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CAR TRAWLER:  
EGENANDELSELIMINERING FOR LEIEBIL 

 
 

Hører til og utgjør en integrert del av de allmenne vilkårene og forsikringsbeviset til 
Allianz Global Assistance Europe.  

 
 
 

 
Adressen skaden skal rapporteres til:    Falck Global Assistance  
        Postboks 172, Sentrum 
        N-0102 Oslo 
        Norge 
 
        Tlf: +47 23 007 740 Fra 09.00 til 17.00 
        E-post: claims.fga@no.falck.com 
 
 

D.CTW.NO.05/14 
 

Kategori I: Egenandelseliminering for leiebil Forsikringssummer 
Forsikingsselskapet forsikrer følgende kostnader opp til det oppgitte beløp, dersom disse 
kostandene er nødvendige i forbindelse med: 

(per forsikret periode) 

 Egenandelsbeløp debitert av bilutleier (underlagt begrensninger som angitt nedenfor) NOK  22 000 
 Egenandel (fysisk skade på parkert bil) NOK       880 
 Skade på bilens tak NOK    4 400 
 Skader på vindu, frontrute eller ruten i soltaket NOK    6 900 
 Skade på understell NOK    3 600 
 Skade på dekk NOK    1 100 per dekk (NOK 370 for reparasjon ved 

punktering) 
 
 
Se også «særskilte unntak» på side 5 (Kategori  I, Artikkel 4) 
 
 
 

 GENERELLE BESTEMMELSER 
I tillegg til disse Generelle bestemmelsene skal denne forsikringen styres av kategorivilkårene.  
Vennligst les de følgende generelle vilkårene nøye. De gir presis informasjon med hensyn til rettighetene og pliktene, så vel 
som svar på spørsmål som kan oppstå. 
 
Artikkel 1.                Begrepsdefinisjoner 
De følgende begrepene skal ha følgende mening i disse polisevilkårene: 
”Selskap” : AGA International SA, nederlandsk Branch, opererer som Allianz Global Assistance Europe med kontorer i  
  Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nederland, registrert hos de nederlandske myndighetene for 
  finansmarkedene (Authority for the Financial Markets - AFM) Nr. 12000535 og i Handelsregisteret: Amsterdam Nr.   
  33094603. 
”Forsikret” : den personen som er oppført som fører på ordrebekreftelsen  
”Leverandør” : Falck  Global Assistance – Postboks 172, Sentrum – N-0102, Oslo, Norge: håndterer alle krav som måtte 

oppstå i forhold til Kategori I på vegne av Selskapet. 
 
Artikkel 2. Grunnlaget for forsikringen 
Selskapet yter kun dekning for den kategorien forsikringen er blitt tegnet for slik det framgår av dekningsoversikten og/eller 
ordrebekreftelsen. Dekningen gjelder opp til det maksimumsbeløpet som står oppført på dekningsoversikten innenfor den oppførte 
maksimumsperioden. En forsikringspolise gjelder bare for den personen i hvis navn den er tegnet: forsikringssummene i henhold til 
disse forsikringspolisene kan ikke kombineres med de summene som er forsikret i henhold til andre poliser og forsikringspolisene kan 
ikke overdras. Bestemmelsene som gjelder for en forsikret person gjelder ikke nødvendigvis for en annen forsikret person, såfremt dette 
ikke er uttrykkelig angitt.  
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Artikkel 3. Forsikringens gyldighet 
3.1. Forsikringspolisen er bare gyldig hvis den er tegnet før startdato for leieperioden.  
3.2. Forsikringspolisen er bare gyldig hvis den er tegnet for hele leieperioden slik denne er angitt i billeieavtalen. 
3.3. Selskapet forsikrer bare personer som, i den perioden polisen er gyldig, er registrert i et norsk folkeregister som bosatt eller faktisk 

bor på bostedet i Norge, slik det også framgår av forsikringsbeviset. 
3.4. Forsikringen er ikke gyldig hvis Selskapet allerede har informert den forsikrede tidligere om at det ikke ønsker å forsikre 

henne/ham. I slike tilfeller vil Selskapet refundere eventuell premie som allerede er betalt på den forsikredes anmodning. 
3.5. Kategorien styres av de Generelle polisevilkårene såfremt disse ikke er fraveket i kategorivilkårene. 
 
