Forsikringsvilkår
av 1.1.2016 for

Maskinskade
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Forsikringsavtalen består av
 forsikringsbeviset.
 forsikringsvilkårene.
 Generelle vilkår.
 Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL) hvis den ikke er fraveket i vilkårene.
 det Øvrige lovverk.
Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene.
Ovennevnte vilkår og lover gjelder også for tilleggsforsikringer som er dekket etter de særvilkår som er nevnt i
forsikringsbeviset, med mindre noe annet uttrykkelig er bestemt.

1

Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset.

1.1
I tillegg gjelder forsikringen for:
1.1.1
Innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett ved forsikring av fast eiendom.
1.1.2
Innehaver av panterett i løsøre eller varer, men bare dersom panthaveren har mottatt forsikringsattest fra
selskapet, jf FAL § 7-1, tredje ledd som er fraveket.
1.1.3
Annen panthaver eller eier av ting enn de som er omtalt i punktene 1.1 til 1.1.2, men bare dersom
forsikringstakeren har forsikringsplikt i henhold til lov eller avtale.
Selskapet kan med bindende virkning for medforsikrede endre avtalen eller la den opphøre.
Ved skadeoppgjør kan selskapet forhandle med forsikringstakeren og utbetale erstatning til denne med bindende
virkning for medforsikrede, med mindre selskapet har fått skriftlig meddelelse om den medforsikrede interesse
etter at skaden inntraff, men før oppgjør finner sted.
1.1.4
Ny eier ved eierskifte, men bare inntil den nye eier har tegnet forsikring, og ikke lenger enn 14 dager etter
eierskiftet.
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2

Hvor forsikringen gjelder

2.1
Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet).

2.2

Borteforsikring

For ting som er til reparasjon, ettersyn eller overhaling utenfor forsikringsstedet, men innen Norden, gjelder
forsikringen også på dette sted.
Forsikringen gjelder også under transport utenfor forsikringsstedet, men innen Norden, når transporten er et
nødvendig ledd i utbedring av skade, se punkt 4.

3

Hva som er forsikret

3.1

Forsikringen omfatter:

Forsikringen omfatter maskiner og utstyr som er spesifisert i forsikringsbeviset og som er prøvet, fullt
driftsferdig, godkjent og overlevert.

3.2

Uten særskilt avtale omfatter forsikringen ikke:

3.2.1
Fundamenter og bygningsmessige konstruksjoner.
3.2.2
Væske i hydraulisk system.
3.2.3
Væske/gass i kjøle-/frysesystem.
3.2.4
Merkostnader som følge av reparasjon av skadde ting på overtid og ved helligdagsarbeid, ved forsendelse av
skadde ting som il-, ekspress- eller flyfrakt, samt annen lignende forsering.
3.2.5
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester av skadde ting.
3.2.6
Merutgifter til nødvendig midlertidig lagring og destruksjon av giftige eller miljøfientlige rester av skadde ting
etter påbud.
3.2.7
Ekstrautgifter på grunn av prisstigning etter skadedag.
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4

Hvilke skader som erstattes

4.1

Skade som erstattes:

Forsikringen dekker fysisk skade på forsikrede maskiner og utstyr ved plutselig og uforutsett skade.
Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer erstattes ikke.
Sikkerhetsforskrifter, se punkt 5.3.

4.2

Skade som ikke erstattes:

