Forsikringsbevis og -vilkår
Leie av bil
Vilkår 881 gyldig fra 01.12.2015

Forsikringen gjelder fra: Kortutstedelsesdato
Forsikringen gjelder til: Kortavtalens opphør

DEKNING OG YTELSER
Denne tabellen viser de maksimale ytelsene du kan kreve.

OMRÅDE
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DEKNINGSOMRÅDE

GRENSE PER LEIEBILAVTALE
(med mindre annet er oppgitt)
(tilsvarende i lokal valuta)

Tap av eller skade på leiebilen
(herunder tap av eller skade på frontrute/bilglass, på
leiebilens tak, dekk og understell)

USD 80 000 per krav
(USD 80 000 totalt per forsikringsperiode)

Utgifter til bilberging

Dekkes ikke

Tap av bruk

GBP 1 000

2

Hentegebyr

GBP 300

3

Ubenyttet leieperiode

GBP 25 per dag inntil GBP 300

4

Veihjelp ved utelåsing

GBP 60

5

Supplerende ansvarsforsikring
Dekning ved utvidet ansvar

USD 1 000 000

Grense per garantidokument

USD 100

Kompensasjon ved uforsikret bil/bilfører som stikker
fra ulykkessted
Grense per krav

USD 100 000

Grense per forsikringsperiode

USD 100 000

Kompensasjon ved underforsikret bil
USD 100 000

Grense per forsikringsperiode

USD 100 000

|

| DNB | A

Grense per krav

DNB Bank AS, Postadresse: Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 30, Oslo
Telefon: 800 84 365 Foretaksregisteret: NO 984 851 006 mva

INNLEDNING

Forsikringen trer i kraft på det tidspunktet du overtar den
juridiske kontrollen over leiebilen og opphører idet bilutleiefirmaet igjen tar kontrollen over leiebilen, enten det skjer ved
deres lokaler eller et annet sted.

Bruk litt tid på å lese og sette deg inn i hva forsikringen dekker
og hva den ikke dekker gjengitt i disse vilkårene samt hva du
bør gjøre for å unngå frustrasjoner og skuffelser i tilfelle krav.
I denne Forsikringsavtalen forklares vilkårene for forsikringen din i
detalj. Vi har forsøkt å gjøre denne Forsikringsavtalen lettfattelig for å unngå urealistiske forventninger hvis uhellet først
skulle være ute. La oss samtidig forsikre deg om at hvis det skjer
noe som er dekket av denne Forsikringsavtalen, vil vi gjøre vårt
beste for å gi deg førsteklasses service på et høyt nivå og til

JURISDIKSJON OG LOV
Denne Forsikringsavtalen er underlagt norske lover.
TERRITORIALGRENSER
Forsikringsavtalen gjelder i hele verden, inkludert ved leie av bil i
ditt vanlige bostedsland (såfremt leien ikke skjer innenfor en
radius på 150 km fra ditt eget hjem).

riktig tid.
Forsikringen er dekket i W.R. Berkley Insurance Norway NUF,
Henrik Ibsens gate 100, 0230 Oslo.

DATABESKYTTELSE
Registrering og behandling av personopplysninger
W. R. Berkley NUF behandler personopplysninger i henhold til lov
av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger
(”personopplysningsloven”) og tilhørende forskrifter. De
personopplysninger som oppgis til W. R. Berkley NUF, og
andre personopplysninger som er relevant for forsikringsforholdet,
vil bli registrert og behandlet av W. R. Berkley NUF for det formål å
administrere og gjennomføre forsikringsavtalen, herunder
behandle eventuelle krav under forsikringsavtalen, samt for å
håndtere utbetalings- og faktureringsrutiner.

ERKLÆRING OM KRAV OG BEHOV
Det er oppfattet og forstått at dette er en frivillig ordning.
Denne forsikringen oppfyller kravene og behovene til de
kvalifiserte kundene som leier en bil, og som ønsker å forsikre seg
mot tap av eller skader på leiebilen i leieperioden. Den omfatter
en supplerende ansvarsforsikring der dekningen som gis i det
lokale territoriet, ikke er tilstrekkelig. Ytterligere detaljer om
hva forsikringen dekker, fremgår av Forsikringsbevis (se tabellen
Dekning og ytelser).

