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Vilkåret gjelder for medlemmer i Landsforbund av 

Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK). 

1 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

Forsikringen gjelder i hele EØS og Sveits, ved: 

- kjøring  

- lagring 

- transport 

- verkstedopphold 

2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 

Forsikringen gjelder for motorhistorisk kjøretøy eiet 

av medlem i Landsforbund av motorhistoriske 

kjøretøy (LMK). 

Forsikringen omfatter kjøretøy i henhold til 

motorvognvilkårets definisjon av kjøretøy.  

Forsikringen dekker også skader på utstyr og deler 

som tilhører kjøretøyet om disse skades samlet inntil 

100 000 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. SIKKERHETSFORSKRIFTER  

Denne sikkerhetsforskriften gjelder i tillegg til de 

som er omtalt i motorvognforsikringsvilkårenes 

punkt 5.2. 

- Kjøretøyet skal ikke benyttes som daglig 

transportmiddel. 

- Kjøretøy 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 kjøretøy med 

egenvekt over 3.5 tonn. I tillegg gjelder 

låsekravet i motorvognforsikringsvilkårenes 

punkt 5.2.2. 

- 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 

brann-slukningsapparat av type ABC 

inneholdende minst 2 kg slukkemiddel. 

- Ellers gjelder Forsikringsselskapene 

sikkerhetsforskrift for varme arbeider. 

- Amfibiekjøretøy på sjø/vann/elv får bare 

brukes under stille forhold. Når kjøretøyet 

forlates skal det stå på land. 

5. EGENANDELER 

Veihjelp                                             500 kroner 

Glasskade:                                      2 000 kroner 

Brann-, tyveriskader:                     4 000 kroner 

Øvrige skader:                                4 000 kroner 

Ved utforkjøring, kollisjon og velt hvor fører ikke 

forsikringstaker, og vedkommende er under 23 år, 

økes egenandel med 4 000 kroner. 

6 ÅRLIG KJØRELENGDE  

For Helforsikring og Utvidet helforsikring er årlig 

kjørelengde ubegrenset. 

For Blivende klassikere er årlig kjørelengde 

begrenset til 5 000 km.  

7 For øvrig gjelder motorvognforsikringsvilkårene. 


