SÆRVILKÅR NR. (S-693)
Forhøyet egenandel for forsikring av moped, motorsykkel, snøscooter
og terrengmotorsykkel (2001/15).
For ovennenvte motorvogner gjelder følgende egenandeler i stedet for
egenandelene i motorvognforsikringsvilkårene MOT1:
Brann:
Egenandel kr 6 000.
Tyveri:
For moped gjelder:
Egenandel kr 6 000
For øvrige kjøretøy gjelder:
Egenandel kr 12 000.
Egenandelene ved tyveri halveres når det i tillegg til bruk av
original(e) lås(er) kan dokumenteres at FG-godkjent lås 1) var i
bruk på foreskreven måte.
Når det i tillegg til bruk av original(e) lås(er) kan dokumenteres
at både godkjent lås som nevnt over og godkjent alarm2) var i
funksjon, er egenandelen kr 2 000.
1) FG *)-godkjent lås - mopedlås for mopeder/motorsykkellås
for lett og tung motorsykkel - som omslutter to av kjøretøyets
motstående rammedeler, f.eks. begge gaffelben, var i bruk
eller

FG-godkjent motorsykkellås var låst gjennom hull i
bremseskiven slik at hjulrotasjon var forhindret. Snøscooter skal
ha tilsvarende lås på beltet, eller som låser den til ett fast punkt.
*) FG = Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd.
Annen vognskade:
Egenandel kr 6 000 hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset.
Egenandelen reduseres til kr 2 000 ved skade som skyldes
påkjørsel av dyr som går løse på vei, når forholdet omgående
har blitt rapportert til politimyndighet eller viltnevnd på stedet.
Dersom det av forsikringsbeviset fremgår at bare eieren skal
føre motorvognen, og denne i skadeøyeblikket ble ført av en
annen, påløper en ekstra egenandel på kr 4 000 som kommer i
tillegg til egenandelene nevnt i dette punkt.
For snøscooter samt 3- og 4-hjuls terrengmotorsykkel gjelder i
tillegg:
Sikrede skal dokumentere at skaden på snøscooteren/terrengmotorsykkelen er oppstått ved bruk
- i scooterløype godkjent av stedlige myndigheter eller
- i samsvar med forskrifter eller dispensasjoner gitt med
hjemmel i lov nr 82 av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark
og vassdrag.
I motsatt fall økes egenandelen med kr 4 000.
Er fører i skadeøyeblikket under 24 år, økes egenandelen med
kr 4 000.