W. R. Berkley NUF, Postboks 2883 Solli, 0230 Oslo.
Besøksadresse; Henrik Ibsensgate 100, Organisasjonsnummer
993975680. Hovedkontor W. R. W. R. Berkley Insurance
(Europe), Limited, 2nd Floor, 40 Lime Street, London, EC3M 7AW
England. Filialens virksomhet er lisensiert i Norge og underlagt
kontroll av det norske Finanstilsynet. Filialen er autorisert av
Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA,
UK.

HVEM KVALIFISERER FOR Å BENYTTE SEG AV
LEIEBILFORSIKRINGEN?
Alle som har et American Express® Platinum Card:
▪ i alderen fra og med 21 år til og med 84 år, og
▪ som betaler leiebilen med American Express® Platinum Card,
og
▪ som har et gyldig internasjonalt førerkort, og
▪ som har permanent opphold i Norge på det tidspunktet denne
Forsikringsavtalen trer i kraft, og
▪ som kvalifiserer for å leie og kjøre leiebilen og er i stand til å
overholde vilkårene i leiebilavtalen

ØKONOMISKE SANKSJONER
Vi har ikke ansvar for å gi dekning i henhold til denne
Forsikringsavtalen hvis vi hindres i å gjøre det som følge av
eventuelle økonomiske sanksjoner som iverksettes, herunder
alle sanksjoner, forbud eller begrensninger i henhold til

Denne Forsikringsavtalen er ikke gyldig hvis du ikke oppfyller
samtlige kvalifikasjonskriterier ovenfor.

FN-resolusjoner eller økonomiske sanksjoner rettet mot handel
eller økonomi, lover eller forskrifter innenfor EU, Storbritannia
eller USA, som forbyr oss å gi dekning i henhold til denne
Forsikringsavtalen.

BELØPSGRENSER
Du er forsikret inntil de beløpene britiske pund (eller tilsvarende i
lokal valuta) som er gjengitt i tabellen Dekning og ytelser, for hver
enkelt leiebilavtale du måtte inngå i løpet av forsikringsperioden.

Økonomiske sanksjoner endrer seg fra tid til annen og kan forby
overføring av midler til et land som slike sanksjoner er rettet mot,
fryse midlene til myndigheter, bedrifter eller innbyggere i et land
som er underlagt sanksjoner, eller fryse midlene til bestemte
individer eller virksomheter.

FORSIKRINGSPERIODE
Perioden som Forsikringsavtalen gjelder for, og du har et
American Express® Platinum Card. I løpet av denne perioden
dekkes enhver leiebilavtale som ikke varer lengre enn 31
dager.

Dette innebærer at hvis du eller en tredjepart som har lidd et tap
som ellers ville ha blitt dekket av Forsikringsavtalen, rammes av
økonomiske sanksjoner, kan det hende at vi ikke kan dekke dette i
henhold til Forsikringsavtalen

Det tilbys overhodet ingen dekning innenfor Forsikringsavtalen
din hvis leiebilavtalen har en varighet på mer enn 31 dager.
Dette innebærer at du ikke er dekket, uansett når uhellet ditt
inntraff. Det gjelder ethvert krav i tilknytning til en leiebilavtale
som varer lenger enn 31 dager.
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KRAV
benyttes direkte, vil klager ha adgang til å bringe saken inn for
Hvis du vil melde inn et krav til oss, kan du kontakte:

Finansklagenemda. Nemndas avgjørelse er ikke endelig, og
tvisten kan bringes inn for domstolene. Nærmere opplysninger
om dette fås ved henvendelse til selskapet eller
Finansklagenemda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, Telefon
23 13 19 60. E-post: firmapost@finkn.no Finansklagenemda er
opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet og
Finansnæringens Hovedorganisasjon for å imøtekomme det
behov for hjelp en kravstiller kan ha i forbindelse med et
forsikringsoppgjør. Det koster ikke noe å søke råd hos
Finansklagenemda. Utgiftene betales av staten ved
Forbrukerrådet og av Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Crawford and Company, Postboks 133, 1300 Sandvika, Norge,
eller per telefon som følger: (00 47) 67 20 66 50
Når du har mottatt et kravskjema, må du kontrollere at det er
fullstendig utfylt, signert og datert, før du returnerer det med alle
nødvendige bilag til:
Crawford and Company, Postboks 133, 1300 Sandvika
Bilagene vi må ha for å kunne behandle kravet ditt, omfatter
følgende:

