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Kaskoforsikringen utvides til å gjelde: 
 
1 Skadet motor, gir og kraftoverføring på bobil (gjelder 

inntil bobilen er kjørt 200 000 km) 
 
1.1 Hva forsikringen omfatter: 
 Forsikringen dekker kostnader til reparasjon av skader/følgeskader 
 eller feil som påvirker bobilens funksjon og som skjer plutselig 
 og uforutsett på komponentene nedenfor. 

 
  Motor: 
  

- Motorblokk, motorens innvendige bevegelige deler. 
- Elmotor/generator på elbil/hybrid. 
- Topplokk, eksosmanifoil, EGR-ventil og innsugsmanifoil. 
- Turbo, kompressor og ladeluftkjøler. 
- Termostat, vannpumpe, radiator, varmeapparatregister, 

kompressor til aircondition og fabrikkmontert dieselvarmer. 
- Innsprøytningssystemets pumpe, dyser og sensorer. 
- Startmotor og dynamo. 
- Servopumpe  
- Styreenheter for varmesystem i boenheten 

 samt elektroniske styringsenheter når feilen er knyttet til overnevnte 
komponenter. 
 
 
Gir og kraftoverføring: 

 
- Girkassehus og innvendige bevegelige deler. 
- Koblingsenhet mellom forbrenningsmotor og 

elmotor/generator. 
- Fordelingskasse og vinkeldrev. 
- Bakaksler, mellomaksler og drivaksler til og med drivknuter. 
- Clutch med dobbeltmasse svinghjul og lameller inntil bobilen 

er kjørt 100 000 km og hovedsylinder, slavesylinder, vaier. 
samt elektroniske styringsenheter når feilen er knyttet til overnevnte 
komponenter. 
  
I tillegg omfattes batteripakker i elbil og hybrid, samt elektroniske 
styringsenheter til disse. 
 

1.2 Forsikringen dekker ikke skade 
- når bobilen er kjørt over 200 000 km.  
- på bobilens kabler og ledningsnett alene. 
- på startbatterier og batterier basert på bly, nikkel- kadium, nikkel-

metallhydrid og salt nikkelbatteri. 
- skade som importør, selger eller reparatør er ansvarlig for etter lov, 

forskrift eller avgitt garanti. Fører sikredes krav ikke frem, og 
skaden ellers er erstatningsmessig, dekker Selskapet likevel skaden 
og trer inn i kravet. 

- som er dekket under bobilens ordinære kaskoforsikring. 

 
1.3 Sikkerhetsforskrift motor og drivverk 
 
- Bobilens vedlikehold skal tilfredsstille fabrikantens krav (service). 
- Motorolje skal peiles for å kontrollere korrektnivå og skiftes i 

henhold til intervall gitt av fabrikanten. 
- Har motor registerreim, skal denne skiftes etter intervaller satt av 

fabrikanten. 
 

Selskapet kan kreve dokumentasjon for overnevnte punkter.  
 
For øvrig gjelder sikkerhetsforskriftene etter Motorvognforsikrings-
vilkårenes punkt 5 for denne utvidede forsikringen. 
 
1.4 Egenandeler 
 
Egenandelen beregnes ut fra kjørt distanse slik: 
 
Før passerte 100 000 km:  
4 000 kroner 
 
Ved passerte 100 000 km: 
20% av reparasjonskostnaden, minst 6 000 kroner 
 
Ved passerte 150 000 km:  
30% av reparasjonskostnaden, minst 8 000 kroner 
 
Ved passerte 175 000 km:  
40% av reparasjonskostnaden, minst 10 000 kroner 
 
Ved passerte 200 000 km:  
Dekningen opphører. 
 
 
2 Totalskadet campingvogn og bobil 
 
2.1 Campingvogn/bobil kjørt inntil 100 000 km, og som 
er inntil 3 år gammel 
 
Dersom 

- reparasjonsomkostningene (bergings-/transportomkostninger 
ansees ikke som reparasjonskostnader) vil overstige 60 % av 
motorvognens samlede kjøpesum som ny inkludert verdien av fast 
montert utstyr, og 

- skaden inntreffer før campingvogn/bobil er kjørt 100 000 km og 
innen tre år etter at campingvogn/bobil ble registrert som 
fabrikkny, - og 

- campingvogn/bobil ikke er leaset,  
 
betaler Selskapet hva det ville koste Selskapet på skadedagen å anskaffe 
tilsvarende fabrikkny campingvogn/bobil med samme utstyr som den ble 
levert med som ny fra forhandler. 
 