Artikkel 4. Gyldighetsperiode, dekningsperiode 
For Kategori I: 

Gyldighetsperioden for denne forsikringen er det antall dager som forsikringen gjelder for (maksimalt 31 dager). Gyldighetsperioden 
er påført ordrebekreftelsen. Dekningen starter på den dagen som er angitt i leieavtalen og avslutter når leiebilen returneres. Skulle 
varigheten for billeien være lenger enn 31 dager, eller det ikke er angitt noen planlagt dato for avslutningen av leieforholdet avslutter 
garantien, ipso jure, 31 dager etter starten av billeien slik det er angitt på ordrebekreftelsen. 

 
Artikkel 5. Området forsikringen gjelder for 
Forsikringen er gyldig over hele verden, (med unntak for Afghanistan,Hviterussland, Cuba, Kongo, Iran, Irak, Elfenbenskysten, Liberia, 
Nord Korea, Burma (Myanmar), Sudan og Zimbabwe).  
 
Artikkel 6. Betaling eller dekning av premien 
Dagen før gyldighetsperioden begynner må den forsikrede ha betalt premien til Selskapet eller til en agent utnevnt av Selskapet. Hvis 
premien ikke er betalt er ikke forsikringen gyldig; dog foreligger den forsikredes plikt til å betale premien fortsatt. Så snart som 
forsikringen er trådt i kraft har ikke den forsikrede rett til refusjon av premien. 
 
Artikkel 7. Generelle plikter i tilfelle skade 
I tilfelle skade skal den forsikrede eller hennes/hans arvinger gjøre følgende: 
7.1. Fylle ut skadeskjemaet fullstendig og sannferdig, undertegne det og sende det, sammen med ordrebekreftelsen, den originale 

fakturaen for selvrisikodekningen som er utstedt av utleieren (eller av et annet forsikringsselskap), politirapporten, kopi av førerkort 
til den som kjører leiebilen og eventuelle andre dokumenter som Selskapet måtte be om. Skadeskjemaet får du fra Selskapet eller 
en av dets agenter. 

7.2. Gjøre alt som er praktisk mulig for å begrense skaden, følge rådene som gis av Selskapet, samarbeide helhjertet med Selskapet 
og ikke gjøre noe som kan skade Selskapet. 

7.3. Overføre alle krav om dekning (opp til beløpet for dekning) til Selskapet. Dette er bare nødvendig hvis Selskapet ikke har innhentet 
rettighetene til den forsikrede ved å betale dekningen. Den forsikrede skal gjøre alle bevis knyttet til de ovenfor nevnte kravene 
tilgjengelig for Selskapet. 

7.4. Den forsikrede må presentere for Selskapet opprinnelige fakturaer for uforutsette kostnader, dokumenter og/eller offisielle papirer 
som bekrefter at skaden er oppstått og all annen dokumentasjon som Selskapet ønsker å få levert. 

7.5. Du må bistå Selskapet med å oppnå eller forfølge dekning eller bidrag fra en tredje part eller annet forsikringsselskap ved 
å oppgi alle nødvendige opplysninger og utfylling av skjemaer. 

Hvis den forsikrede unnlater å etterkomme de overnevnte forpliktelsene vil ikke Selskapet betale noen dekning/refusjon. 
 
Artikkel 8. Adressen skaden skal rapporteres til 
 
For Kategori I:    Falck Global Assistance 

Postboks 172, Sentrum 
N-0102 Oslo 
Norge 

 
Tlf: +47 23 007 740 Fra 09.00 til 17.00 
E-post: claims.fga@no.falck.com 

 
Artikkel 9. Tidsfrist for rapportering av skaden  
Hvis det skulle oppstå en hendelse som den forsikrede er forsikret mot må den forsikrede eller dennes arving(er) rapportere hendelsen 
til Selskapet innenfor følgende frist: 
9.1. Innen 28 dager etter utløpet av gyldighetsperioden (skriftlig rapport). 
9.2. Hvis skaden ikke er rapportert til Falck Global Assistance innenfor tidsfristen vil ikke Selskapet betale ut dekning, såfremt ikke den 

