SÆRVILKÅR – tilleggsdekninger som kan kjøpes
Bare de særvilkår som er angitt i forsikringsbeviset gjelder for forsikringen.
Når forsikringen er utvidet med dekning angitt i særvilkår, gjelder utvidelsen i de
samme områder som dekningen den er tilknyttet, hvis ikke annet fremgår av det
enkelte særvilkår.
Forsikringen løper fra tegningstidspunktet og ett -1- år av gangen. Forsikringen
følger den kollektive dekningen som ligger i Eika Kredittbank sine kredittkort.
Forsikringen opphører dersom avtalen med Eika Kredittbank ikke lenger er gyldig.
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EGENANDELSFORSIKRING LEIEBIL

OMFATTER IKKE

OMFATTER
1
HVEM

Forsikringen gjelder for Kortholder som
fremgår av Forsikringsbeviset.

2
HVOR

Forsikringen gjelder i landet der leiebilen er
leid. Forsikringen gjelder også for kjøring i
andre land forutsatt at utleier har gitt skriftlig
godkjennelse for bruk i aktuelle land.

3

Forsikringen omfatter leie av privat kjøretøy
dersom forutsetningene nedenfor er oppfylt:

NÅR

- leiebilavtalen er betalt 100 % med kort fra
Eika Kredittbank

- forsikringen dekker 1 4 første dager av
leieperioden

- leieavtalen er inngått med et offentlig
registrert bilutleiefirma

- det er kjøpt kaskoforsikring på leiebilen
4
HVA

Forsikringen dekker sikredes egenandel med
inntil 20 000 kroner per skade, maksimert til
40 000 kroner per år ved skader som følge
av:

Forsikringen dekker ikke skade som:

- inntreffer på leiebil med verdi over

700 000 kroner i Norden og med
verdi over 500 000 kroner i resten av
verden
- kaskoskade på kjøretøyet
- inntreffer på biler som er eldre enn
- tyveri av kjøretøyet
20 år
- inntreffer på kjøretøy som ikke er
Det gis maksimalt erstatning for to skader per
registrert for kjøring på offentlig vei
kortholder per år.
- oppstår ved trening til- eller
gjennomføring av hastighetsløp
- oppstår på leiebilens tilleggsutstyr
- oppstår ved kjøring utenfor offentlig
vei
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5
SIKKERHETSF
ORSKRIFTER
OG
FELLESBESTEMMELSER

Sikkerhetsforskrifter er påbud selskapet har fastsatt for å forebygge faren for, eller
begrense omfanget av skader. Selskapet tar forbehold om at det skal være helt eller
delvis uten ansvar dersom en sikkerhetsforskrift ikke overholdes, jfr. FAL § 4-8.
- Tenningsnøkkel skal være fjernet fra kjøretøyet når det ikke er personer i det.
- Kjøretøyet skal være lukket og låst når det er forlatt.
- Nøkler skal oppbevares på forsvarlig måte og atskilt fra motorvognen.
- Sikrede skal ha gyldig sertifikat for det aktuelle kjøretøyet.
Forsett
Selskapet dekker ikke skade som sikrede har voldt forsettlig, jfr. FAL § 4-9 og 13-8.
Grov uaktsomhet
Har sikrede ved grov uaktsomhet fremkalt forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar
settes ned eller falle bort, jfr. FAL § 4-9 og 13-9.
Selvforskyldt rus
Selskapet tar forbehold om å være uten ansvar for skader sikrede har voldt under
selvforskyldt påvirkning av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler. Det
samme gjelder for skader som er voldt av andre som kjørte i en slik tilstand, dersom
sikrede har medvirket til kjøretøyets bruk enda sikrede visste eller måtte forstå at føreren
var påvirket, jfr. FAL § 4-9.
Identifikasjon (handlinger og unnlatelser fra andre enn sikrede)
Handlinger og unnlatelser fra andre vil få samme virkning for sikredes rettigheter som
om de var foretatt av sikrede selv. De som identifiseres med sikrede er personer som
med sikredes samtykke er ansvarlig for kjøretøyet, jfr. FAL § 4-11.
Andre personers handlinger og unnlatelser
Hvis sikredes rett til erstatning bortfaller helt eller delvis som følge av sikredes
handlinger eller unnlatelser, får dette samme virkning også ved tilsvarende handlinger
eller unnlatelser gjort av sikredes ektefelle/samboer, jfr. FAL §4-11.

6

Når det er oppstått en skade skal sikrede melde fra til Eika Forsikring uten ugrunnet

ERSTATNINGS
opphold. Kravet skal dokumenteres med kopi av leiebilavtalen og dokumentasjon på
OPPGJØR

betalt egenandel til utleiefirmaet.
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