Forsikringsvilkår
ENKELTGJENSTAND
Gjelder fra 01.07.2016
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FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV
- forsikringsbeviset
- forsikringsvilkår og kundevalgte tilleggsforsikringer
- Generelle vilkår
- Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)
- Lov om naturskadeforsikring av 16.juni 1989
- Bilansvarsloven av 3. februar 1961 (BAL)
- det øvrige lovverk.
Teksten i forsikringsbeviset og kundevalgte tilleggsforsikringer gjelder foran forsikringsvilkårene.
Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

1.

HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Forsikringen gjelder for:

1.1

den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker).

1.2

innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i fast eiendom.

1.3

innehaver av panterett i løsøre, men bare hvis panthaveren har mottatt forsikringsattest fra selskapet,
jfr. FAL § 7-1, 3. ledd som er fraveket.

1.4

annen panthaver eller eier av ting enn de som er omtalt i pkt. 1.1 til 1.3, men bare hvis forsikringstakeren
har forsikringsplikt i henhold til lov eller avtale.
ny eier ved eierskifte, men bare inntil den nye eier har tegnet forsikring, og ikke lenger enn 14 dager etter
eierskiftet.
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.

2.

HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder i hele verden.
Forsikringen gjelder ikke når sikrede har fast bopel utenfor Norge.

3.

HVA SOM ER OMFATTET
Forsikringen omfatter ting som er nevnt i forsikringsbeviset.

4.

HVILKE SKADER SOM ERSTATTES

4.1

Selskapet dekker fysisk skade som plutselig og uforutsett rammer ting.
Med skade menes også tap av ting.
Sikkerhetsforskrifter , se pkt. 5
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4.2

SKADE SOM IKKE ERSTATTES:
Følgende dekkes ikke:
kostnader ved utskiftning eller reparasjon av ting eller deler av ting på grunn av slitasje som er en
naturlig følge av ordinær bruk eller annen gradvis forringelse
skade på lamper, rør, billedrør og røntgenrør alene
skade som skyldes insekter eller mark
skade som oppstår under utleie/utlån såfremt ikke annet er avtalt (kundevalgt tilleggsforsikring)
skade som følge av virus, hacking, trojanske hester og lignende samt uautorisert datainntrenging
skade som leverandør, reparatør eller andre kan gjøres ansvarlige for. Reises krav mot selskapet,
er forsikringstakeren pliktig til å la spørsmålet om det foreligger ansvar for leverandør, reparatør eller
andre, prøves ved rettssak.
Selskapet betaler kostnadene ved søksmålet. Når den sikrede er produsent eller forhandler av den
forsikrede ting, dekker selskapet ikke skader som omfattes av den alminnelige garanti for
vedkommende bransje.
skade som daglig leder eller eier har voldt forsettelig, jamfør Forsikringsavtaleloven § 4-9
skade som daglig leder, eiere eller personer som utfører arbeid av ledende art, ansvarshavende for
det skadeforebyggende arbeid, eller andre som har en særlig selvstendig stilling innen
virksomheten, herunder formenn og liknende, har voldt ved grov uaktsomhet. Det kan under hensyn
til skyldgraden og omstendighetene for øvrig avgjøres at selskapet skal erstatte en del av skaden,
jamfør Forsikringsavtaleloven § 4-9.
skade og økning i skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med
atomkjernereaksjon, krig og krigsliknende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller
lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden
rekonstruksjon av data
dekningsbegrensing – skade ved terrorhandlinger

5. ANDRE PERSONERS HANDLINGER OG UNNLATELSER,
SIKKERHETSFORSKRIFTER OG ENDRING AV RISIKO
5.1

ANDRE PERSONERS HANDLINGER OG UNNLATELSER
Hvis sikredes rett til erstatning bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, gjelder dette
også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelse gjort av ansatt som har det overordnede ansvar for den
del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort, eller unnlatelser gjort av sikredes ektefelle/samboer, jfr.
FAL § 4-11.
Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer 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.l.
Ved forsømmelse av å overholde sikkerhetsforskriften som gjelder innbruddssikring, kan rett til erstatning
bortfalle ved forsømmelse gjort av den som er betrodd nøkler eller ansvaret for låsing der tingen befinner
seg.
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 § 7-1, 2. ledd.

5.2

SIKKERHETSFORSKRIFTER
Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er fastsatt i forsikringsbeviset til
enhver tid overholdes.
Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir overholdt, kan selskapets
ansvar settes ned eller falle het bort, jf. FAL § 4-8.
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5.2.1

Drift og vedlikehold
De forsikrede ting skal holdes i god driftsmessig stand. Sikrede skal påse at offentlige og leverandørens
eller andre forskrifter for bruk og vedlikehold av tingen blir overholdt. Alle personer som skal
bruke/betjene maskinen/utstyret skal ha opplæring i bruk av dette. Maskiner som kan være utsatt for
skade forvoldt av husdyr skal sikres mot slike skader.

5.2.2

Sikring mot elektriske fenomenskader
Elektronisk styrte maskiner og apparater og elektroniske komponenter skal på nett- og signalsiden være
beskyttet mot overspenning forårsaket av atmosfæriske utladninger, nettstøy fra elektriske motorer,
apparater o.I., samt mot variasjoner i nettspenningen.
Leverandørs/produsents brukerveiledning må følges, og den som betjener innretningen må være
kvalifisert til dette.

5.2.3

Sikring mot frostskader
Forsikrede ting skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader.

