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ARTIKKEL 1 - DEFINISJONER 
 
1.1 Selskap 

Chartis Europe S.A., Netherlands. 
 
1.2 Forsikringstaker 

Den som har inngått denne forsikringsavtalen med selskapet og som betegnes som sådan i 
polisen. 

 
1.3 Den (de) forsikrede 

Forsikrede er de førere og/eller arbeidstakere som med tillatelse fra eller etter oppdrag fra 
forsikringstakeren utfører arbeid med egen/eget arbeidsmaskin/motorkjøretøy eller er 
passasjer i arbeidsmaskin/motorkjøretøy, og den føreren og de passasjerene som med 
tillatelse fra en person som har myndighet til å gi tillatelsen 
• befinner seg i det dertil tiltenkte rommet i arbeidsmaskinen/motorkjøretøyet; 
• går inn i og/eller ut av denne/dette; 
• under kjøreturen utfører eller er til stede under en nødreparasjon på arbeidsmaskin-

en/motorkjøretøyet, eller utfører handlinger eller kontroller på arbeidsmaskinen/motor-
kjøretøyet, eller yter førstehjelp utenfor arbeidsmaskinen/motorkjøretøyet i forbindelse 
med en trafikkulykke. 
 

1.4 Arbeidstaker 
Arbeidstaker som eksisterer i forsikringstakerens lønnsadministrasjon, som i det øyeblikk det 
inntreffer en hendelse som beskrevet i artikkel 3 befinner seg som fører i/på arbeids-
maskinen/motorkjøretøyet. Vikarer, praktikanter og ferievikarer, som utfører oppdrag etter 
oppdrag fra og under ansvaret til forsikringstakeren.  

 
1.5 Den (de) begunstigede 

• Ved dødsfall: den forsikredes ektefelle, eller hans/hennes lovlig registrerte partner; ved 
mangel på foregående, de lovlige arvinger med utelukkelse av myndighetene; 

• I alle andre tilfeller: den forsikrede. 
  

1.6 Arbeidsmaskin  
Med arbeidsmaskin menes et motorkjøretøy som er underlagt forsikringsplikt i henhold til Wet 
Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM) [nederlandsk lov om 
ansvarsforsikringer for motorkjøretøyer] eller tilsvarende utenlandsk lov, og ethvert annet 
motorkjøretøy i henhold til veitrafikkloven og inklusive: 
• motorkjøretøyer uten registreringsskilt; 
• landbruks- eller arbeidsmaskiner. 

 
1.7 Gjenstander som bæres på kroppen 

Gjenstander som er beregnet til bruk på eller omkring kroppen og som den forsikrede virkelig 
bruker eller i en kort periode har tatt av eller på seg, forutsatt at disse ikke transporteres i 
kofferter, vesker eller lignende. Juveler, smykker, foto- og filmutstyr samt penger og 
verdipapirer anses ikke som gjenstander som bæres på kroppen.  

 
1.8 Skade 

Med skade på personer menes: skade ved legemsskade eller helseskade for personer, med 
døden til følge eller ikke, innbefattet den skade som oppstår derav. Med skade på materiell 
menes: skade ved skade og/eller ødeleggelse og/eller tap av gjenstander som hører til den 
forsikredes private husholdning, med unntak av motorkjøretøyer, penger og verdipapirer.  

  
1.9 Ulykke 

Med ulykke menes kollisjon, på- eller overkjørsel, brann, lynnedslag, utforkjøring i vann hvor 
arbeidsmaskiner er involvert og hvor det oppstår skade som beskrives nærmere ovenfor. 

 
1.10 Forsikringsområde 

Forsikringen gjelder for hele verden. 
 
1.11 Krigshandling 

Ekstraordinære omstendigheter som væpnet konflikt, borgerkrig, oppstand, innenlandsk uro, 
opprør og mytteri. Disse seks beskrevne formene for krigshandling, samt definisjonene av 
disse, utgjør en del av teksten, som Verbond van Verzekeraars in Nederland [jf. 
Assurandørforeningen i Nederland] deponerte ved kontoret til distriktsretten i Haag d.d. 2. 
november 1981, og som dermed utgjør en del av denne forsikringen. 

 
 

AIG Europe Limited,
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1.12 Begynnelsespremie 
Premien som forsikringstakeren skylder ved inngåelse av avtalen og i forbindelse med 
midlertidige endringer av forsikringen. 

