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1. GENERELT OM FORSIKRINGEN 

1.1 Innledende 
bestemmelser 

Forsikringsavtalen med Nemi Forsikring AS, heretter kalt Selskapet, består 
av: 

 
• Forsikringsbeviset  
• Dette vilkåret – TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01 
• Generelle vilkår Privatforsikring 

• Andre bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i lov eller forskrift. 
• Særskilt nevnes:  

- LOV-1989-06-16-69 om forsikringsavtaler (heretter kalt FAL)  
- LOV-2005-06-10-44 om forsikringsvirksomhet  

 
Teksten i Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Produktvilkåret 
gjelder foran Generelle vilkår Skadeforsikring. Forsikringsbeviset, forsikringsavtalen 
og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Er det 
inngått avtaler utover standardvilkåret vil dette fremgå av forsikringsbeviset. 

Forsikringen gjelder kun for sikrede i egenskap av privatperson og gir ikke dekning 
for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for 
privatperson som driver næringsvirksomhet eller annen form for yrkesutøvelse. 
 
Benevnelsen tilhenger blir her brukt om campingvogn/varetilhenger/hestehenger/-
båthenger om ikke annet er særskilt spesifisert.  

1.2 Forsikringen gjelder 
til fordel for 

Forsikringstaker, eier og enhver rettmessig bruker. 

1.3 Hvor forsikringen 
gjelder 

Europa, inkludert Tyrkia 

1.4 Når forsikringen 
gjelder 

Forsikringen trer i kraft på avtalt tidspunkt. Ved kjøp trer den i kraft tidligst når 
kjøperen overtar den økonomiske risiko.  
 
Forsikringen opphører ved eierskifte. Likevel gjelder forsikringen som var i kraft på 
overtagelsestidspunktet i 14 dager til fordel for ny eier, men dette gjelder ikke hvor 
den nye eier har tegnet forsikring. 

1.5 Hva er forsikret Innenfor forsikringssummen dekkes tilhenger/campingvogn og deler av disse, 
herunder: 

• Ekstra dekk og felger i standard utførelse  
• Lovlig fast montert tilbehør  
• Fortelt/spikertelt  
 
Innbo i campingvogn dekkes inntil kr 15 000, hvis ikke annen sum fremgår av 
forsikringsbeviset. Erstatningen er begrenset til kr 5 000 pr gjenstand. 

1.6 Forsikringssum Forsikringssummen du har valgt på hengeren fremgår av forsikringsbeviset. 
Forsikringen er dekket som 1.risiko. Dette er en forsikringsform der skaden erstattes 
inntil forsikringssummen, men aldri høyere enn markedsverdien. 
 
Forsikringssummen på innbo i campingvogn fremgår separat i forsikringsbeviset og 
er på samme måte dekket som 1.risiko.   

1.7 Hvilke skader som 
erstattes 

a. Brann 
Skade som følge av brann, eksplosjon, og lynnedslag.   
 
b. Tyveri 
Skade som følge av tyveri av hengeren eller deler av denne, løsøre i campingvogn, 
brukstyveri og forsøk på tyveri. I tillegg dekkes hærverk dersom det samtidig er gjort 
forsøk på å stjele hengeren eller at det er gjort innbrudd i denne.  
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c. Kasko  

I tillegg til brann/tyveri dekkes skade når hengeren har vært utsatt for: 
•••• Sammenstøt  
•••• Utforkjøring   
•••• Velting 

•••• Hærverk  
•••• Annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning. 

1.8 Erstatningsoppgjør 
henger 

Reparasjon 
Dersom skaden kan repareres, erstattes reparasjonsomkostningene. Er det ikke 
lønnsomt å reparere de skadde deler, skiftes de med likeverdige. Hvis reparasjon 
bare kan skje ved innsetting av nye deler og de utskiftede deler var forringet som 
følge av slitasje, gjøres et skjønnsmessig fradrag i erstatningen for dette. Selskapet 
har rett til å overta utskiftede deler. 
 
Selskapet har rett til å bestemme at reparasjon skal foretas, og avgjøre hvor 
reparasjonen skal utføres. Reparasjon kan bare påbegynnes med Selskapets 
samtykke. Eventuelle reklamasjonskrav må rettes til verkstedet. 
 
Består skaden av riper, skrammer, småbulker mv. som ikke har betydning for 
hengerens funksjon, kan Selskapet bestemme at reparasjon ikke skal skje ved 
utskifting av delene. Selskapet avgjør hvorledes reparasjonen skal utføres, men 
sikrede har krav på å få tilbakeført hengeren til samme – eller i det alt vesentlig 
samme – funksjonelle stand som før skaden inntraff. 
 
