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Codan Forsikring

Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet

Selskap: Codan Forsikring

Produkt: Tilhengerforsikring

Dette er en kort beskrivelse av dekningsomfanget for tilhengerforsikringen. En fullstendig oversikt over hva forsikringen dekker
og hvilke begrensninger som gjelder finner du i vilkårene på våre nettsider www.codanforsikring.no. Det er alltid de fullstendige
vilkårene og forsikringsavtalen mellom deg og oss som til enhver tid gjelder.
Hvilken form for forsikring er dette?
En tilhengerforsikring gjelder privat tilhenger til privat bruk, eiet/leaset av forsikringstaker. Den gjelder med totalvekt inntil 1 995
kg som angitt i forsikringsbeviset inntil avtalt forsikringssum.
Den gjelder for deg som forsikringstaker, registrert eier eller rettmessig bruker/fører.

Hva dekkes ikke?

Hva dekkes?
Delkasko
 Skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
 Tyveri og forsøk på tyveri, samt hærverk i forbindelse med
tyveri.
 Utgifter til transport av skadd tilhenger til og fra verksted.
Kasko
 Skade på tilhenger ved for eksempel sammenstøt,
utforkjøring, velting eller hærverk.

Delkasko
× Andre skader som ikke fører til åpen ild.
× Kortslutning/oppheting av batterier alene.
× Tyveri når den skyldige tilhører din husstand, er ansatt
eller i tjeneste hos deg.
Kasko
× Skade på løsøre/løst utsyr som skyldes ujevnheter i vei
eller oppbremsing.

Er der noen begrensninger i dekningen?

Hvor er jeg dekket?
!


I Europa.

Hvilke forpliktelser har jeg?
•
•

•
•

!

For skader som skjer ved grov uaktsomhet eller forsett,
kan selskapets ansvar reduseres eller bortfalle i sin helhet.
Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom du ikke
følger våre ansvarsbegrensninger, som for eksempel at
avtalte sikkerhetstiltak det er gitt rabatt for eller har vært
en forutsetning for avtalen ikke er oppfylt.

At du gir riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål
ved avtaleinngåelse.
At du følger sikkerhetsforskriftene og varsler oss om
eventuelle endringer. Sikkerhetsforskrifter er
aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og
begrense skade.
At du ved en skade straks anmelder denne.
At du ved person-, brann-, tyveri- og hærverksskader
melder ifra til politiet.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen starter fra den dato det er avtalt med selskapet og
løper for et år av gangen, dersom ikke annet er avtalt.
Forsikringen fornyes automatisk.

.

Hvordan avslutter jeg forsikringen?
Forsikringen kan sies opp skriftlig eller muntlig før hovedforfall.
For flytting av forsikringen til annet selskap må selskapet varsles
med en frist på minst en måned hvor det fremkommer hvilket
selskap forsikringen flyttes til og fra hvilken dato.
I tillegg kan forsikringen avsluttes hvis forsikringsbehovet har
opphørt som ved at tilhengeren ikke lenger er i ditt eie.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen kan betales månedlig, kvartalsvis-, halv- eller
helårlig til den dato som fremkommer i fakturaen.
Du kan betale faktura eller opprette avtalegiro.
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