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VILKÅR MOTORSYKKEL  

Gjelder fra 1. januar 2021 

Erstatter vilkår av 1. januar 2020 

  

I tillegg til disse vilkårene gjelder  

- Forsikringsbeviset med ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter 

- Generelle vilkår  

- Lov om Forsikringsavtaler (av 16.juni 1989) 
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1  HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR  

Forsikringen gjelder for  

- deg som forsikringstaker  

- registrert eier  

- den som bruker kjøretøyet med tillatelse fra eier  

 
Forsikringen gjelder til fordel for ny eier inntil ny forsikring er tegnet, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet.  

 

Vilkårene er skrevet i du-form og der hvor dette er brukt gjelder det for alle de som er sikret av forsikringen. 

2  HVOR FORSIKRINGEN GJELDER  

Forsikringen gjelder i Europa.  

3 HVA ER FORSIKRET  

I tillegg til det forsikrede kjøretøyet omfattes  

- ett ekstra sett dekk/felger i standard utførelse  

- fastmontert medieanlegg 

- fastmontert lovlig tilbehør med inntil kr 20.000  

- sikkerhetsutstyr  

4 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER  

Det fremgår av forsikringsbeviset hvilke skader som er omfattet av forsikringen din. 

  

4.1 BRANN OG TYVERI  

Denne forsikringen kan kjøpes for kjøretøy som er avregistrert. 

Forsikringen omfatter 

- skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon 

- tyveriforsikring, som dekker skade ved tyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette. Det anses 

ikke som tyveri om den skyldige tilhører sikredes husstand 

 

4.2 ANSVAR 

Erstatningsansvar etter Bilansvarsloven  

Ubegrenset beløp ved personskade og inntil kr 100.000.000 ved skade på ting.  

Utenfor Norge omfatter forsikringen erstatningsansvar etter skadestedets lovgivning for bilansvar.  

Erstatningsansvaret omfatter skade på 

- fører og passasjerer på kjøretøyet  

- person utenfor kjøretøyet  

- ting og bygninger  

- andre kjøretøy  

- rettshjelp 
 
Fører og passasjerulykke 

Forsikringen gjelder de som til enhver tid er lovlig og rettmessig fører av og passasjer i kjøretøyet. Forsikringen opphører ved 

utløpet av det år forsikrede fyller 80 år. Forsikringssummen er kr 400.000 ved fullstendig medisinsk invaliditet, ved delvis 

invaliditet tilsvarende mindre etter invaliditetsgraden. Forsikringssummen ved død er kr 200.000, dersom avdøde hadde 

ektefelle/samboer (felles adresse i Folkeregisteret) i live eller barn under 21 år. Hvis ikke er forsikringssummen kr 50.000.  

 
Forsikringen omfatter  

- ulykkesskade som skyldes trafikkuhell, som rammer føreren og passasjerene i kjøretøyet. Med ulykkesskade 

menes skade på kroppen, voldt ved en plutselig ytre påvirkning (ulykkestilfelle), uavhengig av den forsikredes 

vilje.  

- skade på sinnet f.eks. sjokk hvis du ved samme ulykkestilfelle er blitt påført en varig fysisk skade eller har vært 

direkte involvert i en alvorlig ulykkeshendelse, som har medført livstruende personskade eller tap av 

menneskeliv.  

 
Forsikringen omfatter ikke  

- ulykkesskade som skyldes sykdom eller sykelig tilstand.  

- ulykkesskade som skyldes at du har utført en forsettlig handling. Skyldes skaden grov uaktsomhet, kan vårt 

ansvar reduseres eller falle helt bort.  

- behandlingsutgifter.  
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Erstatningsutbetaling  

Hvis forsikringstilfellet antas å kunne medføre en varig medisinsk invaliditet skal invaliditetsgraden vurderes så snart den 

medisinske tilstanden antas å ha stabilisert seg. Graden av invaliditet vurderes på grunnlag av invaliditetstabellen i Helse- og 

Omsorgsdepartementets forskrift av 21. april 1997 om ménerstatning ved yrkesskade. Dersom invaliditetsgraden ikke kan tas 

direkte ut fra tabellen, skal den tjene som veiledning. Ved ulykke som medfører død før invaliditetsgraden er varig fastsatt og 

før 1 års dagen for ulykken, betales ikke invaliditetserstatning, men dødsfallserstatning. Ved utbetaling av forsikringssum for 

død, er ektefelle/samboer begunstiget. Har ikke avdøde ektefelle/samboer, er legale arvinger etter loven begunstiget. 

 

4.3 DELKASKO  

I tillegg til ansvar dekkes 

- skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon. 

- kortslutning og annen oppheting som ikke fører til åpen ild, ansees ikke som brann. 

- skade ved tyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette  

- det anses ikke som tyveri om den skyldige tilhører sikredes husstand. 

- transportskade, hvor transporten inngår som et naturlig ledd i bruken av kjøretøyet. 

Medlemskap i Falck Redning AS omfatter bl.a.:  

- assistanse på veien  

- assistanse på hjemmeadresse  

- hjemtransport av havarert/stjålet kjøretøy  

- hjemreise etter havari/tyveri av kjøretøy  

 

4.4  KASKO  

I tillegg til delkasko dekkes 

- skade ved sammenstøt 

- skade ved utforkjøring 

- skade ved velting 

- skade ved hærverk 

- skade ved annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning 

5  BEGRENSINGER  

Forsikringen omfatter ikke 

- skade oppstått ved ervervsmessig utleie. 

