FAKTID TASU KOHTA
Liikluskindlustuse ühing (TFF) on kõikide Norras sõidukite vastutuskindlustust
(liikluskindlustust) pakkuvate kindlustusseltside koostööorgan. Kõik kindlustusettevõtted,
mis pakuvad Norras liikluskindlustust, on seadusejärgselt kohustatud olema TFF-i liikmed.
TFF garanteerib kindlustuse väljamaksmise juhtudel, kus kahju tekitaja pole teada või kui
kahju tekitanud osapool on välismaist päritolu või kindlustamata.
Milles tasu seisneb?
Kehtiv vastutuskindlustus on kohustustuslik kõikidele
isikutele, kes omavad registreeritud sõidukit. Kui sa ei ole
oma sõidukit kindlustanud, tuleb sul alates 1. märtsist 2018
maksta tasu iga päeva eest, mil sõiduk on kindlustamata.
Kui suur on tasu päeva kohta?
Moped, tractor, motor vehicle, veteran vehicle: 50 NOK per
day
Car, van, caravan, tracked vehicle, motorcycle, snowmobile:
150 NOK per day
Bus, truck: 250 NOK per day

Omanik on vastutav sõiduki kindlustamise eest
isegi juhul, kui:
- Sõiduk ei ole kasutuses
- Sõiduk on kasutuses vaid teatud osa aastast
- Sõidukit ei ole võimalik juhtida
… Sõiduk peab olema kindlustatud seni, kuni see on varustatud
Numbrimärkidega

Registrist kustutamine
Sõiduk tuleb registrist kustutada, kui see on viidud
lammutusse või eksporditud teise riiki. Registrist
kustutamine toimub Riigi teedeametis.

Miks sellist tasu rakendatakse?
Tasu sisseseadmise eesmärgiks on see, et kindlustamata
sõidukite omanikud oma sõidukid kindlustaksid.

Valeandmed mootorsõidukite registris
Võta ühendust Riigi teedeametiga, kui leiad, et
mootorsõidukite registris olevad andmed on valed.

Kuidas saan tasu maksmist vältida?
Sul on kaks võimalust:
kindlustada sõiduk
viia numbrimärgid Riigi teedeametisse

Tasu mittemaksmine
Kui sa tasu ära ei maksa, saadab Liikluskindlustuse ühing
välja meeldetuletusi ja edastab nõude inkassofirmale.
Praktikas tähendab see seda, et liikluskontrolli puhul
eemaldatakse sõidukilt numbrimärgid kohapeal. Pane
tähele, et juba määratud päevatasusid kindlustuse
sõlmimisel ei kustutata.

Millised sõidukid peavad olema kindlustatud?
Kindlustatud peavad olema kõik sõidukid, näiteks autod,
mopeedid, mootorrattad, ATV-d, traktorid ja bussid jne,
milledel on numbrimärgid, või mis on registrisse kantud.
Milliseid sõidukeid ei ole vaja kindlustada?
Kindlustamise kohustus puudub sõidukitele, milledelt on
eemaldatud numbrimärgid, mis on registrist kustutatud,
lammutusse viidud, või mis on varastatud. Samuti ei pea
kindlustama haagiseid ja vagunelamuid.
Millisest päevast alates peab sõiduk olema kindlustatud?
Sõiduk peab olema kindlustatud alates sellest hetkest, kui
sa sõiduki ostad või selle muul viisil üle võtad.
Kes vastutab liikluskindlustuse sõlmimise eest?
Sõiduki kindlustamine vastutus lasub omanikul.

Kindlustustasu mittemaksmine
Kindlustusettevõttel on õigus liikluskindlustuse leping
lõpetada, kui kindlustustasu õigeks ajaks ära ei maksta.
Sõiduki juhtimine, millel puudub kehtiv liikluskindlustus,
on keelatud ning kontrolli käigus võib sõidukilt
numbrimärgid eemaldada.