Kjøpesummen skal dokumenteres med original kjøpekontrakt fra 
forhandler. For campingvogn/bobil som ikke er kjøpt igjennom norsk 
merkeforhandler, legges prisen hos norsk merkeforhandler for tilsvarende 
utstyrt ny campingvogn/bobil til grunn. 
  
For campingvogn/bobil kjøpt uten merverdiavgift, eller med 
merverdiavgiftrefusjon, skal 60% regelen regnes i forhold til 
reparasjonskostnaden uten mva.  
 
Hvis ikke tilsvarende campingvogn/bobil gjenkjøpes foretas oppgjøret 
etter motorvognforsikringsvilkårenes punkt 7.3.1, første ledd, jf 
motorvognforsikringsvilkårenes punkt 6. Det samme gjelder dersom 
dokumentasjon etter punktet over ikke legges frem. 
  
Den skadede campingvogn/bobil tilfaller Selskapet. 
 
Campingvogn/bobil som ikke har kommet til rette etter tyveri innen 30 
dager (totalforsvunnet), behandles etter punkt 2.2. (Dette begrenser ikke 
retten etter motorvognforsikingsvilkårenes punkt 7.3.1, andre ledd.) 
 
2.2 Campingvogn/bobil kjørt mer enn 100 000 km, eller som 

er 3 år eller eldre, samt totalforsvunnet  
 
Dersom 
- reparasjonsomkostningene/skaden vil overstige campingvogn/bobilens 

gjenanskaffelsesverdi (bergings-/transportomkostninger ansees ikke 
som reparasjonskostnader), - og 

- campingvogn/bobil ikke er leaset  
  



har sikrede rett til ett tillegg til taksert gjenanskaffelsesverdi på 15 %, 
høyst 60 000 kroner, men ikke mer enn hva tilsvarende campingvogn/ 
bobil kostet ny på skadetidspunktet. 
 
 
3 Fukt/vannskader  
(gjelder for campingvogn og bobil som er nyere enn 15 år fra 
produksjonsår) 

 
3.1 Skader på røranlegg 
Dekker skader som følge av lekkasje fra boenhentens røranlegg for 
ferskvann/avløp og varmesystem.  
 
3.2 Krav om fuktkontroll 
Etter godkjent, og bestått, fuktkontroll foretatt av autorisert 
caravanforhandler dekkes fuktskader i inntil 1 år etter godkjent kontroll. 
For å opprettholde dekningen kreves ny kontroll. Dekningen bortfaller om 
forsikringen opphører. 
 
3.3 Fukt/vannskader som ikke dekkes 
Forsikringen dekker ikke skader som skyldes frost eller hvor frost og/eller 
snøtyngde er en medvirkende skadeårsak.  
 
3.4 Sikkerhetsforskrift fukt/vannskader 
 
- Fabrikantens anbefalinger for vedlikehold skal følges. 
- Frostvæske skal fylles på varmesystem. 
- Vannanlegg skal tømmes slik fabrikanten anbefaler.  
- Ved vannbåren varme (Alde) skal væskenivå 
kontrolleres, eventuelt etterfylles med godkjent frostvæske/ vann. Dette 
bør ha en frysepunkt på -30 grader celcius. 
 
 
4 Feriegaranti 
 
Oppstår en erstatningsmessig skade etter påbegynt ferietur med 
campingvogn eller bobil, erstattes utgifter til alternativ overnatting inntil 
1 500 kroner pr dag. Erstatningen gjelder resterende antall dager av 
planlagt ferie, inntil 15 dager.  
Krav må dokumenteres ovenfor Selskapet. 
 
 
5 Utvidet løsøreforsikring 
 
Forsikringen utvides til å omfatter 100 000 kroner i dekning på løsøre og 
personlige eiendeler i campingvogn, bobil og campingpåbygg. 
 
 
6 Skadedyrdekning 
Forsikringen omfatter uforutsett skade forårsaket av insekter og gnagere 
på campingvogn og bobil. 
 
6.1 Sikkerhetsforskrift skadedyrdekning 
Dører, vinduer og luker skal være lukket når campingvogn og bobil er 
lagret.  
 
 
7 Øvrig 
For øvrig gjelder motorvognvilkårene, og særvilkår 707 Utvidet 
vognskadeforsikring campingvogn og bobil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


