Snøscooter
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Knif Trygghet Forsikring AS
Dette er en forenklet framstilling av vilkårene. For fullstendige opplysninger, se Knif Trygghets generelle vilkår, vilkår for
kjøretøy og forsikringsbevis.

Hvilken type forsikring er dette?
Forsikring for snøscooter. For registrerte kjøretøy er det lovpålagt å ha ansvarsforsikring.
Det innkreves også Trafikkforsikringsavgift til staten.

Hva dekker forsikringen?

Hva forsikringen ikke dekker?
Eksempler på tilfeller der forsikringen ikke dekker
Skader som skal erstattes av selger, importør,
leverandør
Maskinskade med mindre det er oppstått i
forbindelse med annen erstatningsmessig skade
Ansvarsforsikring
Skade på eget kjøretøy
Skade på ting og eiendom tilhørende fører eller
forsikringstaker

Hvilke begrensninger gjelder?
Eksempler på tilfeller der retten til utbetaling kan
bortfalle eller reduseres:
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Hvor er jeg dekket?
I Europa, Israel og Tyrkia. Utenfor Norden gjelder forsikringen på reiser inntil 3 måneders varighet.
Rettshjelp gjelder i Norden.

Hvilke forpliktelser har jeg?
•
•
•

Du plikter å gi korrekt informasjon ved inngåelse av forsikringsavtalen og påse at opplysninger i forsikringsbeviset
er korrekte.
Du plikter å informere om endring i risiko, som for eksempel endring av eier/bruker, endring av kjøretøyet,
endring av bruk etc.
Skader skal meldes så fort som mulig og senest innen ett år.

Når og hvordan betaler jeg?

Når starter forsikringen, og hvor lenge gjelder den?

Hvordan avslutter jeg avtalen?
•
•
•

Ved flytting av forsikring til annet selskap må vi varsles minst en måned før overføring skjer.
Ved salg, avregistrering, vraket eller stjålet kjøretøy – som er registrert, får vi melding fra Statens Vegvesen og
forsikringen opphører automatisk.
For kjøretøy som ikke er registrert må vi kontaktes dersom forsikringsbehovet faller bort. Det samme gjelder ved
tilbakelevering av leaset kjøretøy
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