Kontantoppgjør 
Selskapet kan etter avtale utbetale erstatning kontant. Blir reparasjon foretatt uten 
at det foreligger faktura fra autorisert fagmann/reparatør, erstattes arbeidspenger 
mot kvittering med 50 % av normalpris i henhold til takst. Merverdiavgift erstattes 
bare når det kan dokumenteres at den er betalt.  
 
Er utstyr utover hengerens seriemessige utførelse gått tapt, eller reparasjon av 
dette etter Selskapets mening ikke er lønnsom, kan Selskapet foreta 
kontantoppgjør, eller erstatte gjenstanden med en tilsvarende – eller i det alt 
vesentlige tilsvarende – gjenstand. 
 
Påløpt merverdiavgift erstattes etter fremlagte kvitteringer.   
 
Totalskade og tap 
Er hengeren gått tapt eller reparasjon etter Selskapets vurdering ikke er økonomisk 
forsvarlig, kan erstatningsoppgjør utbetales kontant beregnet etter reglene i dette 
punktet. Selskapet avgjør hvem som skal beholde den skadede hengeren. Ved tap 
av utstyr forbeholder Selskapet seg rett til å erstatte dette med tilsvarende eller i det 
vesentlige tilsvarende utstyr. 
 
Oppgjør beregnes etter hvor mye det på skadedagen ville koste å anskaffe og 
omregistrere en tilsvarende utstyrt henger/del i samme stand og av tilsvarende 
fabrikat, modell, type og årgang, dvs. gjenanskaffelsesverdien.  
 
Hvis sikrede beholder hengeren etter skaden, gjøres fradrag for vrakets verdi og 
omregistreringsavgift. 
 
Skjønn 
Ved vognskade kan avgjørelse om følgende forhold tas ved skjønn hvis sikrede 
eller Selskapet krever det: 
• Verdifastsettelse 
• Skadeansettelse 
 
Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår får i så fall anvendelse. Skjønnet kan 
ikke med bindende virkning for partene ta stilling til skadeårsak og andre faktiske 
forhold som er avgjørende for Selskapets ansvar. 
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1.9 Erstatningsoppgjør 
tilleggsutstyr og 
løsøre 

a. Ved gjenanskaffelse eller reparasjon 
Erstatningen beregnes på grunnlag av utgiftene til: 
•••• Reparasjon til samme, eller i det vesentlige samme stand som umiddelbart 

før skaden inntraff, beregnet etter prisene på skadedagen, eller  
•••• Gjenanskaffelse av tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting, 

beregnet etter prisene på skadedagen, gjenanskaffelsesprisen. 
 

Utrangert løsøre som ikke lenger er i bruk, erstattes etter sin omsetningsverdi 
som brukt. 

 
b. Verdivurdering av løsøregjenstander som var nye ved anskaffelse 

Ved gjenanskaffelse gjøres det fradrag for verdiøkning ved at brukte ting blir 
erstattet med nye.  
 

•••• Klær og skotøy 
For klær og skotøy gjøres det fradrag på 10 % for hvert påbegynt år fra 
klærne er 1 år, høyst 80 %. 

 

•••• Elektriske innretninger/apparater 
For elektrisk innretning, maskin eller apparat gjøres det fradrag på grunnlag 
av de totale kostnader med 10 % for hvert påbegynt år fra utstyret er 5 år. 
Ved ulik alder på skadde deler legges den eldste delens alder til grunn. 
 

•••• Datautstyr og mobiltelefon 
For mobiltelefon, PC og annet datautstyr gjøres det fradrag i erstatningen 
med 20 % for hvert påbegynt år fra gjenstanden er 1 år, høyst 80 %. Ved 
ulik alder på skadde deler legges den eldste delens alder til grunn. 
 

•••• Andre gjenstander 
For andre gjenstander enn dem som er nevnt ovenfor beregnes fradraget 
med 5 % for hvert påbegynt år fra gjenstanden er 5 år. Fradraget er høyst 
80 %.  
 

Gjenstandens alder beregnes fra og med året etter det første bruksåret. Det 
første bruksåret tar slutt når kalenderåret løper ut, uavhengig av når på året 
gjenstanden ble tatt i bruk. 
 

c. Verdivurdering av gjenstander som ikke var nye ved anskaffelse 
Gjenstand anskaffet brukt ved arv, gave eller kjøp, erstattes med 
gjenanskaffelsesprisen for tilsvarende eller i det alt vesentlig tilsvarende, brukt 
gjenstand.  

1.10 Egenandeler Følgende egenandeler gjelder, hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset: 
 

Brann kr. 4.000 

Tyveri kr. 4.000 

Kasko kr. 4.000  

 
Utbetaler Selskapet ved samme skadetilfelle erstatning til sikrede i henhold til flere 
forsikringsavtaler, trekkes bare en egenandel – den største. Det samme gjelder 
også hvis skadetilfellet fører til fradrag av flere egenandeler etter disse vilkår. 
 
