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TILHENGER 
 

Forsikringsvilkår WtCTIL 1-3 gjelder tilhenger som kan trekkes av motorvogner med totalvekt til 

og med 3 500 kg eiet av næringsdrivende. 

 

 INNHOLDSFORTEGNELSE  

 

1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR  

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER  

3 HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE  

4 HVILKE SKADER SELSKAPET SVARER FOR  

5 OPPGJØRSREGLER  

6. EGENANDELER  

7. SIKKERHETSFORSKRIFTER | 

 

I tillegg til disse vilkår gjelder: 

 

- Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår. 

- Generelle vilkår. 

- Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene. 

- Bilansvarsloven av 3. februar 1961 (BAL). 

 

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran vilkårene. 

 

1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR  
 

Forsikringen gjelder for den som er oppført som eier av tilhengeren i vognkortet og enhver 

rettmessig bruker som er ansatt hos forsikringstaker 

1.2 Vognskadeforsikringen gjelder til fordel for den som er angitt i forsikringsbeviset - 

forsikringstakeren. 

 

1.3 I de tilfeller andre også er omfattet av forsikringen, vil det gå frem av det enkelte 

vilkårspunkt eller av særvilkår. 

 

1.4 Panthaver eller annen som har økonomisk interesse i tilhengeren er bare omfattet når 

denne mottar særskilt bekreftelse fra Selskapet om dette. 

 

1.5 Forsikringstaker må ha vanlig bosted, eller for næringsdrivende, ha hovedsete eller 

filial i Norge. Registrert tilhenger skal være registrert i Norge. 

 

1.6 Forsikringen opphører ved eierskifte. Likevel gjelder forsikringen som var i kraft på 

overtakelsestidspunktet i 14 dager til fordel for ny eier, men dette gjelder ikke hvor den nye 

eier har tegnet forsikring. 

 

1.7 Forsikringen trer i kraft på avtalt tidspunkt, men tidligst når den er notert av Selskapets 

representant. Ved kjøp trer den i kraft tidligst når kjøperen overtar den økonomiske risiko. 

 

FAL § 7-1 er fraveket til fordel for vilkårenes pkt 1.1 - 1.6. 

2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER  
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2.1 Forsikringen gjelder i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Sveits.  

 

I Israel og Tyrkia samt øvrige deler av Europa unntatt Russland og Belarus gjelder forsikringen 

på reiser av inntil 3 måneders varighet. 

Særvilkår gjelder i samme geografiske område som den dekningen det er tilknyttet dersom 

ikke annet fremgår av særvilkåret. 

 

3. HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE  
 

Forsikringen omfatter tilhenger i seriemessig utførelse. Totalvekt er begrenset til 3 500 kg. 

Av forsikringsbeviset fremgår hvilke deler av dette punkt forsikringsavtalen omfatter. 

 

 

4. HVILKE SKADER SELSKAPET SVARER FOR 
 

4.1 Brann  

 

Som gjelder skade på tilhengeren ved brann, lynnedslag og eksplosjon.  

 

4.2 Tyveri  

 

Som gjelder skade på tilhengeren ved tyveri, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk når det 

er åpenbart at det er gjort forsøk på tyveri av tilhengeren.  

 

4.3 Kasko  

 

Som gjelder skade som oppstår ved annen plutselig og uforutsett ytre påvirkning av 

tilhengeren.  

 

4.4 Fellesregler 

 

Selskapet svarer ikke for: 

- Ekstrautgifter til foreløpig reparasjon 

- Overtidsbetaling og lignende 

- Forbedringer og forandringer i forbindelse med reparasjon 

- Eventuell verdiforringelse etter fullført reparasjon 

- Tap ved ikke å kunne bruke den skadede tilhengeren (avsavn). 

 

5. OPPGJØRSREGLER  
 

5.1 Vognskade 

  

5.1.1 Reparasjon  

 

 

 

Selskapet kan bestemme hvor reparasjon skal foretas. Reparasjon kan ikke påbegynnes uten 

samtykke fra selskapet. Kan skaden repareres, erstattes bare reparasjonsomkostningene. Blir 

reparasjon foretatt utenom verksted, erstattes arbeidspenger med kr 250 pr. time. 
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Kontantoppgjør utbetales etter avtale med selskapet. Uten kvittering utbetales ikke 

merverdiavgift på lakk og deler. Selskapet kan kreve at tilhengeren skal repareres.  

 

FAL § 6-1, 3. ledd gjelder ikke.  

 

Hvis reparasjon av de enkelte deler etter selskapets vurdering vil være teknisk eller økonomisk 

ulønnsom, utskiftes disse med likeverdige deler. Selskapet har rett til å overta utskiftede deler. 

Hvis reparasjon skjer ved innsetting av nye deler og de utskiftede deler er forringet som følge 

av tidligere ikke utbedrede skader, slitasje, korrosjon e.l., gjør selskapet et skjønnsmessig 

fradrag for forbedring.  

 

5.1.2 Vraking  

Er reparasjon av tilhengeren etter selskapets vurdering ikke økonomisk forsvarlig, eller er 

tilhengeren gått tapt, kan selskapet erstatte skaden kontant med det beløp som det på 

skadedagen ville kostet selskapet å anskaffe en tilhenger i samme stand av tilsvarende 

fabrikat, type og årgang, med fradrag av tilhengerens omsetningsverdi i skadet stand.  

Selskapet har rett til å erstatte den vrakede tilhengeren med en tilhenger i samme stand av 

tilsvarende fabrikat, type og årgang.  

Selskapet avgjør hvem som skal ha råderett over den skadede eller tapte tilhengeren. Hvis 

sikrede beholder tilhengeren, gjøres fradrag for gjenverdi og omregistreringsavgift. 

 

6. EGENANDELER  
 

Se forsikringsbeviset.  

De egenandeler som skal fratrekkes i erstatningsoppgjøret, er oppgitt i forsikringsbeviset. Det 

trekkes bare en egenandel – den høyeste – selv om ett og samme skadetilfelle omfatter flere 

skader. 

 

7. SIKKERHETSFORSKRIFTER  
 

7.1 Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver 

tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir 

overholdt, kan selskapet være helt eller delvis uten ansvar (jf FAL §4-8). 

 

7.2 Hvem sikkerhetsforskriftene gjelder for  

 

Sikkerhetsforskriftene gjelder for sikrede, hjelpere og lignende personer som med 

sikredes/eierens samtykke er ansvarlig for motorvognen. Handlinger og unnlatelser får samme  

 

 

virkning for sikredes rettigheter som om handlingen eller unnlatelsen var foretatt av sikrede 

selv, jfr. FAL § 4–11.  

 

7.3 Tyveri  
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Tilhengeren skal være låst med FG-godkjent låseanordning når den er frakoblet trekkbil. 

Parkert tilhenger skal være låst før den forlates. Det skal påses at tilhengerens nøkler 

oppbevares på en slik måte at de ikke blir tilgjengelige for uvedkommende.  

Når forsikringen omfatter kasko og/eller brann-/tyveridekning, skal ekstra dekk og felger til 

tilhengeren oppbevares på avlåst sted for å hindre tyveri. De skal være låst/boltet til fast 

vegg hvis de oppbevares i fellesgarasje.  

 

7.4 Kasko  

Tilhengeren må ikke føre mer last enn det som er angitt i vognkortet. 


