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CASCO COVER & CASCO COVER PREMIUM       
 

Utleier gjør alternativene Casco Cover & Casco Cover premium tilgjengelige for leier som avtalt i 
dekningsavtalen mellom utleier og leier, og underlagt betingelsene og vilkårene som spesifisert under: 
 

a)  Casco Cover & Casco Cover Premium holder leier skadesløs for mulig skade på eller tap av trailer 
som leier er ansvarlig for i henhold til leieavtalen mellom leier og utleier (“leieavtalen”) og 
gjeldende generelle betingelser og vilkår for leieavtalen i kraft fra tid til annen (“generelle 
betingelser og vilkår for trailerleie”). 

 
b)  Casco Cover & Casco Cover Premium dekker del av eller de totale kostnadene knyttet til tap av eller 

skade på trailer når skade eller tap er forårsaket av: 
- Tyveri 
- Brann eller eksplosjon 
- Eksterne årsaker 

Casco Cover & Casco Cover Premium dekker ikke: 
1.  Når varene ikke er sikret slik det er påkrevd ved lov eller i henhold til standard praksis. 

2.  Dekkskade eller tyveri av dekk  

3.  Skade oppstått ved lasting eller lossing av varer 

4.  Skade forårsaket av feil håndtering av traileren 

5.  Skade forårsaket av manglende vedlikehold som skulle vært utført av leietaker i henhold til 
leieavtalen 

6.   Skade forårsaket av varer som er lastet på traileren 

7.   Tap av eller skade på støttebein, planker/bord/bjelker, tak/takrør, stropper, TIR-bånd eller 
reservehjul. 

8.   Hvis en annen forsikring er i effekt og dekker hendelsen, inkludert men ikke begrenset til når 
traileren er koblet til en lastebil med gyldig forsikring.  

9.  Hvis traileren har vært parkert mer enn 7 dager på ethvert annet sted enn leietakers eller utleiers 
adresse på tidspunktet hvor tap eller skade oppstår. 

10.  Grov uaktsomhet eller generell utilbørlig bruk. 

11.  Personskade eller materielle skader pådratt av leier, bruker av traileren eller noen tredjeparter. 

12.  Enhver skade oppstått under eller på grunn av bruk av traileren utenfor land som deltar i Green Card 
Bureau System 

13.  Enhver skade som direkte eller indirekte skyldes naturlige omstendigheter, naturkatastrofer, krig 
eller krigslignende operasjon, brudd på nøytralitet, borgerkrig, opprør, andre typer indre uroligheter, 
tiltak for å forhindre de forannevnte begivenheten, enhver form for atomkraft eller atomaktivitet 
generelt, ethvert tiltak tatt av en regjering eller annen statlig aktør 

 
Krav og betalinger: 
Retten til betaling for krav gjort under dekningsavtalen er underlagt og betinget av at leier overholder 
følgende: 

a) Informere utleiers kontor innen 24 timer etter skade eller tap oppdages. 
b) En fullstendig utfylt skaderapport/et krav og politirapport sendt til utleier innen 5 virkedager etter 

skaden/tapet har inntruffet.  
c) Uten forsinkelse sende alle nødvendige dokumenter for regulering av skadekrav og betaling. 

 
Lastskade: 
Utleier har intet ansvar for skade på last som fraktes forårsaket av skade på traileren eller deler av traileren, 
inkludert men ikke begrenset til skade eller svikt i fryser-/kjøle-/varmeenhet eller deler derav. 
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Egenandel: 
Ved skade eller tap vil utleier i hvert tilfelle fakturere leietaket for beløpene som er oppført nedenfor og 
enhver gjeldende VAT, med mindre annet er avtalt. Egenandelsbeløpet avhenger av hvilken juridisk enhet 
leietakeren har inngått en dekningsavtale med. 
 
 

 
PNO Deutschland GmbH har individuelt godtatt egenandelsbeløpene direkte i leieavtalen eller dekningsavtalen.  
 
For skader under eller på grunn av bruk av traileren i Tyrkia vil egenandelsbeløpet(-ene) bli doblet. 
 