 
1.13 Påfølgende premie 

Premien som forsikringstakeren skylder på hver forfallsdag og ved stilltiende forlengelse av 
forsikringen. 

 
ARTIKKEL 2 – GENERELLE BESTEMMELSER 
 
2.1 Premiebetaling 
2.1.1 Forsikringstakeren må forskuddsbetale den utestående premien på premieforfallsdatoen, 

innbefattet polisekostnader og assuranseskatt i henhold til det lokale landet hvor polisen 
gjelder. 

 
2.1.2 Hvis forsikringstakeren ikke har betalt begynnelsespremien senest den trettiende dagen etter å 

ha mottatt betalingsanmodningen eller nekter å betale, blir dekningen utsatt og blir skade som 
oppstår deretter ikke dekket. Nærmere påkrav fra Selskapet er ikke påkrevd. Hvis 
forsikringstakeren nekter å betale påfølgende premie, blir dekningen utsatt og skade som 
oppstår deretter blir ikke dekket. Hvis forsikringstakeren ikke betaler den påfølgende premien i 
tide, blir dekningen utsatt og det blir ikke gitt dekning for skade som oppstår fra og med den 
femtende dagen etter at Selskapet etter forfallsdagen har sendt forsikringstakeren skriftlig 
purring og betalingen er uteblitt. I denne artikkelen kan Selskapet også erstattes av 
forsikringsagent med eller uten fullmakt.  

 
2.1.3 Forsikringstakeren forblir pliktig til å betale premien. Dekningen gjelder igjen fra den dagen 

Selskapet har mottatt og akseptert det utestående beløpet. 
 
2.1.4 Hvis det i kraft av denne forsikringen skal utbetales, kan Selskapet trekke fra utestående 

premie og kostnader fra utbetalingen hvis forsikringstakeren ikke betaler i tide eller nekter å 
betale. 

 
2.1.5 Unntatt ved oppsigelse på grunn av overlagt misledning av Selskapet, blir premien begrenset 

proporsjonalt ved oppsigelse i mellomtiden.  
 
2.1.6 Hvis Selskapet eller mekleren går til inkasso av utestående premie, er alle kostnader i den 

forbindelse for forsikringstakerens regning. 
 
2.2 Endring av premie og/eller vilkår 

Selskapet har rett til å endre premien og/eller vilkårene for bestemte forsikringer kollektivt. Hvis 
denne forsikringen tilhører denne gruppen, har Selskapet rett til å endre premien og/eller 
vilkårene for denne forsikringen tilsvarende endringen, og fra og med den første 
premieforfallsdagen kl. 00:00. 

 
Selskapet opplyser forsikringstakeren skriftlig om endringen minst to måneder før 
premieforfallsdatoen. Forsikringstakeren anses å akseptere dette, med mindre han opplyser 
skriftlig om at han ikke aksepterer endringene innen den fristen som gis i meldingen. I det 
sistnevnte tilfellet opphører forsikringen dagen før endringen inntreffer. 

 
Muligheten til oppsigelse gjelder ikke hvis: 
• endringen av premie og/eller vilkår er en følge av lovbestemte regler eller bestemmelser; 
• endringen innebærer en reduksjon av premien og/eller en utvidelse av dekningen. 

 
2.3 Premie på grunnlag av etterberegning 

Hvis premie beregnes for antall ansatte, blir  det beregnet en forskuddspremie på grunnlag av 
antall ansatte i fast tjeneste. Ved utgangen av hvert år mottar forsikringstakeren et 
deklarasjonsskjema. I dette blir det bedt om å opplyse om riktig antall ansatte på 
henvisningsdagen.  
Antall ansatte arbeidstakere fastslås ved å addere antall arbeidstakere som var ansatt 1. 
januar med antall ansatte som var ansatt 31. desember samme år. Deretter blir den totalen 
dividert på to. 

 
2.4 Forsikringens løpetid 
 
2.4.1 Forsikringen begynner på den datoen som står i polisen. Forsikringen løper fra ovennevnte 

dato, stadig i en periode på tolv måneder med stilltiende forlengelse. 
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2.4.2 Forsikringen opphører: 
• ved at forsikringstakeren eller Selskapet sier opp ved forsikringsperiodens slutt, forutsatt at 

oppsigelsen kommer i form av rekommandert brev minst to måneder i forveien; 
• i mellomtiden ved oppsigelse av Selskapet ved skade, forutsatt at oppsigelsen skjer ved 

rekommandert brev og med en oppsigelsesfrist på minst to måneder. 
 