4.2.1
Skade ved brann, dvs ild som er kommet løs, plutselig nedsoting fra ildsted, direkte lynnedslag, eksplosjon og
skade forårsaket av luftfartøy.
Likevel dekkes:
a) Skade på elektrisk maskin, apparat eller ledning ved:
 brann som følge av at det i samme maskin, apparat eller ledning oppstår kortslutning eller
annet elektrisk fenomen.
 eksplosjon i samme maskin, apparat eller ledning.
b) Skade på forbrenningsmotor ved eksplosjon i denne.
4.2.2
Naturskade som direkte skyldes naturulykke ved skred,
storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989.
4.2.3
Skade ved dambrudd.
4.2.4
Kostnader ved utskifting eller reparasjon av ting eller deler
av ting på grunn av slitasje, gradvis forringelse, eller fordi ikke har de tilsiktede egenskaper.
4.2.5
Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament eller underlag for maskiner.
4.2.6
Skade som rammer bor, freser, kniver, stanser, sagblad, former, matriser, mønstervalser, elektroder, elektriske
varmeelementer, filtrerduker, slipeskiver, slipesteiner, kjeder, kjettinger, wire, tau, remmer, transportbånd,
filmer, lamper lysrør, skriftsnitt, spesialtegn og lignende utskiftbare deler, verktøy og forbruksgjenstander.
4.2.7
Tyveri.
4.2.8
Skade på foring i ovn eller tørke og skade som alene rammer innmuring (murverket) av kjele eller ovn.
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4.2.9
Skade som leverandør, reparatør eller andre er pliktig til å erstatte i henhold til gjeldende rett, kontrakt, garanti
eller annen avtale.
Når den sikrede er produsent eller forhandler av den forsikrede ting, svarer selskapet ikke for skader som er
omfattet av den alminnelige garanti for vedkommende bransje, og heller ikke for skade på forsikret del som
skyldes at delen for sitt formål er feilaktig konstruert., dimensjonert eller på annen måte feilaktig utført.

5

Endring av risiko, sikkerhetsforskrifter og andre personers handlinger med
virkning for sikrede

5.1

Andre personers handlinger med virkning for sikrede

5.1.1
Dersom sikredes rett til erstatning bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, gjelder dette også
ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort av ansatt som har det overordnede ansvar for den del av
virksomheten hvor forsømmelsen er gjort.
5.1.2
Den som ved handling eller unnlatelse forsommer å overholde eller å påse at sikkerhetsforskriftene blir
overholdt, kan helt eller delvis miste retten til erstatning. Retten bortfaller også om forsømmelsen er gjort av
personer som utfører arbeid av ledende art og av andre som har en særlig selvstendig stilling innen
virksomheten, samt arbeidsledere, herunder formenn o 1.
For medforsikret tredjeperson får reglene om bortfall av erstatningen ved forsømmelse av å overholde
sikkerhetsforskrift tilsvarende anvendelse. Dette gjelder likevel ikke tredjepersoner medforsikret etter FAL § 71, andre ledd.

5.2

Ansvarsbegrensning ved endring av risiko

Selskapet svarer ikke for skade som inntreffer når tingen ikke lenger er under normal drift, men for eksempel er
under prøving eller eksperimentering, eller for skade ved forsettlig eller grov uaktsomt brudd på leverandørens
forskrifter. Identifikasjonsregelen for sikkerhetsforskrifter, se punkt 5.1.2, gjelder også her.

5.3

Sikkerhetsforskrifter

Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid overholdes. Har
sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar settes
ned eller falle helt bort (jf FAL § 4-8).
5.3.1

Drift og vedlikehold

Forsikringstaker skal iaktta alt nødvendig for å holde de forsikrede ting i god driftsmessig stand og påse at
offentlige og andre forskrifter til forebyggelse eller begrensning av skade blir overholdt.
5.3.2

Sikring mot elektriske fenomenskader

Elektronisk styrte maskiner og apparater og elektroniske komponenter skal på nett- og signalsiden være beskyttet
mot overspenning forårsaket av atmosfæriske utladningen, nettstøy fra elektriske motorer, apparater o 1, samt
mot variasjoner i nettspenningen.
5.3.3

Sikring mot skader ved frost

Bygningen skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå skade ved frost.
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6

Forsikringssummer

6.1

Førsterisiko

Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker.
For poster med oppgitt sum i vilkårene, og for poster i forsikringsbeviset betegnet som «førsterisiko», erstattes
skaden - etter fradrag av egenandel - inntil de oppgitte summer.

7

Skadeoppgjør

FAL § 6-1 er fraveket.
I stedet gjelder følgende regler:

7.1

Fellesregler

7.1.1

Skademelding

Skade skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold. Selskapet kan kreve at skademeldingen skal inneholde
sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller foretaksnummer.
Skade som inntreffer senere enn 24 timer etter at en tidligere skade er utbedret og anlegget prøvekjørt, betraktes
som ny skade.
Brannskader skal meldes til politiet.
Selskapet kan kreve at også andre skader meldes til politiet.
7.1.2

Alternative oppgjørsmåter

Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved





kontantoppgjør.
reparasjon.
gjenoppføring, gjenanskaffelse, eller
at selskapet framskaffer tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - ting.

Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller
gjenanskaffelse.
Ved reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse, har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller
leverandør som skal benyttes.
7.1.3

Selskapets renteplikt

Sikrede har krav på rente av erstatningen, jf FAL, §§ 8-4 18-4.
7.1.4

Eiendomsretten til skadde ting eller ting som kommer til rette

Sikrede er pliktig til å beholde en skadd ting mot å få utbetalt erstatning for skaden på tingen. Selskapet har rett
til å overta skadde ting.
Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har den sikrede rett til å beholde tingen mot å betale
erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede det, tilfaller tingen selskapet.
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7.1.5

Skjønn

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det.
Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår punkt 2 legges til grunn.
7.1.6

Selskapets overtakelse av panterett

Er selskapet ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eieren, inntrer selskapet i panthavers rett i den
utstrekning selskapet betaler erstatning til panthaver.
7.1.7

Selskapets ansvar ovenfor panthavere, konkursbo, nye eiere o I

Overfor panthavere, konkursbo, leasingselskap, utleiefirma o I er selskapets ansvar begrenset til det laveste av
følgende to beløp:



Forskjellen i tingens omsetningsverdi før og etter skaden.
Vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet.

For panthavere betyr «tingen» i denne sammenheng pantobjektet i sin helhet.
Disse bestemmelser gjelder ikke leaset fast eiendom.
Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden
inntraff.
Overfor andre nye eiere, etter at skaden inntraff, enn eierens ektefelle, samboer eller livsarving, begrenses
selskapets ansvar som om gjenoppføring eller gjenanskaffelse ikke finner sted, se punkt 7.3.4.

7.2

Erstatningsberegning

Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår eller lov før fradrag av egenandel.
Merverdi/investeringsavgift refunderes etter dokumenterte kostnader som er påløpt ved utbedring av skaden.
Det gjelder særskilte regler for panthaver, konkursbo og andre nye eiere etter at skaden inntraff enn eiers
ektefelle/samboer og livsarving, se punkt 7.1.7.

7.3
7.3.1

Erstatningsberegning - maskiner og løsøre
Erstatningsgrunnlaget

Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme - eller vesentlig
samme - stand som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter prisene på skadedagen.
Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn gjenanskaffelsesprisen før skaden, se punkt 6.1, fratrukket
verdien etter skaden, regnet etter samme regler.
7.3.2
Ved erstatningsberegning gjøres fradrag ved økning i verdi på den skadde ting eller del/komponent av ting, ved
gjenanskaffelse eller reparasjon som angitt i punkt 7.3.3.
7.3.3

Ting som repareres/gjenanskaffes innen 3 år

Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter reglene i punkt 7.3.1 med fradrag for tingens - alder.
 slitasje.
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sannsynlige brukstid.
anvendelighet.

Fradraget gjøres bare for den del av verdiøkningen som overstiger 40 % av tingens/delens/komponentens
erstatningsgrunnlag med fradrag som angitt ovenfor.
7.3.4

Ting som ikke repareres/gjenanskaffes innen 3 år

For ting som uansett årsak ikke er reparert eller gjenanskaffet innen 3 år etter at skaden inntraff, fastsettes
erstatningsgrunnlaget etter reglene i punkt 7.3.1, men begrenset til reduksjonen i omsetningsverdi som følge av
skaden.

8

Egenandel

Dersom skaden erstattes ved at selskapet skaffer tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - ting, plikter
sikrede å innbetale egenandelen til selskapet.
Egenandelen skal fratrekkes etter eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i vilkårene eller
FAL.
Har sikrede flere forsikrede ting i selskapet som er berørt av en og samme hendelse, trekkes bare én egenandel den høyeste.
I erstatningsoppgjøret for hver sikret fratrekkes følgende egenandel, hvis ikke andre egenandeler framgår av
forsikringsbeviset eller av særvilkår:
Kr 5 000.
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Særvilkår

N 23 - Avbruddstap maskinskade
1.

Avbruddstap som erstattes:


Avbruddstap i inntil 4 måneder (ansvarstiden), beregnet etter reglene i punkt 3 ved
erstatningsmessig maskinskade i henhold til hovedvilkårets punkt 4.

