
Transportforsikring til 1 krone dagen
 
Tryg er Norsk Motor Klubbs samarbeidspartner på forsikring. Vi ønsker å tilby deg som NMK medlem 
transportforsikring til 365 kroner for 2018– altså kun 1 krone dagen. 

Forsikringen dekker: 
 •ulykke ved transport av kjøretøy (bil og/eller MC) – kjøretøy med og uten skilt(svarte/hvite)  
 • vann-, brann- og naturskade under lagring på bestemmelsesstedet i inntil 7 dager 

Dekkes med inntil 300 000 kroner per hendelse. Egenandel er 10 prosent av skaden, minimum 6 000 kroner. 

I tillegg dekker forsikringen skade eller tyveri av innelåst utstyr som kjøredress og hjelm, med inntil 10 000 kroner. 

Egenandel for denne type skader er 2 000 kroner. 

Alt du trenger å gjøre for å kjøpe forsikringen, er å betale denne fakturaen og merke innbetalingen med ditt navn og 
medlemsnummer.

Forsikringen vil da være gyldig i perioden 1. januar – 31. desember 2018. 

Vilkår for NMKs transportforsikring, finner du på baksiden. 

Vennlig hilsen Norsk Motor Klubb og Tryg Forsikring
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1.  Hva forsikringen omfatter
1.1.   Forsikringen omfatter fysisk skade på, eller tap av 

kjøretøy som NMK-medlemmet 
- eier 
- har lånt eller leid for eget bruk

  Forsikringen omfatter også skade eller tap av 
hjelm, kjøredress, kjøresko og kjørehansker som 
er medbragt for bruk sammen med kjøretøyet.

1.2.   Forsikringen er dekket på C-vilkår og omfatter 
følgende farer: 

1.2.1.  Transportulykke ved at transportmiddelet har 
vært utsatt for sammenstøt eller støtning, velting, 
avsporing eller utforkjøring.

1.2.2. Brann, lynnedslag, flom eller eksplosjon

1.2.3.  Jordskjelv, vulkanutbrudd, jord- eller snøskred 
eller liknende naturkatastrofer.

2.  Hvor forsikringen gjelder
 Forsikringen gjelder i Norden.

3.  Når forsikringen gjelder
  Forsikringen gjelder under transport med bil, 

buss eller tilhenger.

  Forsikringen gjelder i tillegg når forsikrede 
kjøretøy og utstyr oppbevares på ankomststedet 
inntil 7 dager.

4.  Forsikringssum og egenandel
4.1.   Forsikringssummen er begrenset oppad til kr. 300 

000,- pr skadetilfelle. Skaden erstattes med inntil 
den avtalte forsikringssummen (1. risiko).

4.2.   Det gjøres fradrag for en egenandel på 10% av 
skaden, minimum kr. 6 000,- 

4.3.   Ved tap eller skade på personlig utstyr er 
forsikringssummen begrenset til kr. 10 000,-.

4.4.  Egenandel på personlig utstyr er kr. 2 000,-

5.  Erstatningsberegning
  Utgangspunktet ved erstatningsberegningen er at 

tingen skal føres tilbake til samme eller vesentlig 
samme stand som umiddelbart før skaden. Ved 
beregningen legges kostnadene til reparasjon 
eller gjenanskaffelse (gjenanskaffelsespris) til 
grunn, ut i fra prisen på skadedagen. Antatt 
gjenanskaffelsespris legges til grunn hvis den 
skadede tingen ikke kan gjenanskaffes.

  Erstatningen kan ikke settes høyere enn 
gjenanskaffelsesprisen umiddelbart før skaden 
inntraff.

 Verdien av tingen etter skaden trekkes fra.

  Kommer tingen til rette etter at erstatningen 
er utbetalt, kan sikrede beholde tingen mot å 
betale tilbake mottatt erstatning. Hvis sikrede 
ikke betaler tilbake erstatningen, tilfaller tingen 
selskapet. 

6.  Sikkerhetsforskrift
  Selskapet forutsetter at følgende 

sikkerhetsforskrifter overholdes :

6.1.  Når forsikret utstyr oppbevares i bil, skal bilen 
være låst eller parkert i låst garasje.

6.2.   Når forsikret utstyr oppbevares i lokaler skal 
dører, luker mv. være låst med FG*-godkjent 
lås. Mobile brakker skal være sikret mot bort-
transport ved at hjulgang fjernes eller hjulene 
sikres med godkjent låseanordning.

7.  Melde skade
  Skade meldes snarest til Tryg Forsikring på telefon 

04040 eller www.tryg.no. 
 
Ved skademelding skal alltid avtalenummer 
oppgis.

I tillegg gjelder Generelle vilkår - BGE90080 som du 
finner på www.nmk.no

NMK Kollektiv transportforsikring:
Transport av kjøretøy og utstyr

Vilkår av 01.01.2018