Verneting ved tvister
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

En kopi av Forsikringsbeviset ditt (se tabellen Dekning
og ytelser).
En kopi av leiebilavtalen.
En kopi av kvitteringen din (hvis den er adskilt
fra leiebilavtalen).
En kopi av skademeldingen/politirapporten hvis:
a. du har vært involvert i en ulykke med en tredjepart, eller
b. det er lovpålagt i landet der hendelsen har funnet sted.
En kopi av bilutleiefirmaets skade- eller feilrapport
med detaljert informasjon om påløpte kostnader.
Spesifiserte fakturaer/kvitteringer/andre dokumenter som
bekrefter beløpet du har lagt ut for upåregnelige skader
eller tap som bilutleiefirmaet anser deg som ansvarlig for.
En kopi av kontoutskriften for kredittkortet ditt, der det
fremgår at du har betalt skadene som kreves dekket,
inkludert vekslingskursen som ble brukt.
En kopi av førerkortet til personen som var involvert i
ulykken(føreren av bilen idet ulykken inntraff ).

Tvist etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med
mindre det er i strid med ufravikelige regler gjeldende i
lovgivning, eller det er gjort annen avtale. Hva som er
alminnelig verneting ved norsk domstol avgjøres i medhold av
tvistelovens bestemmelser i §§ 4-4.
DEFINISJONER
Ethvert ord som er definert nedenfor, har samme betydning hver
gang det fremkommer med fet skrift i din Forsikringsavtale.
Ulykke, upåregnelig
betyr en plutselig hendelse med en utenforliggende og synlig
årsak, som fører direkte og utelukkende til tap, skade eller
personskade.
Terrorhandling
betyr en handling, som inkluderer, men ikke er begrenset til bruk
av makt eller vold og/eller trusler fra en person eller gruppe
personer, enten de opptrer alene, på vegne av eller i tilknytning til
en organisasjon eller stat, for politiske, religiøse, ideologiske eller
lignende formål, som har til hensikt å skape frykt hos et lands
myndigheter og/eller allmennheten eller deler av allmennheten.

Manglende dokumentasjon kan føre til at behandlingen av
kravet ditt blir forsinket. Hvis det fremsettes et krav eller
anlegges sak mot deg, må du umiddelbart videresende alle krav,
varsler, innkallinger eller andre ledd i prosessen som du eller din
representant mottar, ubesvart til oss.

Personskade
betyr en objektiv identifisert fysisk skade som du er påført som
følge av en brå, uventet, utenforliggende og synlig årsak.

PROSEDYRE FOR KLAGEBEHANDLING
Vi vet at det hender iblant, uansett hvor mye vi anstrenger oss,
at vi ikke alltid får tingene helt på plass. Hvis vi gir deg grunn til å
klage, vil vi at du skal vite at vi har forpliktet oss til å gi deg service
og kundebehandling på aller høyeste nivå. Når du opplever noe
negativt, vil vi gjerne høre om det slik at vi får en sjanse til å
ordne opp.
Oppgi saksnummeret ditt i all din korrespondanse med samtlige
parter som er involvert i denne prosedyren. Prosedyren har som
formål å gi deg rask og hensiktsmessig service i forbindelse med
enhver klage du måtte ha.

Bilutleiefirma
betyr en kommersiell virksomhet som leier ut biler som er fullt
ut lisensiert, der det er aktuelt, av regulerende myndigheter i det
aktuelle landet eller staten, eller av lokale myndigheter.
Bostedsland
betyr din vanlige bostedsadresse i Norge.
Disponere
betyr å kjøre i, sette seg inn i eller stige ut av en leiebil.

Klageadgang
Dersom du har spørsmål eller en klage som gjelder forsikringen
din eller måten kravet ditt er blitt behandlet på, ber vi deg i
første omgang om å skrive til:
W.R. Berkley Insurance Norway NUF, Henrik Ibsens gate 100,
0230 Oslo

Egenandel
betyr beløpet som du selv er ansvarlig for å dekke i henhold til
vilkårene i leiebilavtalen, som følge av fysisk tap av eller skade på
leiebilen, herunder brann, hærverk, tyveri eller tap av bruk.