2.4.3 Selskapet har rett til å la forsikringen opphøre øyeblikkelig hvis forsikringstakeren unnlater å 

betale begynnelsespremien og kostnadene som beskrevet i 2.1 i tide. I et slikt tilfelle er 
Selskapet forpliktet til å opplyse forsikringstakeren skriftlig om oppsigelsen pr. rekommandert 
brev. Hvis den påfølgende premien ikke betales i tide, inntrer oppsigelsen fra og med den 
femtende dagen etter at Selskapet etter forfallsdagen har sendt forsikringstakeren skriftlig 
purring og betalingen er uteblitt. 

 
2.4.4 Forsikringen opphører automatisk, uten at Selskapet er forpliktet til å opplyse 

forsikringstakeren om at den opphører, kl. 00:00 30 dager etter den datoen forsikringstakeren: 
• erklæres konkurs eller har fått betalingsutsettelse, unntatt hvis forsikringstakeren har betalt 

eller skal betale den utestående premien og kostnadene; 
• ikke lenger har fast opphold i bostedslandet. 

 
2.5 Foreldelse 
 
2.5.1 Alle fordringer eller rettigheter som forsikringstakeren og/eller de(n) forsikrede mener å ha 

overfor Selskapet på grunn av polisen, foreldes etter tolv måneder regnet fra den dagen 
Selskapet pr. rekommandert brev utvetydig har avvist kravet, samtidig som det utvetydig 
opplyses om at ethvert søksmål foreldes 12 måneder etter avvisningen. 

  
2.5.2 Enhver rett til utbetaling forfaller uten videre hvis kunngjøringen eller meddelelsen på grunn av 

artikkel 4 i disse betingelsene gis senere enn 12 måneder etter at ulykken har funnet sted, i 
tilfelle dette i vesentlig grad skader Selskapets interesser. 

 
2.6 Tvister 

Hvis partene ikke kan komme til enighet om hvorvidt det eksisterer invaliditet og/eller om 
graden av invaliditet, blir det gitt en avgjørende og for begge parter bindende uttalelse av en 
medisinsk kommisjon med tre leger. Hver part anviser én lege; disse utpeker etter innbyrdes 
drøfting én lege/sakkyndig. Hvis det er uenighet om valget av den tredje legen, blir denne 
utnevnt av den kompetente domstolen. Hver part bærer halvparten av kostnadene i forbindelse 
med den bindende uttalelsen. 

 
2.8 Personvernregler 
 
2.8.1 Personopplysninger og eventuelle persondata som gis på et senere tidspunkt i forbindelse med 

denne forsikringen kan bli registrert i et kunderegister hos Selskapet. Denne 
personregistreringen er underlagt regler om personvern. Denne registreringen er meldt til 
college bescherming persoonsgegevens [jf. Datatilsynet]. En avskrift av registreringsskjemaet 
ligger til offentlig innsyn hos Selskapet. 

 
2.8.2  De forsikredes personopplysninger vil utelukkende bli brukt til beregning av premien som skal 

betales på grunnlag av denne forsikringen.  
 
2.9 Gjeldende lov og klager 
 
2.9.1 Denne forsikringsavtalen er underlagt nederlandsk lov. Tvister som kan oppstå på grunn av 

denne forsikringsavtalen skal forelegges for den kompetente rettsmyndighet i Nederland. 
 
2.9.2 Klager og tvister som gjelder formidling, inngåelse og utførelse av forsikringsavtalen kan 

forelegges for Styret til AIG Europe (Netherlands) N.V., Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. 
Hvis selskapets avgjørelse ikke er tilfredsstillende for forsikringstakeren, kan han henvende seg 
til Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid) [jf. Klageinstitutt for finansielle tjenester], 
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tlf. 0900-355 22 48. 
 
Hvis forsikringstakeren ikke vil benytte seg av denne muligheten, eller ikke er tilfreds med 
behandlingen eller resultatet, kan forsikringstakeren forelegge tvisten for den kompetente 
rettsmyndighet. Dette er underlagt nederlandsk lov. 
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ARTIKKEL 3 – BESKRIVELSE AV DEKNINGEN 
 
3.1 Dekningen omfatter 

Forsikringen gir rett til erstatning av skade som en forsikret lider som følge av nedenstående 
hendelse inntil det maksimale forsikrede beløpet som står i polisen for alle passasjerer til 
sammen. Med skade menes: 
• skade som følge av legemsskade eller helseskade, med eller uten døden til følge; 
• skade som beskrevet i artikkel 6:106 i Burgerlijk Wetboek [nederlandsk lov] 

