
 

Forsikringsbevis – Egenandelsforsikring ved Leiebilforhold 

 

Forsikringen består av følgende dokumenter:  

 Forsikringsbevis 

 Forsikringsvilkår  

 Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)  

 

Forsikringstaker: EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB, org. nr. 919 061 545 (EnterCard Norge) 

Forsikret Kort (Kortet): Kredittkort utstedt av EnterCard Norge  

Sikrede (Kortholder): Hovedkortinnehaver av kredittkort utstedt av EnterCard Norge, og som det er tegnet 
Egenandelsforsikring ved Leiebilforhold for. 

Forsikringsperiode: Forsikringen gjelder i 12 måneder fra tegningsdato, og fornyes deretter automatisk for nye 12 
måneder så fremt forsikringen ikke sies opp eller kredittkortavtalen opphører. Med tegningsdato menes dagen etter 
at bestilling av forsikring er mottatt og registrert hos EnterCard Norge. Forsikringspremien fremgår av 
kredittkortfakturaen fra EnterCard Norge.  

Hva forsikringen omfatter: Egenandel ved leie av privat kjøretøy med inntil kr 10 000 per skade, maksimert til kr 
20 000 pr år ved skader som følge av kaskoskade eller tyveri av kjøretøyet. 

Forsikringsselskap: AmTrust International Underwriters DAC, 40 Westland Row, Dublin 2 Ireland. Selskapet er 
under tilsyn av Central Bank of Ireland. 

Frist for å melde skade: Skade skal meldes så snart som mulig, jfr. FAL § 18-5. Sikrede mister retten til erstatning 
hvis skaden ikke er meldt til forsikringsselskapet innen ett -1- år etter at sikrede fikk kjennskap til skaden.  

Nemndbehandling: Ved uenighet om forsikringsoppgjøret har sikrede rett til å klage til Finansklagenemnda 

(finkn.no), jfr. FAL § 20-1. Tvisteløsning ved Finansklagenemnda er gratis. 

Begrensninger i forsikringsselskapets ansvar:  

- Forsikringen inneholder unntak og begrensninger som følger av vilkåret nedenfor.  

Sikkerhetsforskrifter:  

- 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 betryggende måte og atskilt fra motorvognen. 

- Sikrede skal ha gyldig sertifikat for det aktuelle kjøretøyet. 

Ved brudd på ovennevnte sikkerhetsforskrifter kan selskapets ansvar falle helt eller delvis bort, jfr. FAL § 4-8.  

 

VILKÅR – Egenandelsforsikring ved Leiebilforhold av 02.10.2017 

Hvem forsikringen gjelder for 

Forsikringen gjelder for hovedkortholder som fremgår av Forsikringsbeviset. 

Hvor og når forsikringen gjelder 

Forsikringen gjelder i hele verden i forsikringsperioden som fremgår av forsikringsbeviset. 

Hva forsikringen omfatter 

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

Kortholder (Sikrede) har leid leiebilen for maksimum 31 dager, leieavtalen er inngått med et offentlig registrert 
bilutleiefirma, at leieforholdet er foretatt i kortholders navn, det er tegnet kaskoforsikring for utleiebilen, at kortholder 
har fulgt utleiefirmaets regelverk og gjeldende lover og regler og leiebilavtalen er betal 100 % med Kortet. 
Forsikringen dekker Sikredes egenandel med inntil kr 10.000 pr skade, maksimert til kr 20.000 pr år ved skader som 
følge av: 
 Kaskoskade på kjøretøyet 
 Tyveri av kjøretøyet 

 

Det gis maksimum erstatning for to skader per kortholder per år. 

 



 

Hva forsikringen ikke omfatter 

Forsikringen dekker ikke skade som: 
 Følge av kriminell, forsettelig eller grov uaktsom handling av Sikrede eller Sikredes nærmeste familie eller 

andre som kan identifiseres med Sikrede, jfr. FAL § 4-11.  

 Følge av brudd på utleiefirmaets regelverk. 
 Skjer ved kjøring av leiebilen av andre enn det som fremgår av leiebilavtalen. 
 Skjer ved kjøring av person uten gyldig førerkort. 
 Inntreffer på leiebil med tilsvarende verdi over NOK 1.000.000 eller på biler som er eldre enn 20 år eller 

på modell som ikke har vært i salg på 10 år. 
 Inntreffer på kjøretøy som ikke er registrert for kjøring på offentlig vei. 
 Oppstår ved trening til- eller gjennomføring av hastighetsløp. 
 Skjer under påvirkning av alkohol eller narkotiske stoffer. 
 Oppstår på leiebilens tilleggsutstyr. 
 Oppstår ved kjøring utenfor offentlig eller privat vei. 
 

Erstatningsoppgjør 

Når det er oppstått en skade skal Sikrede skriftlig melde fra til AmTrust International Underwriters ved 
Forsikringsadministrator uten ugrunnet opphold. Kravet skal dokumenteres med kopi av leiebilavtalen og -
dokumentasjon på betalt egenandel til utleiefirmaet. 

 

Personopplysningsloven: (LOV av 2000-04-14: Lov om behandling av personopplysninger) 
Forsikringsgiver og forsikringsadministrator er behandlingsansvarlig og behandler personopplysninger i samsvar med 
lovens regler. Personopplysninger kan også bli delt med forsikringsgiveren for denne forsikringen, samt 
forsikringsadministratoren. Personopplysninger registreres for administrasjon av denne forsikringen. Målet med 
behandlingen er oppfyllelsen av de kontraktsmessige forpliktelser overfor den forsikrede. Personopplysninger blir 
uten videre grunnlag for markeds- og kundeanalyser, forretningsmetodikk, statistikk, risikostyring, markedsføring 
og service generelt. Personopplysninger kan behandles av øvrige selskaper som selskapet samarbeider med for 
gjennomføringen av oppdraget. I samsvar med lovens regler har den sikrede rett til å kreve innsyn og retting av 
personopplysninger som behandles. Sikrede kan skriftlig begjære innsyn eller retting av personopplysninger ved 
henvendelse til adresse som framgår nedenfor. Slik henvendelse skal være undertegnet av søkeren. Sikrede kan når 
som helst gjennom skriftlig beskjed til EnterCard [eller Forsikringsgiver/ forsikringsadministrator] tilbakekalle 
samtykket til markedsføring eller annen bruk av personopplysningene. Hvis sikrede har spørsmål kontaktes 
selskapets personvernombud. Den forsikrede kan kostnadsfritt kreve innsyn i de registrerte opplysningene en gang 
i året, ved skriftlig å begjære innsyn eller retting til følgende adresse: personuppgiftsombud@amtrustgroup.com 

 

mailto:personuppgiftsombud@amtrustgroup.com

