsikrings- vilkårenes punkt 3.2.3 når
restaureringsobjektet forflyttes til eller fra verksted for
egen motor, som del av restaureringsarbeidet, samt
mens de er til reparasjon/restaurering på verksted.
Forsikringen omfatter dog ikke skade som reparatør
er ansvarlig for. Fører sikredes krav ikke frem, og
skaden ellers er erstatningsmessig, dekker Selskapet
likevel skaden.
3. Sikkerhetsforskrifter
Følgene av å ikke overholde denne sikkerhetsforskrift
er omtalt i motorvognforsikringsvilkårenes punkt 5.2.

-

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.

4. Egenandeler
Brann-, tyveri-, transport- og glasskader: 750 kroner
Ved kjøring for egen motor:
2 000 kroner
5. For øvrig gjelder motorvognforsikringsvilkårene.