(oppreisningserstatning) og kostnadene som beskrives i artikkel 6:96 ledd 2 og artikkel 
6:107 i Burgerlijk Wetboek; 

• skade som lides av personene som beskrives i artikkel 6:108 i Burgerlijk Wetboek: skade 
som skyldes tap av inntekt til livsopphold på grunnlag av artikkel 6:108, ledd 1 i Burgerlijk 
Wetboek. Begravelsesutgifter er også medforsikret til et beløp på maksimalt € 5.000; 

• hvis den forsikrede har pådratt seg legemsskade som følge av trafikkulykken, den 
materielle skaden som oppstår ved tap av eller skade av den forsikredes gjenstander som 
bæres på kroppen. 

Dekningen er sekundær for alle forsikrede som kan få dekket utgiftene for den pådratte skaden 
av tredjemann som har forårsaket skaden. 

 
3.2 Hendelser som dekkes 

Hendelser som dekkes er: 
• en ulykke med et motorkjøretøy, herunder plutselig uventet vold som kommer utenfra, som 

påvirker den forsikredes kropp og forårsaker legemsskade som umiddelbart kan fastslås 
medisinsk; 

• En trafikkulykke, det vil si kollisjon, på- eller overkjørsel, hvor 
landbruksmaskinen/motorkjøretøyet er involvert.  

 
ARTIKKEL 4 - NÅR DET OPPSTÅR EN ULYKKE 
 
4.1 Melding av skade 

Forsikringstakeren eller den forsikrede er forpliktet til - for å unngå å miste sine rettigheter i 
polisen - å opplyse Selskapet snarest mulig om alle hendelser som kan føre til at det oppstår 
en forpliktelse til skadegodtgjørelse for Selskapet. 

 
4.2 Medvirkning til helbredelse  

Forsikringstakeren og den forsikrede er i tilfelle en ulykke forpliktet til å gjøre alt som er mulig 
for å fremme den forsikredes helbredelse. De må - om nødvendig - sørge for at den forsikrede 
umiddelbart lar seg behandle av en lege og sørge for at den forsikrede overholder den 
behandling som han/hun får foreskrevet. 

 
4.3 Samarbeid om informasjon  

Forsikringstakeren og den forsikrede er forpliktet til å gi alle opplysninger om ulykken og 
følgene av ulykken som det bes om av eller på vegne av Selskapet, og skal samarbeide om 
enhver undersøkelse om ulykken og følgene av ulykken som iverksettes av eller på vegne av 
Selskapet, dette - i alle fall når det gjelder forsikringstakeren og/eller den forsikrede - for å ikke 
miste rettighetene i polisen, i tilfelle dette i vesentlig grad skader Selskapet interesser.   

 
ARTIKKEL 5 – UTELUKKELSER 
 
5.1 Overlegg 

Dersom en ulykke er forårsaket ved overlegg eller godkjennelse, eller ved grov uaktsomhet av 
en forsikret eller av en som har interesse av utbetaling. 

 
5.2 Tyveri 

Hvis en person har tilegnet seg kontroll over landbruksmaskinen/motorkjøretøyet ved tyveri 
eller bruk av vold, og hvis en person som vet dette, bruker landbruksmaskinen/motorkjøretøyet 
uten gyldig grunn. 

 
5.3 Atomkjernereaksjoner 

Hvis hendelsen eller ulykken skyldes, opptrer ved eller er en følge av noen form for 
atomkjernereaksjon, unntatt i forbindelse med en medisinsk behandling av en forsikret; 

 
5.4 Krigshandling 

Hvis hendelsen eller ulykken skyldes eller oppstår av krigshandling.  
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5.5 Konkurranser 
Under forberedelse til eller deltakelse i hastighets-, regelmessighets-, eller behendighetskjøring 
og konkurranser, unntatt regelmessighets- eller behendighetskjøring som i sin helhet foregår i 
det aktuelle landet. 

 
5.6 Beslagleggelse 

Hendelsen eller ulykken har oppstått i løpet av den tiden at motorkjøretøyet er beslaglagt av 
eller brukes i kraft av en beslutning av den nederlandske eller en fremmed stat;  

 
5.7 Uforsvarlighet 

Ved uforsvarlighet, hvor livet bevisst uvettig settes i fare, med mindre utførelsen av denne 
uforsvarligheten rimeligvis var nødvendig ved rettmessig selvforsvar eller hvis den forsikrede 
prøver å redde seg selv, andre, dyr eller gjenstander.  