Skal erstatningen avkortes / settes ned, gjøres dette før egenandelen er fratrukket.  

1.11 Ting som kommer 
til rette 

Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett til å beholde tingen 
mot å betale erstatningen tilbake. Sikrede må, dersom han/hun ønsker å beholde 
tingen, gi skriftlig beskjed om dette innen 21 dager etter at Selskapet har gitt 
beskjed om at gjenstanden er kommet til rette. Innen samme frist må erstatningen 
være tilbakebetalt. I motsatt fall tilfaller tingen Selskapet.  
 
Dersom sikrede får kjennskap til at tingen er kommet til rette, plikter han/hun 
umiddelbart å varsle Selskapet om dette.  
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1.12 Regress Har Selskapet måttet foreta utbetaling for dekning av skade som det etter 
forsikringsvilkårene ikke svarer for, eller hvis premien ikke var betalt, plikter sikrede 
eller den ansvarlige å betale beløpet tilbake til Selskapet. Det samme gjelder i den 
utstrekning sikrede har gitt uriktige opplysninger om hengerens tilstand i forbindelse 
med skade. 

2. BEGRENSNINGER 

2.1 Forsikringen 
omfatter ikke 

a. Skade som sikrede har voldt forsettlig 

b. Skade som sikrede har fremkalt ved grov uaktsomhet. Det avgjøres under 

hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om Selskapet skal betale 

noe og i tilfelle hvor mye 

c. Skade som oppstår på hengeren når motorvognen blir kjørt av en person som 

er påvirket av berusende eller bedøvende middel, og eieren eller sikrede visste 

eller burde vite det 

d. Skade når premien ikke er betalt og forsikringen derfor ikke er i kraft (jf. FAL §. 

5-2) 

e. Verdiforringelse eller tap av garantiavtale 

f. Merutgifter til foreløpig reparasjon, overtidsbetaling og flyfrakt 

g. Tyveri av løst utstyr og personlige eiendeler i fortelt 

h. Skade på elementer som brukes til tilbygg til campingvogn under montering 

eller demontering av disse 

i. Skade på demonterbare elementer når disse ikke er sammenbygget med 

vogna, dog dekkes brannskade. 

3. SKADEMELDING / PLIKTER VED SKADE 

3.1 Plikt til å melde 
skade 

Skademelding til Selskapet 
Når skade er inntruffet, skal sikrede omgående gi Selskapet melding om skaden. 
Samtidig skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og 
som Selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen.  
 
Skademelding skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer). 
 
Melding til politiet 
Brann-, tyveri-, hærverk- og personskade skal umiddelbart meldes til politiet. Andre 
skader skal meldes til politiet hvis Selskapet forlanger det. 

3.2 Dokumentasjon Ved tyveri av hengeren kan Selskapet kreve innlevert samtlige nøkler tilhørende 
denne.  
 
Ved tap av utstyr ut over hengerens seriemessige utførelse, må sikrede legge frem 
dokumentasjon for dette. 

3.3 Overdragelse av 
gjenstander 

Når Selskapet har betalt erstatning, plikter sikrede på anmodning å overdra de 
erstattede gjenstander fri for heftelser. 
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4. IDENTIFIKASJON OG ENDRING AV RISIKO 

4.1 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 hengeren. 

4.2 Endring av risiko Forsikringstakerens opplysningsplikt 
Endres risikoen for skade i forhold til den inngåtte forsikringsavtalen, plikter 
forsikringstakeren straks å underrette Selskapet. 
 
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.  

4.3 Hvilke forhold 
vurderes som 
risikoendring 

a. Anvendelse av hengeren som strider mot forutsetninger gitt i forsikringsbeviset. 
b. Endring av andre avtalte forutsetninger for reduksjon av forsikringspremien. 

Hvilke forutsetninger som er avtalt, vil fremgå av forsikringsbeviset. 

5. SIKKERHETSFORSKRIFTER 

5.1 Konsekvenser ved 
brudd på 
sikkerhetsforskrift 

Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til 
enhver tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller 
påse at de blir overholdt, kan Selskapet være helt eller delvis fri for ansvar (jf. FAL 
§. 4-8).   

5.2 Sikkerhetsforskrift 
for vedlikehold 

a. Hengeren skal tilfredsstille kravene gitt i forskrift om bruk, både med hensyn til 
utførelse og vedlikehold. 
 

b. Hengeren skal vedlikeholdes i henhold til fabrikantens/leverandørens 
anbefalinger. 

5.3 Sikkerhetsforskrift 
for tyveri/hærverk 

a.    Henger med verdi over kr 20.000 skal sikres med låseanordning.  
 
b.    Campingvogn skal holdes lukket og låst når det ikke er personer i den og 
       nøkkelen skal oppbevares på en betryggende måte.  

 