- skade oppstått under frikjøring på lukket bane og trening til eller deltakelse i hastighetsløp eller fartsprøve.  

- skade oppstått når kjøretøyet blir ført av en person som er påvirket av alkohol eller annet berusende eller 

bedøvende middel, og sikrede eller den som er ansvarlig for kjøretøyet visste eller måtte forstå det.  

- skade som du har voldt forsettlig.  

- skade ved brudd på grunn av materialsvikt, konstruksjonsfeil, frost, slitasje som er en naturlig følge av ordinær 

bruk, eller annen gradvis forringelse.  

- verdiforringelse.  

- utgifter til foreløpig reparasjon, overtidsbetaling, forbedringer og forandringer i forbindelse med reparasjon.  

 
Har du grovt uaktsomt framkalt forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Det avgjøres under 

hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye.  

6 SKADEOPPGJØR  

Skade skal meldes oss snarest mulig. I tillegg skal disse skadene meldes politiet: 

- personskade 

- brann, tyveri og hærverk 

- sammenstøt med dyr (alternativt kan dette meldes stedets viltnemnd) 

  
Forsikringsavtalelovens § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor.  

 

6.1  OPPGJØRSMÅTER  

Er det forsikrede objekt tapt eller vil reparasjon av skaden ikke være økonomisk forsvarlig erstattes kostnadene ved å anskaffe 

et objekt i samme stand og av tilsvarende fabrikat, type og årgang med fradrag av objektets restverdi. Vi avgjør hvem som 

skal beholde det skadde objekt. Kan skaden repareres, erstattes reparasjonskostnadene. Vi avgjør om reparasjon kan foretas 

med likeverdige deler. Kontanterstatning kan utbetales på grunnlag av takst, men erstatning for arbeidskostnadene begrenses 

til 50 %. Merverdiavgift og andre avgifter erstattes kun når dette er betalt. Vi avgjør om skaden skal erstattes ved reparasjon, 

kontantoppgjør eller gjenanskaffelse av tilsvarende objekt. Ved reparasjon eller gjenanskaffelse, kan vi bestemme hvilken 

reparatør eller leverandør som skal benyttes. 
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6.2 TABELL FOR ALDERSFRADRAG 

 

Gjenstand Antall år uten aldersfradrag Årlig aldersfradrag i % Maks aldersfradrag 

Ettermontert GPS, lyd- og bildeanlegg 2 10 % 80 % 

Dekk (felg har ikke aldersfradrag) 1 20 % 80 % 

Hjelm 3 10 % 80 % 

Kjøreutstyr 1 5 % 80 % 

Sportsutstyr 1 10 % 80 % 

Klær og sko (unntatt bunad og pels) 1 15 % 80 % 

Mobiltelefon 1 10 % 80 % 

Foto-/videokamera med utstyr 1 10 % 80 % 

PC/Ipad 2 10 % 80 % 

Klokke/Briller 2 10 % 80 % 

7 EGENANDELER 

I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandelen som fremgår av punktene nedenfor. Skal erstatningen avkortes/reduseres, 

gjøres dette etter at egenandelen er fratrukket.  

- Hvis du har flere forsikringer hos oss som blir berørt av samme hendelse trekkes kun en egenandel, den 

høyeste. 

- Brann-/tyveri- og transportskader. Egenandel kr 4.000.  Kan det dokumenteres at FG-godkjent tyverialarm var i 

drift på skadetidspunktet, trekkes ingen egenandel ved tyveri av kjøretøyet eller deler av dette.  

- Andre kaskoskader. Egenandel kr 4.000 dersom det ikke er avtalt høyere egenandel, se forsikringsbeviset.  

- Redningsskade. Egenandel kr 300.  

 
Ved fysisk sammenstøt med dyr som går løs reduseres egenandelen med inntil kr 4.000. Det forutsettes at sammenstøtet 

oppstod under kjøring og at forholdet omgående har blitt rapportert til politi eller viltnemnd.  

8 BONUS  

Bonus reguleres ved forsikringens årlige fornyelse.  

Det gis 10 % bonus etter hvert skadefrie år opp til 70 %.  

Etter ytterligere 5 år gis 75 % bonus.  

  

Ved skade reduseres bonus etter tabellen: 

  
Bonus før skade Bonus etter skade 

 75 %  6. år  75 % - 1. år 

 75 %  1 - 5 år  70 % - 1. år 

 70 %  1 - 5 år  60 % 

 60 %    50 % 

 50 %    40 % 

 40 %    30 % 

 30 %    20 % 

 20 %    10 % 

 10 %    0 % 

  0 %    - 10 % 

 -10 %    - 20 % 

 -20 %    - 30 %  

 -30 %    - 40 % 

 -40 %    - 50 % 

 -50 %    - 60 % 

 -60 %    - 70 %  

 -70 %    - 70 % 

 
 

Større tillegg fastsettes spesielt.  

 

Disse skadene påvirker ikke bonusen 

- Skade påført av dyr 

- Tyveriskader – unntatt skader ved hærverk som ikke har forbindelse med tyveri eller forsøk på tyveri av 

kjøretøyet 

- Brann-, transport-, natur- og redningsskader. 
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