Dersom klager ikke er fornøyd med det resultat den interne
klagenemnd har fattet, eller at ekstern klageordning vil

Forsikringsperiode
er perioden som Forsikringsavtalen gjelder for når du eier og har
betalt for leien av bilen med et American Express® Platinum Card.
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I løpet av denne perioden dekkes enhver leiebilavtale
som ikke varer lenger enn 31 dager. Det gis ingen
dekning innenfor Forsikringsavtalen hvis leiebilavtalen
har en varighet på mer enn 31 dager. Dette innebærer
at du ikke er dekket, uansett når uhellet ditt inntraff.
Det gjelder ethvert krav i tilknytning til en leiebilavtale
som varer lenger enn 31 dager. Forsikringen trer
alltid i kraft på det tidspunktet du overtar den juridiske
kontrollen over leiebilen og opphører idet
bilutleiefirmaet igjen tar kontroll over leiebilen, enten
det skjer ved deres lokaler eller et annet sted.
Offentlig vei
betyr enhver vei, opparbeidet eller ikke opparbeidet, som
er ment for allmenn ferdsel.

3.

4.
5.

6.

Leiebil
betyr enhver personbil som leies i henhold til en
kontrakt på daglig eller ukentlig basis fra et
bilutleiefirma i løpet av forsikringsperioden.
7.
Definisjonen av en leiebil omfatter ikke:
1.

2.

en leiebil:
a. med en utsalgspris fra forhandler på
over
GBP 65 000 (eller tilsvarende i lokal
valuta)
b. som er over 20 år gammel
c. som ikke har vært i produksjon på 10 år
eller mer
leie av bobil, tilhenger, campingvogn, varebil,
lastebil, kjøretøy ikke beregnet for
persontransport, kjøretøy med plass til mer enn
9 personer inkludert føreren, motorsykkel,
moped, offroadkjøretøy eller
rekreasjonskjøretøy.

8.

9.

Bilens understell
betyr undersiden av bilen uten støtfangere og dekor.

Vi, oss, vår(e), forsikringsgiver

denne Forsikringsavtalen skal gjelde for.
Dekningen i løpet av forsikringsperioden trer i
kraft på det tidspunktet du overtar den juridiske
kontrollen over
leiebilen, og opphører idet bilutleiefirmaet igjen
tar kontroll over leie- bilen, enten dette skjer ved
deres lokaler eller et annet sted.
Denne forsikringen er utstedt for én leiebil om
gangen, som kan kjøres og benyttes av deg.
Skriftlig melding om ulykker, rettssaker eller
andre hendelser som kan danne grunnlag for et
krav, må være oss i hende innen rimelig tid etter
hendelsen.
Alle sertifikater, all informasjon og all
dokumentasjon som kreves av oss, skal leveres
og bekostes av deg eller dine rettslige
representanter, og skal være i den form og av
den art som vi måtte forlange. Du skal så ofte
som det forlanges av forsikringsgiveren
gjennomgå en medisinsk undersøkelse, som
forsikringstakeren skal dekke.
Uten vårt skriftlige samtykke har verken du eller
din(e) representant(er) rett til å påta dere ansvar
på våre vegne eller til å uttale dere eller påta
dere forpliktelser som er bindende for oss. Vi skal
ha rett til enhver gjennomføring, kontroll og
avgjørelse i alle saker som måtte oppstå som
følge av, eller i tilknytning til, krav i ditt navn.
Vi kan på vår egen bekostning gå til sak for å
innhente kompensasjon fra en tredjepart
angående eventuell erstatning som er utbetalt i
henhold til denne Forsikringsavtalen, og
eventuelle beløp som innhentes, skal tilfalle oss.
Du samtykker i å gi oss all rimelig bistand for å
innhente slike beløp.
All svindel, fortielse eller bevisst fremleggelse av
uriktige opplysninger, enten innenfor det
bruksområdet som denne forsikringen gjelder,
eller i tilknytning til alle andre saksforhold som
måtte påvirke denne forsikringen, eller i
forbindelse med fremsetting av eventuelle krav i
henhold til denne, fører til at forsikringen
oppheves, og at alle tilknyttede krav bortfaller, og
vi kan melde fra til politiet om forholdet.

betyr W. R. Berkley NUF.