 
5.8 Lovbrudd 

Hvis hendelsen eller ulykken forårsakes av eller oppstår ved overlagt lovbrudd eller deltakelse i 
lovbrudd eller forsøk på lovbrudd. 

 
5.9 Annen bruk 

Under bruk av motorkjøretøyet i tilfelle: 
• utleie; 
• øvelses- og eksamenskjøring; 
• transport av personer mot betaling, unntatt transport av personer til kostpris eller på 

grunnlag av gjenytelser; 
• leasing. 
I forbindelse med utleie og leasing gjelder denne utelukkelsen kun for bedrifter som driver med 
utleie og leasing som bedrift. Dette gjelder altså ikke en bruker av en leiebil eller leasebil. 

 
5.10 Ikke forsikret fører 

Denne forsikringen gir ikke dekning for en hendelse eller ulykke hvis føreren: 
• ikke var autorisert til å styre eller betjene landbruksmaskinen/motorkjøretøyet av eller på 

vegne av forsikringstakeren; 
• var så påvirket av alkoholholdig drikke og/eller bedøvende, stimulerende eller beroligende 

stoffer at han/hun ikke kunne anses å være i stand til å føre motorkjøretøyet på en 
forsvarlig måte. En person er påvirket av alkohol hvis blodets alkoholinnhold var 0,5‰ eller 
høyere eller hvis åndens alkoholinnhold var 250 mikrogram eller høyere da ulykken fant 
sted; 

• ikke hadde myndighet til å styre eller betjene landbruksmaskinen/motorkjøretøyet; 
• ikke hadde gyldig sertifikat som kreves for å føre den/det aktuelle 

landbruksmaskinen/motorkjøretøyet; 
• ikke har fulgt anmerkninger på førerkortet; 

 
5.11 Ikke tillatt sitteplass 

Forsikringen dekker ikke en ulykke for forsikrede som befinner seg utenfor kabinen eller som 
ikke transporteres på de lovlig tillatte sitteplassene. 

 
5.12 Ikke forsikrede motorkjøretøyer 

Følgende dekkes ikke av denne forsikringen: 
• busser og turbusser; 
• motorkjøretøyer som forsikringstakeren har solgt i form av leiekjøp eller som forsikrede har 

overdratt udekket; 
• motorkjøretøyer som det er gitt driftstillatelse til for transport av personer og/eller 

gjenstander mot betaling. 
 
5.13  Originalspråk og oversetting 

Disse betingelsene og vilkårene er utferdiget på nederlandsk. Skulle det være 
uoverensstemmelser mellom en oversettelse av disse betingelsene og vilkårene og den 
nederlandske originalversjonen, skal den nederlandske versjonen gjelde. 
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• se encontrava sob uma tal influência do álcool e/ou de estupefacientes, estimulantes ou 
calmantes, que não poderia ter sido considerado capaz de conduzir devidamente o 
veículo a motor. Na acepção do presente seguro, um indivíduo encontrava-se sob a 
influência do álcool se a taxa de álcool no sangue no momento do acidente era de 0,5‰ 
ou superior, ou se a taxa de álcool no hálito era de 250 microgramas ou superior. 

• não tinha legitimidade para conduzir ou operar o material de trabalho ou veículo a motor; 
• não possuía uma carta de condução válida e adequada para a condução do referido 

material de trabalho ou veículo a motor; 
• não cumpriu um averbamento inscrito na carta de condução; 

 
5.11 Assento não autorizado 

O seguro não cobre o acidente relativamente aos segurados transportados fora da cabine ou 
em assentos não permitidos por lei. 

 
5.12 Veículos a motor não segurados 

Não são abrangidos pela cobertura do presente seguro: 
• os autocarros e autocarros de turismo; 
• os veículos a motor, que o tomador do seguro vendeu em ALD (aluguer de longa duração) 

ou que foram transmitidos ao segurado em propriedade fiduciária; 
• veículos a motor em relação aos quais foi emitida uma licença profissional de transporte 

pago de pessoas e/ou objectos. 
 
5.13 Lingua original e tradução 

Estas condições foram formuladas em neerlandês. Em caso de discordância entre a 
interpretação de alguma tradução dessas condições e a versão original em língua 
neerlandesa, a versão neerlandesa prevalecerá. 


