SK–Auto Produkter
Alle typer kjøretøy
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1. Hva er sikkerhetsforskrifter
Sikkerhetsforskriftene sier hvordan sikrede eller
andre skal forholde seg for å forebygge og
begrense skade. Se forsikringsavtaleloven (FAL)
§ 1-2 (e).
Selskapet tar forbehold om at det skal være helt
eller delvis uten ansvar hvis en sikkerhetsforskrift
er overtrådt.
Hvis en skade inntreffer og det skyldes at en
sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det
under hensyn til graden av skyld, skadeforløpet
og eventuelt andre forhold om selskapet skal
utbetale og i tilfelle hvor mye.
Se FAL § 4-8.

2. Sikkerhetsforskrifter for privatekjøretøy:
2.1
Vedlikehold (Service)
Vedlikehold, kontroll og ettersyn skal utføres i
henhold til instruks eller veiledning fra
leverandør.
Reparasjoner av kjøretøy skal utføres på
godkjent verksted. Fabrikantens foreskrevne
serviceintervaller må overholdes og kunne
dokumenteres. (Gjelder maskinskade)
Motoreffekten (hk) må ikke endres.
2.2
Brannsikring
Det skal være minst én godkjent røykvarsler i
bobil og campingvogn. I tillegg skal det være
minst ett godkjent brannslukningsapparat.
Elektrisk kurs som benyttes til lading av kjøretøy,
skal alltid sikres med overspenningsvern.
2.3
Låsing og sikring
Kjøretøyet skal være låst og nøklene skal
oppbevares på sikkert sted, og utilgjengelig for
uvedkommende. Nøklene skal oppbevares atskilt
fra kjøretøyet når det forlates, og oppbevares
utilgjengelig for uvedkommende.
Vinduer skal være forsvarlig sikret for å hindre at
uvedkommende kommer inn.
Dersom motorvognen forlates, skal personlig
løsøre oppbevares i låst bagasjerom/tak boks.
2.4
Transport
Under transport skal gjenstander pakkes og
sikres på forsvarlig måte, også slik at de ikke kan
være til fare ved hurtig oppbremsing.
2.5
Førerkort
Føreren av kjøretøyet skal ha gyldig førerkort for
den klasse og brukstype motorvognen tilhører.

Dette gjelder også for ledsager ved lovlig øvelses
kjøring.
2.6
Bruk
Gods og løst utstyr som er med kjøretøyet skal
være forsvarlig sikret. Bagasjeboks må til enhver
tid være forsvarlig låst og festet til kjøretøyet når
boksen brukes til oppbevaring.
Årlig kjørelengde for veterankjøretøy kan ikke
overstige 5000 km.
Traktor/Moped/ATV må være registrert for to
personer dersom passasjerulykke skal være
dekket.
Krav gitt i «Forskrift om bruk av kjøretøy» skal
følges.
2.7
Dekk
Ekstra dekk og felger skal oppbevares på avlåst
sted i privat bygning/låst rom i bygning/låst
motorvogn.
Oppbevares de i fellesgarasje, skal disse være
låst eller boltet til fast vegg/tak/gulv.
2.8
Campingvogn og Bobil:
Når fuktdekning er en del av forsikringen:
- Forutsetter godkjent og bestått kontroll utført
av autorisert caravanforhandler. Gjelder i 1 år
fra kontrolltidspunktet. Dekningen bortfaller
om kontroll tidspunkt overskrides eller
forsikringen opphører.
Fabrikantens anbefalinger for vedlikehold skal
følges:
Frostvæske skal fylles på
varmesystem.
Vannanlegg skal tømmes slik
fabrikanten anbefaler.
Ved vannbåren varme (Alder)
skal væske nivå̊ kontrolleres,
eventuelt etterfylles med
godkjent frostvæske/vann. Dette
bør ha et frysepunkt på -30
grader celsius.
2.9
Førers alder
Dersom det er gitt rabatt for at fører ikke er under
23 år (For MC/ATV registrert som Motorsykkel;
under 30 år), skal det meldes fra hvis kjøretøyet
likevel brukes av slik fører. Erstatningen vil bli
avkortet hvis føreren i skadeøyeblikket er under
nevnte alder, og det er gitt rabatt for og avtalt at
kjøretøyet ikke skal brukes av fører under denne
alderen.
Den maksimale avkortningen vil da være
kr 15.000 i tillegg til avtalt egenandel.