Du, din(e), forsikringstaker
betyr den eller de personen(e) som innehar et gyldig
American Express® Platinum Card, og som også er
den eller de person- en(e) som er navngitt i
leiebilavtalen(e) tilknyttet denne Forsikringsavtalen.
Eieren av American Express® Platinum Card må
også være den/de ansvarlige føreren/førerne som er
navngitt i leiebilavtalen.

GENERELLE BEGRENSNINGER SOM GJELDER
HELE FORSIKRINGSAVTALEN

I tillegg til begrensningene som er nevnt under hvert
deknings- område innenfor denne Forsikringsavtalen,
skal forsikrings-giveren ikke holdes ansvarlig for:
1.

GENERELLE VILKÅR SOM GJELDER HELE
FORSIKRINGSAVTALEN

1.
2.

Du må ta alle rimelige forholdsregler for å unngå
ulykke, personskade eller tyveri.
Denne Forsikringsavtalen må ha trådt i kraft før
inngåelsen av en leiebilavtale som du vil at

2.
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ethvert krav hvis du:
a.
ikke har et gyldig internasjonalt
førerkort, eller
b.
ikke innehar et gyldig American
Express® Platinum Card, eller
c.
ikke har permanent
oppholdstillatelse i Norge på det
tidspunktet denne Forsikringsavtalen
trer i kraft.
ethvert krav hvis leiebilavtalen er inngått for mer
enn 31 sammenhengende dager.

3.
4.

5.

6.

7.

enhver leie innenfor en radius på 150 km fra ditt
eget hjem.
krav med direkte eller indirekte utspring i:
a.
ditt selvmord eller selvmordsforsøk
b.
din selvpåførte personskade eller
sykdom
c.
din forsettlige utsettelse av deg selv
for fare (unntatt ved forsøk på å
redde menneskeliv)
d.
din påvirkning av alkohol eller
medikamenter (annet enn
medikamenter tatt i henhold til
behandling foreskrevet og pålagt av
en godkjent lege, men ikke for
behandling av
medikamentavhengighet)
e.
at leiebilen er blitt brukt i, eller til
trening for, kapp- kjøring, trial, billøp
eller fartsprøver.
krav direkte eller indirekte forårsaket av:
a.
et hvert mislighold, uærlig eller
kriminell handling utført av deg eller
en annen person som du har et
ulovlig samarbeid med
b.
at leiebilen er blitt kjørt på en måte
som utgjør brudd på vilkårene i
leiebilavtalen
c.
personer som ikke er navngitt i
leiebilavtalen
d.
bilførere som er under 21 år eller
over 84 år på det tidspunktet da
denne Forsikringsavtalen trådte i
kraft
krav i tilknytning til:
a.
leie av biler med en utsalgspris fra
forhandler på over GBP 65 000 (eller
tilsvarende i lokal valuta) og/eller
biler som er over 20 år gamle, eller
som ikke har vært i produksjon på 10
år eller mer.
b.
leie av bobil, tilhenger, campingvogn,
varebil, laste- bil, kjøretøy ikke
beregnet for persontransport,
kjøretøy med plass til mer enn 9
personer inkludert føreren,
motorsykkel, moped, offroadkjøretøy
eller rekreasjonskjøretøy
c.
biler eller andre kjøretøy som ikke er
leiebiler utleid fra et autorisert
bilutleiefirma
d.
tap som har oppstått under kjøring på
safarier eller opplevelsesturer.
krav som følge av tap eller ødeleggelse av, eller
skader på enhver eiendel, eller eventuelle tap
eller utgifter som resulterer i, eller har oppstått
som følge av, eller eventuelle tap som følge av
juridisk ansvar av enhver art, direkte eller
indirekte forårsaket av, eller som har medvirket til
eller springer ut fra:
a.
ioniserende stråling eller radioaktiv
forurensning fra alt kjernefysisk
brensel eller kjernefysisk avfall etter
forbrenning av kjernefysisk brensel,
eller