Diverse: 
 
Leier er forpliktet overfor utleier til å oppgi nødvendig informasjon til utleier og/eller utleiers forsikringsselskap 
når forespurt. 

 
Utleier kan når som helst under leieperioden, med 1 måneds varsel, endre betingelsene og vilkårene for Casco 
Cover & Casco Cover Premium hvis slike endringer er nødvendige grunnet en endring i betingelsene og 
vilkårene for utleiers forsikringsselskap. 
 
Utleier/utleiers assurandører har full rett til regress. 

 
Hvis leietakers kostnader over en periode på seks måneder overskrider 75 % av premien for samme periode har 
utleier rett til, med en måneds varsel, å foreslå en økning i premien for leietaker. Forslaget blir gyldig hvis leietaker 
ikke leverer en skriftlig innsigelse i løpet av varselsperioden på en måned. Hvis leier har innvendinger mot utleiers 
forslag, har utleier rett til å avslutte Casco Cover & Casco Cover Premium med en måneds varsel. Økning i pris 
eller avslutning av Casco Cover & Casco Cover Premium påvirker ikke noen andre betingelser eller vilkår. 
 

Utleier skal utføre reparasjoner av enhver skade dekket av Casco Cover & Casco Cover Premium og avgjøre 
hvilket verksted som skal utføre reparasjonene. Leietaker har ikke rett til å kontakte reparasjonsverksted og 
heller ikke godkjenne arbeid utført på et reparasjonsverksted på utleiers vegne. 

 

 TYPE HENDELSE PNO Danmark A/S 
PNO Sverige AB 
PNO Norge AS 

PNO Finland Oy PNO Netherlands B.V PNO Polska Sp. z o.o 
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Tyveri av trailer eller tralle med aktiv GPS  €    5 000  €    5 000  €   5 000  €   5 000 

Tyveri av trailer eller tralle uten aktiv GPS  €    6 700  €    6 300  €   6 300  €   6 300 

Brann eller eksplosjon   €    4 000  €    3 000  €   5 000  €   5 000 

Annen skade, pr tap eller skadehendelse  €    1 200  €    1 200  €   1 200  €   2.000 
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Tyveri av trailer eller tralle med aktiv GPS  €    5 000  €    5 000  €   5 000  €   5 000 

Tyveri av trailer eller tralle uten aktiv GPS  €    6 700  €    6 300  €   6 300  €   6 300 

Brann eller eksplosjon   €    4 000  €    3 000  €   5 000  €   5 000 

Annen skade, pr tap eller skadehendelse  €    0  €    0  €  0  €  0 
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TIRE COVER             

 
Ved å anskaffe Tire Cover kan utleier unngå kostnadene knyttet til skader på trailerens dekk forårsaket av 
punkteringer eller dekksvikt, gitt at utleier har oppfylt alle sine forpliktelser under bruk av traileren i henhold til 
leieavtalen, generelle betingelser og vilkår og de spesifikke vilkårene under. Tire Cover inkluderer også 
monteringskostnader og veihjelp i EU-land, Norge og Sveits. 
  
Maksimalt beløp dekket pr individuell hendelse er €1 200.  
  
Tire Cover dekker ikke: 

1. Punkteringer, sprekker og andre skader oppstått på grunn av utslitte dekk. Dekk anses som utslitt 
hvis mønsterdybden er mindre enn 2 mm (for Norge: mindre enn 5 mm). Utleier må informere PNO om 
bruk av trailere i Norge under vintermånedene, da Norge har et lovkrav om minst 3 mm 
mønsterdybde på sommeren, og 5 mm under vinterperioden. 
 

2. Punkteringer, sprekker eller annen skade på dekk forårsaket av mangel på korrekt vedlikehold, for lavt 
eller for høyt trykk, bruk av traileren med en last som overskrider totalt vektkapasitet for traileren, 
misbruk av traileren, samt brudd på utleiers forpliktelser i henhold til PNOs generelle betingelser og 
vilkår. 
 

