
SIKKERHETSFORSKRIFTER - BILFORSIKRING 
 
Endring av risiko 1. Identifikasjon 

       Hvis sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, gjelder 
dette også ved tilsvarende 
       handlinger eller unnlatelser foretatt av andre som med sikredes eller eierens samtykke er ansvarlig for motorvognen. 
2. Omfang 
       Forbehold om å redusere erstatningen eller selskapets ansvar ved endring av risikoen gjelder ikke ved brann- og 
tyveriskader og Veihjelp. 
3. Forsikringstakerens opplysningsplikt 

Endres risikoen for skade i forhold til den inngåtte forsikringsavtalen, plikter forsikringstakeren straks å underrette 
selskapet. 

4. Mislighold av opplysningsplikten 
Unnlater forsikringstakeren å gi beskjed til selskapet om endringer i risikoen som betinger høyere premie enn den 
som er betalt, reduseres selskapets ansvar ved vognskade til hva som svarer til forholdet mellom den premie som er 
betalt og den som skulle vært betalt. Ved ansvarsskade har selskapet regress i tilsvarende forhold overfor 
forsikringstakeren, dog begrenset til 5 ganger årspremien for ansvarsforsikringen uten bonus. 

 
 
Hvilke forhold 
vurders som 
risikoendring 

1. Endring av motorvognens ytelse som gjør at motorvognen blir lik eller  tilnærmet lik en motorvogn med høyere 
modellbetegnelse. 

2. Anvendelse av motorvognen som strider mot forutsetninger gitt i forsikringsbeviset. 
3. Overskridelse av den avtalte kjørelengde. Ved skade blir kilometerstand på skadetidspunktet sammenholdt med de 

kilometerbegrensninger som fremgår av forsikringsbeviset og tidspunkt for disse avlesninger, uavhengig av 
forsikringsavtalens gyldighetsperiode. Konstateres overskridelse, anses denne i sin helhet å ha funnet sted i 
inneværende forsikringsår. 

4. Når det i forsikringsbeviset er angitt alder for yngste fører og føreren i  skadeøyeblikket er yngre, og denne lavere 
alder ville gitt premietillegg når dette ikke etter forsikringsavtalen reguleres med høyere egenandel. 

5. Endring av andre avtalte forutsetninger for reduksjon av forsikringspremien. Hvilke forutsetninger som er avtalt, vil 
fremgå av forsikringsbeviset. 

6. Fører og passasjer skal bruke sikkerhetsbelte i henhold til gjeldende bestemmelser i lov/forskrift 
Sikkerhetsfor-
skrift  for 
vedlikehold 

1. Motorvognen skal tilfredsstille kravene gitt i forskrift om bruk av kjøretøy, både med hensyn til utførelse og 
vedlikehold. 

2. Motorvognen skal vedlikeholdes i henhold til fabrikantens/leverandørens anbefalinger. 



3. Motorvognens væskekjølesystem skal være påfylt frosthindrende middel tilpasset de klimatiske forhold 
 

Sikkerhetsfor-
skrift  for tyveri/ 
hærverk 

1. Bil skal holdes lukket og låst når det ikke er personer i den og nøkkelen skal oppbevares betryggende og borte fra 
bilen. 

2. I forbindelse med salg av motorvognen skal eieren eller en han/hun har bemyndiget til å bistå med salget, være på/i 
denne så lenge tenningsnøkkel befinner seg der. 

3. Ekstra dekk og felger som ikke er i bruk, eller andre deler av motorvognen  som er midlertidig avmontert, skal 
oppbevares i låst bygning, rom i  

       bygning eller motorvogn. Uten hensyn til det som er nevnt foran, skal  ekstra dekk/felger som oppbevares utenfor 
motorvogn, men i  
      garasjeanlegg, i fellesgarasje eller i fellesbod/-rom, være fastlåst/-boltet til vegg, tak eller gulv. 
4. Vognkortets Del 2 skal oppbevares adskilt fra kjøretøyet og på en slik måte at det ikke kan benyttes av 

uvedkommende. Tap av vognkort skal  
       umiddelbart meldes til trafikkstasjonen. 
 

Sikkerhetsfor-
skrift for bruk av 
motorvognen 

1. Motorvognens fører skal ha de førerkort og legeattester som  myndighetene krever for den klasse og brukstype 
motorvognen tilhører. 

2. Under øvelseskjøring med motorvognen skal de krav som vegtrafikkloven og stedlige politimyndigheter stiller, være 
oppfylt. 

3.     Motorvognen skal ikke belastes utover hva som er angitt i vognkortet 
 

 
 
 