b.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

radioaktive, giftige, eksplosive eller
andre farlige egenskaper ved alle
eksplosive kjernefysiske sammenstillinger eller kjernefysiske
komponenter av slik sammenstilling.
tap eller skader direkte eller indirekte forårsaket
av eller inntruffet som konsekvens av krig, en
terrorhandling, invasjon, handlinger utøvet av
fiendtlig fremmed makt, krigshandlinger
(uavhengig av om krig er erklært), borgerkrig,
opprør, revolusjon, militær eller kuppet makt eller
konfiskering eller nasjonalisering eller rekvisisjon
eller destruksjon av eller skade på eiendom
forårsaket av eller etter ordre fra enhver
statsmakt eller nasjonal eller lokal myndighet.
tap som gjelder enhver eiendel eller utgifter mer
spesifikt forsikret, eller ethvert krav som kunne
ha vært dekket av eventuell annen forsikring hvis
denne forsikringen ikke hadde eksistert.
krav eller hendelser som kan danne grunnlag for
et krav, men som ikke blir meddelt oss skriftlig
innen 31 dager etter hendelsen.
tap som følge av kjøring utenfor offentlig vei,
unntatt ved reise til og fra husvære som
utelukkende er tilgjengelig via en ikke
opparbeidet vei. Under slike forhold må det
utvises den største aktsomhet for å unngå skade
på leiebilen.
alle utgifter som er akseptert, frafalt eller betalt
av bilutleiefirmaet eller deres forsikringsgivere.
krav som gjelder slitasje, gradvis forringelse,
insekter eller skadedyr, overlagt hærverk eller
skader.
alle utgifter refundert av din arbeidsgivers
forsikringsgiver.
alle portoutgifter, transaksjonsgebyrer,
drivstoffutgifter eller administrasjonsutgifter.

FORSIKRINGSOMRÅDER
OMRÅDE 1 – TAP AV ELLER SK ADE PÅ LEIEBILEN
Hva forsikringen dekker:
Hvis, som følge av ethvert fysisk tap av eller skade på
leiebilen som du er ansvarlig for i henhold til vilkårene
i leiebilavtalen:
1.

2.

du pådrar deg kostnader i tilknytning til tap av
eller skade på leiebilen ut fra et rettmessig krav i
henhold til leiebilavtalen, og/eller
bilutleiefirmaet belaster deg for sitt tap av bruk av
leiebilen mens bilen er til reparasjon, blir erstattet
eller en erstatningssum blir avtalt, ut fra et
rettmessig krav i henhold til leiebilavtalen, vil vi
betale deg inntil beløpet som fremgår av tabellen
Dekning og ytelser, for hendel- ser som inntreffer
i løpet av perioden som omfattes av
leiebilavtalen.

Dette området omfatter tap av eller skader på
frontruter og alt bilglass, på leiebilens tak, dekk og på
understellet til leiebilen.
Se også de generelle vilkårene og begrensningene
som gjelder hele Forsikringsavtalen.
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Særskilte vilkår i forbindelse med krav:
1.

2.

3.

Du må fremlegge for oss en skriftlig
bekreftelse fra bilutleie- firmaet på hvem
bilutleiefirmaet anser som ansvarlig for
skaden på leiebilen.
Du må fremlegge for oss den endelige
fakturaen fra bilutleie- firmaet, som
dokumenterer:
a.
de endelige reparasjonskostnadene for
leiebilen og
b.
det endelige beløpet som
bilutleiefirmaet har til hensikt å
kreve av deg som din egenandel i
henhold til leiebil- avtalen. Denne
bør gjenspeile eventuell reduksjon av
egenandelen hvis kostnadene ved
reparasjon av leiebilen var lavere enn
den opprinnelige egenandelen.
Når det gjelder eventuelle krav angående tap
av bruk av leie- bilen, må du fremlegge
skriftlig dokumentasjon fra bilutleie- firmaet
som bekrefter at leiebilen ikke er i kjørbar
stand som følge av de påførte skadene.

OMRÅDE 3 – UBENYTTET LEIEPERIODE
Hva forsikringen dekker:
Vi vil betale deg inntil beløpet som fremgår av
tabellen Dekning og ytelser hvis leiebilavtalen blir
opphevet eller avbrutt etter råd fra en lege. Du må
være sengeliggende på sykehus, på hotell eller i
privat innkvartering i den perioden som leiebilen var
bestilt og betalt for.

Hva forsikringen ikke dekker:
a.

b.