3. Kjøring utenfor offentlige veier eller andre veinettverk som ikke er egnet for normal bruk, som, men 
ikke begrenset til, off-road og søppelfyllinger. 
 

4. Tyveri eller annet tap av felger eller dekk. 
 

5. Skader på resten av traileren forårsaket av dekkskader 
 

6. Leietakers dekkreparasjoner uten PNOs skriftlige godkjenning. 
 

7. Grov uaktsomhet eller generell utilbørlig bruk. 
 

8. Enhver skade oppstått under eller på grunn av bruk av traileren utenfor land som deltar i Green Card 
Bureau System 
 

9. Enhver skade som direkte eller indirekte skyldes naturlige omstendigheter, naturkatastrofer, krig eller 
krigslignende operasjon, brudd på nøytralitet, borgerkrig, opprør, andre typer indre uroligheter, tiltak for 
å forhindre de forannevnte begivenheten, enhver form for atomkraft eller atomaktivitet generelt, 
ethvert tiltak tatt av en regjering eller annen statlig aktør 

  

PNO skal utføre reparasjoner av enhver skade dekket av Tire Cover og avgjøre hvilket verksted som skal utføre 
reparasjonene. Leietaker har ikke rett til å kontakte reparasjonsverksted og heller ikke godkjenne arbeid utført 
på et reparasjonsverksted på vegne av PNO. 

 
Hvis leietakers kostnader over en periode på seks måneder overskrider 75 % av premien for samme periode har 
utleier rett til, med en måneds varsel, å foreslå en økning i premien for leietaker. Forslaget blir gyldig hvis leietaker 
ikke leverer en skriftlig innsigelse i løpet av varselsperioden på en måned. Hvis leier har innvendinger mot utleiers 
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forslag, har utleier rett til å avslutte Tire Cover med en måneds varsel. Økning i pris eller avslutning av Tire Cover 
påvirker ikke noen andre betingelser eller vilkår. 

 
 
FULL COVER             

 
Ved å anskaffe full dekning oppnår leier full beskyttelse med dekning fra to dekningspakker:  

•    Casco Cover Premium 

•    Tire Cover 

Full Cover inkluderer tauing eller redningsassistanse for traileren ved stedet for skaden eller ulykken, og 
transport av traileren til nærmeste autoriserte verksted. PNO avgjør hvilken tjenesteleverandør som leverer 
tauingen, redningsassistansen eller transport av traileren, samt omfanget av arbeidet. 

 
Full Cover har samme begrensinger i dekning som Casco Cover Premium og dekk-dekning. I tillegg til dette 
dekker ikke Full Cover: 

1. Assistanse, havari og servicekostnader forårsaket av manglende vedlikehold. 
2. Alle typer følgeskader. 
3. Tap av deler eller tilbehør som fulgte med traileren. 

 
PNO skal utføre reparasjoner av enhver skade dekket av Full Cover og selv avgjøre hvilket verksted som skal 
utføre reparasjonene. Leietaker har ikke rett til å kontakte reparasjonsverksted og heller ikke godkjenne arbeid 
utført på et reparasjonsverksted på vegne av PNO. 
 
Hvis leietakers kostnader over en periode på seks måneder overskrider 75 % av premien for samme periode har 
utleier rett til, med en måneds varsel, å foreslå en økning i premien for leietaker. Forslaget blir gyldig hvis leietaker 
ikke leverer en skriftlig innsigelse i løpet av varselsperioden på en måned. Hvis leier har innvendinger mot utleiers 
forslag, har utleier rett til å avslutte Full Cover med en måneds varsel. Økning i pris eller avslutning av Full Cover 
påvirker ikke noen andre betingelser eller vilkår. 
 