forsikrede eller denne arving(er) kan bevise at det ikke var, innenfor rimelighetens grenser, deres feil at saken ble innrapportert 
sent. Retten til dekning skal uansett ugjenkallelig annulleres hvis Selskapet ikke har mottatt skaderapporten senest innen 180 
dager etter hendelsen. 
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Artikkel  10. Generelle begrensninger – annullering av retten til dekning 
Over og utover de begrensningene som er spesifikke for hver kategori omfatter dekningen som er oppgitt i alle kategoriene ikke: 
10.1 Skade som direkte eller indirekte er oppstått på grunn av krigshandlinger, inkludert væpnet konflikt, borgerkrig, opprør, intern sivil 
oppstand, opptøyer og mytteri. Hvis den forsikrede pådrar seg en skade under de overnevnte hendelsene, som ikke er knyttet til slike 
hendelser, vil Selskapet bare utbetale dekning hvis den forsikrede beviser at skaden faktisk ikke er knyttet til slike hendelser. 
10.2 Skade som er direkte eller indirekte knyttet til eller forårsaket av den forsikredes deltakelse i eller bevisst deltakelse i kapring, streik  
eller terroristhandling. 
10.3 Skade som er direkte eller indirekte knyttet til beslagleggelse og/eller konfiskering. 
10.4 Skade som er direkte eller indirekte forårsaket av epidemi eller pandemi. 
10.5 Skade som er forårsaket av, oppstår på grunnlag av eller følger av kjernefysiske reaksjoner, uansett hvordan og hvor denne 
reaksjonen oppstod. 
10.6 Skade som er oppstått som en konsekvens av deltakelse i lovbrudd eller brudd eller forsøk på lovbrudd. 
10.7 Skade som er oppstått utenfor området der denne forsikringen er gyldig, eller utenfor gyldighetsperioden for forsikringsbeviset. 
10.8 Det foreligger ingen rett til dekning hvis slike forhold var kjent eller tilstede på det tidspunktet da forsikringen ble tegnet at det med  
rimelighet kunne forventes at kostnadene ville bli pådratt. 
10.9 Rett til betaling eller skadeerstatning med hensyn til hele kravet skal annulleres hvis den forsikrede eller dennes arving(er) har 
oppgitt feil opplysninger eller fakta. 
10.10. Retten til dekning skal bare annulleres med hensyn til den delen av kravet som gjelder slike gjenstander og/eller dokumenter 
som Selskapet har bedt om opplysninger om og ikke har mottatt innen 180 dager etter at forespørselen ble sendt. 
10.11 Forsettelig eller grov uaktsomhet fra den forsikredes side eller fra den personen som har interesse i dekningen. 
10.12 Deltakelse i misgjerninger, krangler, slagsmål, vågestykker, deltakelse i ekspedisjoner. 
10.13 Bruk av alkohol eller narkotika eller stimulerende midler inkludert myke og harde legemidler/narkotika. 
10.14 Deltakelse i konkurranser og forberedelser i slikt, som trening. 
10.15 eltakelse i eller forberedelse til farts-, rekord- og pålitelighetstester med motorkjøretøyer. 
 
Artikkel  11. Forsikret for samme risiko i ulike selskaper 
Hvis det, uten denne forsikringspolisen, kan rettes et krav for dekning eller betaling ut fra en annen forsikringspolise, lov eller 
bestemmelse, uansett om den er fra tidligere eller ikke, skal denne aktuelle forsikringspolisen kun være gyldig i siste instans. I slikt 
tilfelle vil bare den skaden som overstiger det beløpet som kan kreves fra en annen part være berettiget for dekning.  
 
Artikkel  12. Betaling av dekning 
Selskapet skal betale dekningen til den forsikrede, såfremt denne ikke har informert Selskapet om at det skal betale til en annen. Hvis 
den forsikrede har falt fra skal dekningen betales til den frafaltes juridiske arvinger.  
 
Artikkel  13.  Annullering av rettigheter 
Hvis den forsikrede eller dennes arvinger retter et krav mot Selskapet skal Selskapet svare ved å avvise kravet eller (tilby) betaling som 
endelig oppgjør. Den forsikredes krav eller hennes/hans arvinger vil bli annullert 180 dager etter at Selskapet har kunngjort sin posisjon 
(avvisning eller betaling), såfremt ikke en tvistesak allerede er til behandling i rettssystemet. 
 
Artikkel  14.  Tilbakekreving av uforsikrede tjenester og/eller kostnader 
Hvis Selskapet har samtykket i å betale ut dekning for kostnader og/eller tjenester som er pådratt/innvilget av Selskapet eller av en av 
dets leverandører og som igjen ikke blir dekket av forsikringsdekningen har Selskapet rett til å innkreve de kostnadene som det allerede 
har betalt eller å avregne dem mot ennå ikke utbetalt dekning. De forsikrede er hver for seg ansvarlige og forpliktet til å betale kravet 
innen 30 dager etter skriftlig melding. I tilfelle mislighold vil Selskapet engasjere et inkassoselskap. 
 