Ethvert krav hvis du ikke kan fremlegge en kopi av:
a.
leiebilavtalen og
b.
en legeerklæring som bekrefter
sykdommens art, tidsrommet
sykdommen varte, og tidsrommet du
var sengeliggende.
Eventuelle krav hvis leiebilavtalen gjaldt for
mindre enn 7 sammenhengende dager.

OMRÅDE 4 – VEIHJELP VED UTELÅSING

Hva forsikringen ikke dekker:

Hva forsikringen dekker:

I tillegg til Forsikringsavtalens generelle begrensinger
skal vi ikke holdes ansvarlig for:

Hvis du glemmer bilnøkkelen inne i leiebilen og
uforvarende låser deg ute fra leiebilen, vil vi betale
inntil det beløpet som fremgår av tabellen Dekning og
ytelser, de nødvendige utgiftene du måtte pådra deg
for å få åpnet bilen uten å forårsake ytterligere skade.

1.

2.

3.
4.

5.

ethvert krav der du ikke har
overholdt vilkårene i
leiebilavtalen.
ethvert krav som gjelder egenandelen hvis en
tredjepart er ansvarlig for skaden på leiebilen,
og du som følge av dette har fått refundert det
overskytende beløpet.
Ethvert krav hvis en tredjepart er ansvarlig
for skaden på leiebilen.
ethvert krav som gjelder tap av bruk av
leiebilen, og som ikke er et resultat av fysisk
tap av eller skade på leiebilen som du er
ansvarlig for i henhold til vilkårene i
leiebilavtalen.
alle portoutgifter, transaksjonsgebyrer,
drivstoffutgifter eller administrasjonsutgifter.

Hva forsikringen ikke dekker:
I tillegg til Forsikringsavtalens generelle
begrensninger skal vi ikke holdes ansvarlige for:
1.
2.

Utgifter til låsesmed som ikke er godkjent av
bilutleiefirmaet før låsesmeden blir tilkalt.
Utgifter til låsesmed hvis du ikke kan fremlegge
kvittering(er) og/eller faktura(er) som
dokumenterer dine utlegg.

OMRÅDE 5 – SUPPLERENDE ANSVARSFORSIKRING
Særskilte definisjoner (vist i kursiv)

OMRÅDE 2 – HENTEGEBYR
Hva forsikringen dekker:
Hvis det ikke er noen person som omfattes av
leiebilavtalen, som har mulighet til å returnere
leiebilen til det opprinnelige utleie- stedet etter en
ulykke eller ved sykdom som innebærer minst én
overnatting på sykehus, skal vi betale deg inntil
beløpet som fremgår av tabellen Dekning og ytelser,
for ethvert hentegebyr som du måtte pådra deg fra
bilutleiefirmaet.

Motorvogn
betyr et kjøretøy med minst fire hjul, som er tegnet og
konstruert for transport av passasjerer til bruk på en
offentlig vei.

Hva forsikringen dekker:
1.

Hva forsikringen ikke dekker:
I tillegg til Forsikringsavtalens generelle
begrensninger skal vi ikke holdes ansvarlige for:

1.

ethvert krav hvis leiebilavtalen er enveisavtale.

Dekning ved utvidet ansvar
Hvis du blir holdt juridisk ansvarlig for å betale
personskade- erstatning til en tredjepart i
forbindelse med krav som gjelder upåregnelig
personskade (herunder dødsulykke) og/eller
upåregnelig skade på tredjeparts eiendom som
følge av bruk av enhver leiebil som du har leaset
eller leid i løpet av forsikrings- perioden, vil vi
betale inntil det beløpet som fremgår av tabellen
Dekning og ytelser. Dekningen trer bare i kraft
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når den underliggende grensen for din
bilforsikring hos bilutleiefirmaet er over- skredet
etter at kravet er innbetalt. Det maksimale
beløpet som utbetales, er den totale aksepterte
kostnaden for kravet minus den underliggende
grensen for din bilforsikring hos bilutleiefirmaet
inntil beløpet som fremgår av tabellen Dekning
og ytelser.

Denne dekningen gjelder bare ansvar i henhold
til lovverket i landet der hendelsen som førte til
kravet, fant sted, eller i henhold til Norsk lov.
2.