 
 

Gjeldende lov og rettssted            
For dekningsavtaler med PNO Danmark A/S: 
Dekningsavtalen og disse betingelsene og vilkårene styres av og skal tolkes i henhold til dansk lov.  
Tvister som oppstår fra eller i forbindelse med dekningsavtalen eller disse betingelsene og vilkårene, inkludert 
tvister angående tolkningen, eksistensen og gyldigheten for dekningsavtalen skal avgjøres i en dansk domstol. 
Hvis leier og utleier ikke blir enige om relevant domstol, vil tvister avgjøres i København distriktsrett som 
førsteinstansdomstol.  
For dekningsavtaler med PNO Sverige AB: 
Dekningsavtalen og disse betingelsene og vilkårene styres av og skal tolkes i henhold til svensk lov.  
Tvister som oppstår fra eller i forbindelse med dekningsavtalen eller disse betingelsene og vilkårene, inkludert 
tvister angående tolkningen, eksistensen og gyldigheten for dekningsavtalen skal avgjøres i en svensk domstol. 
Hvis leier og utleier ikke blir enige om relevant domstol, vil tvister avgjøres i Helsingborg distriktsrett som 
førsteinstansdomstol.  
For dekningsavtaler med PNO Norge AS 
 Dekningsavtalen og disse betingelsene og vilkårene styres av og skal tolkes i henhold til norsk lov. 
 Tvister som oppstår fra eller i forbindelse med dekningsavtalen eller disse betingelsene og vilkårene, inkludert 



Vilkår og betingelser for dekningsavtaler 
April 2022 
 
 

 

5 

tvister angående tolkningen, eksistensen og gyldigheten for dekningsavtalen skal avgjøres i en norsk domstol. 
Hvis leier og utleier ikke blir enige om relevant domstol, vil tvister avgjøres i Oslo distriktsrett som 
førsteinstansdomstol.  
For dekningsavtaler med PNO Nederland BV 
Dekningsavtalen og disse betingelsene og vilkårene styres av og skal tolkes i henhold til nederlandsk lov. 
Tvister som oppstår fra eller i forbindelse med dekningsavtalen eller disse betingelsene og vilkårene, inkludert 
tvister angående tolkningen, eksistensen og gyldigheten for dekningsavtalen skal avgjøres i en nederlandsk 
domstol. Hvis leier og utleier ikke blir enige om relevant domstol, vil tvister avgjøres i Amsterdam distriktsrett 
som førsteinstansdomstol.  
For dekningsavtaler med PNO Deutschland Gmbh 
Dekningsavtalen og disse betingelsene og vilkårene styres av og skal tolkes i henhold til tysk lov.  
Tvister som oppstår fra eller i forbindelse med dekningsavtalen eller disse betingelsene og vilkårene, inkludert 
tvister angående tolkningen, eksistensen og gyldigheten for dekningsavtalen skal avgjøres i en tysk domstol. 
Hvis leier og utleier ikke blir enige om relevant domstol, vil tvister avgjøres i Hamburg distriktsrett som 
førsteinstansdomstol.  
For dekningsavtaler med PNO Finland Oy 
Dekningsavtalen og disse betingelsene og vilkårene styres av og skal tolkes i henhold til finsk lov.  
Tvister som oppstår fra eller i forbindelse med dekningsavtalen eller disse betingelsene og vilkårene, inkludert 
tvister angående tolkningen, eksistensen og gyldigheten for dekningsavtalen skal avgjøres i en finsk domstol. 
Hvis leier og utleier ikke blir enige om relevant domstol, vil tvister avgjøres i Helsinki distriktsrett som 
førsteinstansdomstol.  
For dekningsavtaler med PNO Polska Sp. z o.o. 
Dekningsavtalen og disse betingelsene og vilkårene styres av og skal tolkes i henhold til polsk lov.  
Tvister som oppstår fra eller i forbindelse med dekningsavtalen eller disse betingelsene og vilkårene, inkludert 
tvister angående tolkningen, eksistensen og gyldigheten for dekningsavtalen skal avgjøres i en polsk domstol. 
Alle tvister vil bli avgjort av kompetent domstol for byen Poznan som førsteinstansdomstol, med mindre leier og 
utleier sammen avtaler annet. Til tross for foregående betingelse skal utleier være berettiget til å velge ordinær 
domstol fastslått ved gjeldende lov. 
 