Regressrett mot forsikringstakeren ved
ansvarsskade er tilsvarende begrenset til
kr 15.000.
3. Endring av risiko
3.1
Plikt til å melde fra om endringer
Prisen på forsikringen er beregnet ut
fra bestemte forhold som fremgår av
forsikringsbeviset. Sikrede plikter derfor å
melde fra til selskapet om endringer i
forholdet. Skulle det skje endringer som ikke
er avtalt med selskapet, og det skjer en skade,
kan erstatningen bli redusert.
Erstatningen reduseres da med samme
prosentsats som forholdet mellom den
premie som er betalt, og den som skulle vært
betalt. Se FAL § 4-7.
Forsikringsprisen er blant annet avhengig av
eksempler som:
-

de sikkerhetstiltak det er gitt rabatt for
er opprettholdt og holdt ved like
at kjøretøyet har riktig merke og
type betegnelse i
forsikringsbeviset
årlig kjørelengde
adresse
førers alder
ikke benyttes til drosje
ikke benyttes til utleie eller
annen næringsvirksomhet.

3.2
Overskredet kjørelengde
Forsikringstaker plikter å melde fra til
selskapet hvis den avtalte kjørelengden
overskrides.
Avtalt årlig kjørelengde går frem av
spesifikasjonen i forsikringsbeviset.
Kjørelengden beregnes for forsikringstiden som
normalt varer fra hovedforfall til hovedforfall.
Dersom forsikringen starter på annet tidspunkt,
beregnes kjørelengden frem til hovedforfall
forholdsmessig av årlig kjørelengde.
Dersom avtalt kjørelengde vil bli overskredet,
må selskapet kontaktes for avtale om endret
lengde.
Hvis kjørelengden er overskredet ved skade,
skal det foretas reduksjon i erstatningen. Dette
gjelderselv om overskridelsen for samme
kjøretøy har funnet sted i inneværende eller
tidligere forsikringsår. Brann-, tyveri-, glass-, og
redningsskader fører ikke til at erstatningen blir

redusert.
Selskapet kan kreve betalt for differansen
mellom den prisen som er betalt og den prisen
som skulle vært betalt. Selskapet vi kreve
betaling for gjennomsnittlig overskredet
kjørelengde for inneværende og forrige
forsikringsår. Hvis erstatningen er blitt redusert,
vil selskapet kreve ekstra betaling bare når
pristillegget overstiger reduksjonen.
3.3
Bortfall av ansvar
Selskapet tar forbehold om at det skal være
helt uten ansvar for forsikringstilfeller som
skyldes atforhold av vesentlig betydning for
risikoen blir endret.
Se FAL § 4-6.
Påvirkning av varme
Det utbetales ingen erstatning for skade som
skyldes at ting med hensikt er utsatt for
varme.
4. Forsett, grov uaktsomhet og
identifikasjon
4.1

Forsettlige og grovt uaktsomme
handlinger
Har sikrede forsettlig fremkalt et
forsikringstilfelle,er selskapet ikke ansvarlig.
Har sikrede ved grovuaktsomhet fremkalt et
forsikringstilfelle, kan selskapets ansvar settes
ned eller falle bort.
Unntaket for forsettlige og grovt uaktsomme
handlinger gjelder likevel ikke hvis den sikrede
pågrunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne
forstå rekkevidden av sin handling. Se FAL §
4-9.

4.2

Identifikasjon – Betydningen av andres
handlinger
Handlinger eller unnlatelse fra sikredes
ektefelle,som bor sammen med sikrede, eller
fra personersom sikrede lever sammen med i
et fast etablert forhold, får samme virkning for
sikredes rettigheter etter forsikringen som om
handlingene eller unnlatelsene var foretatt av
sikrede selv.
Det samme gjelder ved handlinger eller
unnlatelser fra person som med sikredes
samtykke er ansvarlig for forsikringsgjenstanden.