Kompensasjon ved uforsikret bil/bilfører som
stikker fra ulykkesstedet.
Hvis det i løpet av perioden som leiebilavtalen
gjelder, og mens du disponerer leiebilen, du selv
eller ditt reisefølge blir utsatt for personskade,
avgår ved døden eller får skader på eiendeler
som følge av en ulykke med:
i.
en uforsikret bil eller
ii.
en bilfører hvis forsikring ikke godtas av
hans/hennes forsikringsselskap eller
iii.
en ikke identifisert eller ikke sporbar
bilfører

annet overfor enhver tredjepart. Vi har rett til å
bruke vårt skjønn i alle forhandlinger eller
rettsforhandlinger eller i behandlingen av ethvert
krav, og du må gi oss all nødvendig informasjon
og bistand som vi måtte behøve.
5.

Hva forsikringen ikke dekker:
I tillegg til Forsikringsavtalens generelle begrensninger skal
forsikringsgiveren ikke holdes ansvarlig for:
krav i tilknytning til bruken av en leiebil i ditt eget
bostedsland
1.

og du i en rettssak tilkjennes
skadeserstatning som følge av
personskaden eller dødsfallet eller skaden
på eiendeler, vil vi betale:
iv.

deg eller din rettslige representant
og/eller
v.
ditt reisefølge eller deres rettslige
representant
det uforsikrede mellomværende inntil det
beløpet som fremgår av tabellen Dekning og
ytelser.
2.
3.

Kompensasjon ved underforsikret bil.
Hvis du i en rettssak tilkjennes skadeserstatning
som følge av personskade, dødsfall eller skade
på eiendeler som du eller ditt reisefølge blir utsatt
for mens dere disponerer leiebilen, og dette er
forårsaket av en bilfører som tredjepart, og
dennes forsikrings- avtale ikke er tilstrekkelig til å
dekke den aktuelle erstatningen, vil vi betale deg
(eller din rettslige representant) og/eller ditt
reisefølge (eller deres rettslige representant) det
uforsikrede mellomværendet inntil det beløpet
som fremgår av tabellen Dekning og ytelser.

Særskilte vilkår i forbindelse med krav:
1. Du må varsle oss skriftlig snarest mulig etter en
hendelse som kan danne grunnlag for et krav.
2. Du må videresende alle brev, skriv, innkallinger
og stevninger til oss med det samme du mottar
dem.
3. Du må ikke innrømme noe ansvar eller betale,
tilby deg å betale, love å betale eller forhandle
om noe krav uten vårt skriftlige samtykke.
4. Vi har rett til, hvis vi ønsker det, å overta og
fremsette i ditt navn alle krav om erstatning eller

Hvis du skulle avgå ved døden, vil din(e) rettslige
representant(er) være beskyttet av denne
dekningen, forutsatt at denne/disse
representanten(e) overholder vilkårene i denne
Forsikringsavtalen.

3.

4.
5.
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krav som oppstår direkte eller indirekte på
grunnlag av, som skjer gjennom eller som følge
av:
a. arbeidsgivers ansvar, kontraktsmessig
ansvar eller ansvar overfor et medlem
av din familie eller ditt reisefølge
b. forsettlige, ulovlige handlinger
c.
en motorvogn som brukes innenfor
næringsvirksomhet
d. en motorvogn som brukes til
kappkjøring, fartsrekorder eller
fartsprøver
e. under påvirkning av alkohol eller
medikamenter
f.
bruken av en motorvogn som eies av
deg, et medlem av din familie eller ditt
reisefølge
g. bruken av et kjøretøy som ikke faller inn
under definisjonen av en motorvogn
krav under avsnitt a):
a. der grensen i henhold til denne
Forsikringsavtalen angående leiebilen
din ikke er overskredet og/eller
b. der leiebilen brukes til å trekke en
henger eller en campingvogn
c. som skjer utenfor denne
Forsikringsavtalen territorialgrenser.
krav under avsnitt b):
d. angående juridiske omkostninger og
utgifter
e. der du har unnlatt å melde fra om
ulykken til politiet eller biltilsynet innen
24 timer etter hendelsen
krav som gjelder juridiske honorarer og
omkostninger som følge av kriminalsaker
ethvert krav der du har dekning i henhold til en
annen forsikringsavtale.

