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Her er en forenklet oppsummering av forsikringen. For å se alle dekninger, begrensninger og unntak, se 
forsikringsbevis og vilkår. 
 

Hvilken forsikring er dette? 
Forsikring av arbeidsmaskin og tilhørende redskap. Du kan velge mellom brann/tyveri, glass, transportkasko og 
kasko, og kan legge til dekning for maskinskade hvis du har kasko. Arbeidsmaskinen er forsikret for inntil valgt 
forsikringssum likevel ikke høyere enn arbeidsmaskinens markedsverdi. 

 

 

Hva dekker forsikringen? 
 
Ansvar dekker: 

 Bilansvar 
 Arbeidsmaskinansvar 
 Rettshjelp 

 
Fører- og passasjerulykke dekker: 

 Ulykkeskade på fører og passasjer 
ved bruk av arbeidsmaskin 

 Død 
 
Brann/tyveri dekker i tillegg: 

 Brannskader 
 Tyveri av arbeidsmaskinen 
 Skader ved tyveri og forsøk på 

tyveri 
 

Glass dekker i tillegg: 
 Bruddskade på arbeidsmaskinens 

glassruter  
 
Transportkasko dekker i tillegg: 

 Skade på arbeidsmaskinen oppstått 
under transport 

 
Kasko dekker i tillegg: 

 Skader på egen arbeidsmaskin 
 Hærverk 
 Personlig løsøre 

 
Valgfri tilleggsdekning på kasko: 

 Maskinskade 
 
Andre valgfrie dekninger: 

 Begrenset identifikasjon 
 Godsansvar 
 Kranansvar 
 Bilavbrudd 

 

 
 
 
 

Hva dekker forsikringen ikke? 
 

 Skader som er voldt forsettlig (med 
vilje) 

 Kjøring i ruspåvirket tilstand 
 Skader ved transport av sprengstoff, 

eksplosiver, brennbar væske, 
kjemiske og giftige stoffer 

 

 

Er det noen begrensninger i 
forsikringen? 
 

 For visse skader er 
erstatningsbeløpet begrenset 

 For enkelte skader gjelder en annen 
egenandel enn avtalt 

 Erstatningen kan settes ned hvis du 
har brutt sikkerhetsforskrifter eller 
vært grovt uaktsom 
 

Ansvar dekker ikke: 
 Skader på egen arbeidsmaskin 
 Skade på ting og eiendom 

tilhørende fører eller forsikringstaker 
 
Brann/tyveri dekker ikke: 

 Tyveri av personlig løsøre  
 Skade på egen arbeidsmaskin som 

følge av kollisjon, utforkjøring o.l 
 Skade ved underslag 

 
Kasko dekker ikke: 

 Maskinskade 
 Skade på brøyte- og freseutstyr 

under brøyting 
 Skade ved underslag 
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Valgfri tilleggsdekning på kasko dekker 
ikke: 

 Maskinskader på arbeidsmaskiner 
eldre enn 15 år 

 Maskinskader som skyldes slitasje 

 

 

Hvor gjelder forsikringen? 
Forsikringen gjelder i Norden med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset. 
Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norden. 

  

 

 

Hvilke forpliktelser har jeg? 
Du må sjekke at opplysningene i forsikringsbeviset stemmer. Ser du noe som er feil? Gi oss 
beskjed med en gang.  
 
Du må også sjekke sikkerhetsforskriftene i vilkårene. Disse beskriver hva du selv skal gjøre 
for å begrense eller forebygge skade.  
 
Hvis du får en skade må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder 
forpliktelsene dine, kan erstatningen bli lavere eller falle helt bort. 

  

 

Når og hvordan betaler jeg? 
Forsikringen må betales innen fristen. Du kan velge å betale med avtalegiro, e-faktura eller 
faktura. 

  

 

Når starter og slutter forsikringen? 
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper 
arbeidsmaskinen og Trafikkforsikringsforeningen bekrefter til oss at ansvarsdekning er aktiv hvis 
den er registrert. Hvis du flytter fra annet selskap, må du huske at du kan ha oppsigelsestid. 
Forsikringen gjelder for ett år, og blir fornyet automatisk hvert år. Når et registrert kjøretøy blir 
meldt solgt, avregistrert, vraket eller stjålet hos motorvognregisteret avsluttes forsikringen 
automatisk. 

  

 

Hvordan sier jeg opp forsikringen? 
Hvis arbeidsmaskinen er registrert kan du ikke si opp den lovpålagte ansvarsforsikringen. Øvrige 
dekninger utover ansvar, kan du avslutte ved å kontakte oss på telefon eller e-post. 
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