Tapet erstattes med inntil tre ganger forsikringssummen for den forsikrede maskinen, begrenset til kr
3 000 0000.

2.

Avbruddstap som ikke erstattes:

3.



Avbruddstap som følge av reduserte ytelser fra vann-, tele-, og elektrisitetsverk eller andre
offentlige eller private tjenesteytelser.



Ansvarstiden begynner 96 timer fra det tidspunkt skaden hindrer driften (karenstiden), men ikke
senere enn 6 måneder fra skadedagen.



Lønn til ansatte.

Erstatningsberegning - avbrudd

Avbruddstapet erstattes etter samme forhold som ting. Forsikringsformen fremgår av forsikringsbeviset.
Forsikringen skal bare gi erstatning etter bestemmelsene i forsikringsavtalen for det tap som virkelig er lidt.
Tapet fastsettes snarest mulig etter utløpet av ansvarstiden eller tidligere hvis partene blir enige om det.
1.

Avbruddstapet settes til forskjellen mellom det resultat av driften som ville ha vært oppnådd i
ansvarstiden uten skade og resultatet av driften i ansvarstiden etter skaden.
Disse resultater beregnes uten hensyn til inntekts- eller utgiftsposter som ikke har noe med selve driften
å gjøre, som f.eks. dannelse eller oppløsning av reserver i beholdninger og varekontrakter, inntekts- og
formuesskatten.
Sikrede plikter å medvirke til at driften i ansvarstiden blir så god som mulig, for eksempel ved
utbedring, gjenanskaffelse, overflytting til annet lokale, midlertidig omlegging eller innstilling av
driften. Gir selskapet bestemte anvisninger, må disse følges.

2.

Ved beregning av det resultat av driften som ville ha vært oppnådd i ansvarstiden uten skade, skal
virksomhetens resultat av driften i tilsvarende tidsrom før skaden – minimum ett år –
(sammenligningstiden), legges til grunn.
Resultatet i sammenligningstiden justeres hvis;
 konjunkturer, salgsmuligheter, priser, produksjonsmetoder eller andre driftsforhold påviselig er
annerledes i ansvarstiden enn i sammenligningstiden.
 driften i sammenligningstiden har vært helt eller delvis avbrutt
 driften i ansvarstiden helt eller delvis ville vært avbrutt av annen årsak enn skaden
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Det tas med ekstraordinære utgifter som pådras i den hensikt å begrense tapet, f eks. utgifter til
provisoriske tiltak, forseringsutgifter og lignende. Er selskapets samtykke ikke innhentet på
forhånd, regnes slike utgifter bare med i den utstrekning de påviselig har minsket tapet.
Medfører slike kostnader nytte utover ansvarstiden, tas bare med det beløp som forholdsvis
faller på ansvarstiden.
Det tas med inntekter i ansvarstiden, herunder renteinntekter, som skyldes skaden.

Det tas ikke med:
 økte finanskostnader eller økte avskrivninger som ikke skyldes skaden
 økte kapitalkostnader på grunn av investering ut over erstatning for ting
 tingskader
 dagbøter og annet erstatningsansvar
 den del av avbruddstapet som er en følge av at gjenopptakelse av driften hindres eller sinkes på
grunn av
andre forbedringer, utvidelser eller endringer enn slike som skyldes påbud gitt
med hjemmel i lov eller offentlig forskrift for utbedring av skaden. Selskapet
svarer ikke for slikt tap ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi
selv om skaden ikke var inntruffet.
reguleringsvedtak truffet etter skaden.
manglende arbeidskraft etter skaden.
ufullstendig tingforsikring
manglende finansiering
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Bistand ved klage
Dersom du mener selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjør, kontakt
Knif Trygghet Forsikring AS på e-post: post@kniftrygghet.no, merk saken ”Klage”.
eller
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
E-post: firmapost@finkn.no
Telefon:
23 13 19 60
Telefaks:
23 13 19 70
Det er gratis å henvende seg til disse klageinstansene.

Servicetelefoner
For informasjon om skader/skadebehandling:

Knif Trygghet Forsikring AS
tlf. (+47) 23 68 39 00 - Døgnåpen alarmtelefon.
www.kniftrygghet.no
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