Artikkel  15. Personlig informasjon  
15.1. Den personlige informasjonen som er oppgitt på søknaden om, eller ved endring av en forsikringspolise behandles av Selskapet 

for innlegging og gjennomføring av forsikringsavtaler og håndtering av de etterfølgende forholdene som omfatter forebygging og 
bekjempelse av forsikring og aktiviteter som har til hensikt å utvide kundebasen. 

15.2 Etter ordre fra Selskapet håndterer Falck Global Assistance alle krav som måtte oppstå på grunnlag av denne forsikringen for 
Kategori I. Hvis Falck Global Assistance anser det som nødvendig i forbindelse med en konkret forespørsel om hjelp, kan selskapet be 
om personlig informasjon fra den forsikrede. 
 
Artikkel  16. Tvister 
16.1 Eventuelle tvister som måtte oppstå på grunnlag av denne forsikringsavtalen skal forelegges den kompetente rettsinstansen, 
såfremt partene ikke samtykker i en annen måte å løse konflikten på. 
16.2 Denne forsikringen skal styres av norsk lov. Spørsmål eller klager må først og fremst rettes til administrerende direktør i  Falck 
Global Assistance. Hvis den forsikrede ikke er tilfreds med håndteringen av en klage kan den forsikrede skrive til Finansklagenemnda, 
Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo 
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 KATEGORIVILKÅR 
 

Kategori I EGENANDELSELIMINERING FOR LEIEBIL 
Disse kategorivilkårene styres også av de Generelle bestemmelsene såfremt disse ikke er fraveket i disse kategorivilkårene. 

 
Artikkel 1. Karakter og omfang av forsikringen 
I tilfelle skade vil Selskapet betale den forsikrede personen eventuell selvrisikodekning som belastes av leier (eller av et annet 
forsikringsselskap). Forsikringen fungerer som en tilleggsforsikring for leide kjøretøyer. 
1.1 Forsikringen dekker selvrisikodekningen som belastes som et resultat av skade på leiebilen eller tyveri av leiebilen under 
leieperioden. Et resulterende selvrisikodekning er en forutsetning for kompensasjon. 
1.2 Hvis den forsikrede skaden i samsvar med Artikkel 1.1 ikke beløper seg til verdien av selvrisikodekningen så vil Selskapet betale 
skaden så lenge som den har omfattet en forsikret hendelse. 
 
Artikkel 2.  Fradrag 
I tilfelle av en parkeringsskade gjelder de fradragsberettigelsene i dekningsoversikten. 
 
Artikkel 3.. Spesielle plikter i tilfelle skade 
I tilfelle skade på et leiekjøretøy på grunn av eksterne årsaker eller tyveri av leiebilen skal den forsikrede rapportere dette umiddelbart til 
de lokale politimyndighetene. Hvis det ikke er mulig å foreta slik rapportering for den forsikrede rapportere dette ved første mulighet. 
Den forsikrede skal sende inn en erklæring om denne rapporten til Selskapet. 
 
Artikkel 4 Spesielle unntak 
Dekningen omfatter ikke: 
4.1   Skade på kjøretøyer over 3500 kg totalvekt. 
4.2   Skader på taxier og kjøreskolebiler. 
4.3   Skade som den gjeldende forsikringen ikke krever selvrisiko for. 
4.4   Skade forbundet med kontraktsbrudd fra billeiers side. 
4.5   Skade oppstått på veier som ikke er for allmenn bruk eller offentlige. 
4.6   Skade på campingtilhengere eller andre typer tilhengere. 
4.7   Tap av nøkler 
4.8   Tyveri av eiendel (er) eller skade på eiendel (er) som følge av tyveri eller forsøk dertil 
4.9   Skader på kjøretøyets interiør 
4.10 Mekanisk feil på det forsikrede kjøretøyet og reparasjonskostnader herav 
4.11 Tanking av feil drivstoff 
4.12 Generell slitasje 
 
Artikkel 5. Aktsomhetsklausul 
Følgende tilfelle er ikke berettiget til dekning: 
Normal aktsomhet: 
Hvis den forsikrede (eller den personen hvis assistanse den forsikrede benytter seg av) ikke har overholdt normal aktsomhet for å 
forebygge skade på det leide kjøretøyet. Ytterligere må den forsikrede alltid kontrollere det leide kjøretøyet ved mottak for å forsikre seg 
om at det ikke foreligger noen skade. 
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