Næringsbil

Dokumenter med opplysninger om forsikringsproduktet
Selskap: WaterCircles Forsikring

Produkt: Næringsbil

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og
forsikringsvilkår

Hva omfatter forsikringen?
WaterCircles sin næringsbilforsikring har syv ulike dekninger. Basert på ditt behov kan du velge mellom de forskjellige dekningene.

Hva dekker forsikringen?
-Ansvar

Hva dekker forsikringen ikke?
Skade som oppstår når motorvognen er rekvirert av
offentlig myndighet.

Ansvar

Skade som oppstår ved kjøring på avsperret område
(bane eller landevei) ved deltakelse i eller trening til
hastighetsløp.

Rettshjelp
-Delkasko
Utover ansvar inngår også:

Skade som sikrede har voldt forsettlig eller ved grov
uaktsomhet.

Brann
Tyveri

Skade som oppstår når motorvognen blir kjørt av en
person som er i ruspåvirket tilstand.

Glasskader
Veihjelp i Norden
-Kasko

Skade som importør, selger eller reparatør er ansvarlig
for.

Utover delkasko inngår også:

Skade når premien ikke er betalt.

Bilhjelp hjemme

Verdiforringelse

Veihjelp i Europa

Tap av arbeidsfortjeneste.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Avsavn

Bagasje

Skade på motorvognen, som følge av bruk av
motorvognen til snøbrøyting, ved bruk av egen vinsj
eller under terrengkjøring.

Tilleggsutstyr
Leiebil:
Utover kasko inngår også:
Leiebil i inntil 10 dager ved kaskoskade

Ansvar som sikrede pådrar seg for skade på gods som
blir ført med motorvognen ut over bestemmelsene i
BAL.

Leiebil utvidet:
Utover kasko inngår også:
Leiebil i inntil 30 dager ved kaskoskade
Motor og girskade:
Utover kasko inngår også:

Utgifter til rettshjelp i tvist dekkes med inntil kr 80
000,-, med fratrekk av egenandel.
Ved tyveri av eller skade på bagasje dekkes erstatning
inntil kr 5 000,-.

Motor og girskade
Fører- og passasjerulykke:
Utover ansvar, delkasko og/eller kasko inngår også:
Fører- og passasjerulykke

Er det noe begrensninger i forsikringen?

Tilleggsutstyr utover motorvognens seriemessige
utførelse dekkes med inntil kr 10 000,-.
Leiebil dekkes med kr 500,- pr dag.
Utvidet leiebil dekkes med kr 750,- pr dag.
Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan erstatningen
ved skade bli redusert eller falle helt bort.
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Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Sveits. I øvrige deler av Europa samt i Israel
og Tyrkia gjelder forsikringen på reiser inntil 3 måneders varighet
Rettshjelpsforsikring gjelder i Norden

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å oppgi korrekt informasjon om din bedrift og bruk av kjøretøy ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du
å informere om endring i risiko, for f.eks: årlig kjørelengde, endring av eier/bruker, endring av kjøretøy
Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til WaterCircles uten ugrunnet opphold.

Når og hvordan skal jeg betale?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med forsikringsavtalen.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt data kl 00.00. Forsikringen
gjelder til 23.59 siste dato i avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp ved å ta kontakt med oss på e-post eller telefon dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av
forsikringen eller ved andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Ved flytting av forsikringen skal varselet skal inneholde
opplysning om dato for flyttingen og til hvilket selskap. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.
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