5.2.4

Sikring mot tyveri og skadeverk
Gjenstander skal være under tilsyn eller låses inne. Det skal påsees at ingen gjenstander blir mistet,
etterlatt, gjenglemt eller forlagt.

5.2.5

Datamaskin med tilhørende utstyr
Datamaskin må ikke brukes til andre formål, eller utsettes for større belastning, enn det som er angitt av
leverandør.
Datamaskin med tilhørende utstyr må brukes og lagres på sted som er egnet med hensyn til temperatur,
luftfuktighet, gass og støvinnhold i luften.

5.2.6

Transport
Gjenstander må merkes tydelig med navn og adresse.
Gjenstandene skal pakkes, merkes og sikres forsvarlig slik at de tåler den aktuelle transporten.
Musikkinstrumenter og sykkel skal pakkes i hard koffert beregnet for transport av den aktuelle
gjenstanden. Transportørens bestemmelser om bagasjeinnhold og pakking må overholdes.

5.3

ANSVARSBEGRENSNINGER VED ENDRING AV RISIKO

5.3.1

Brudd på leverandørens forskrifter
Selskapet svarer ikke for skade ved forsettelig eller grov uaktsomt brudd på leverandørens
forskrifter. Indentifikasjonsregelen jf. pkt. 5.1 gjelder også her.

5.3.2

Sikringstiltak
Sikringstiltak nevnt i forsikringsbeviset skal være gjennomført og holdt ved like.
Hvis det skjer en endring som betinger høyere premie, så skal selskapet varsles umiddelbart;viss ikke kan selskapets ansvar bli satt forholdsmessig ned.

6.

FORSIKRINGSSUMMER

6.1

FØRSTERISIKO
Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker.
For poster med oppgitt sum i vilkårene og forsikringsbeviset, erstattes skaden - etter fradrag av
egenandel - inntil de oppgitte summer.
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7.

SKADEOPPGJØR OG EGENANDELER
FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor.

7.1

FELLESREGLER

7.1.1

Skademelding m.v.
Når skade er inntruffet, skal sikrede omgående gi selskapet melding om skaden. Samtidig skal sikrede gi
de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som selskapet trenger for å vurdere sitt ansvar
og utbetale erstatningen. Hvis skadens omfang eller reparasjonskostnad øker som følge av at skaden
ikke meldes selskapet omgående, erstatter selskapet ikke merkostnadene.
Det gjelder spesielle regler om foreldelse, se Generelle vilkår pkt. 5.
Følgende skader skal meldes til politiet:
Brannskader, tyveri og skadeverk, overfall og ran.
Selskapet kan kreve at andre skader skal meldes til politiet.
Skademelding skal inneholde bedriftens organisasjonsnummer.
Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet.

7.1.2

Alternative oppgjørsmåter
Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved
- kontantoppgjør
- reparasjon
- gjenoppføring/gjenanskaffelse, eller
- at selskapet skaffer tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - ting.
Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon
eller gjenoppføring/gjenanskaffelse.
Ved reparasjon eller gjenoppføring/ gjenanskaffelse har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør
eller leverandør som skal benyttes.

7.1.3

Eiendomsretten til skadede ting og ting som kommer til rette
Sikrede er pliktig til å beholde en skadet ting mot å få utbetalt erstatning for skaden på tingen. Selskapet
har rett til å overta skadede 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.

7.1.4

Skjønn
Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av
avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i
Generelle vilkår pkt. 2 legges til grunn.

7.1.5

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.
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7.1.6

Selskapets ansvar ovenfor panthavere, konkursbo, nye eiere o.l.
Overfor panthavere, konkursbo, leasingselskap, utleiefirma o.l. er selskapets ansvar begrenset til det
laveste av følgende 2 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 pkt. 7.3.3.

7.2

ERSTATNINGSBEREGNING
Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår eller lov etter fradrag av
egenandel.
Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte kostnader som er påløpt ved utbedring av skaden der
dette er berettiget.
Det gjelder særskilte regler for panthaver, konkursbo og andre nye eiere etter at skaden inntraff enn for
eiers ektefelle/samboer og livsarving, se pkt. 7.1.6.

7.2.1

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 pkt. 6.1,
fratrukket verdien etter skaden, regnet etter samme regler.
Ved erstatningsberegningen gjøres fradrag ved økning i verdi på den skadede ting eller del/komponent
av ting, ved gjenanskaffelse eller reparasjon som angitt i pkt. 7.3.2.

7.2.2

Ting som repareres/ gjenanskaffes innen 3 år
Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter reglene i pkt. 7.3.1 med fradrag for tingens
- alder.
- slitasje.
- sannsynlig brukstid.
- anvendelighet.
Fradraget gjøres bare for den del av verdiøkningen som overstiger 40 % av
tingens/delens/komponentens erstatningsgrunnlag med fradrag som angitt ovenfor.

7.2.3

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 pkt. 7.3.1, men begrenset til reduksjonen i
omsetningsverdi som følge av skaden.
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7.3

BEREGNING AV PRISSTIGNING OG RENTER
Prisstigning regnes fra skadedagen til reparasjon, gjenanskaffelse eller gjenoppføring har skjedd, eller
normalt kunne ha skjedd.
Prisstigning erstattes i samme forhold som skaden forøvrig og er begrenset til 20 % av erstatningen for
hver skadde ting etter skadedagens prisnivå.
Selskapet erstatter prisstigning bare hvis skaden er utbedret innen 3 år etter skadedagen for løsøre.
Erstatningen fastsettes og forfaller til betaling når skaden er utbedret.
I den samlede erstatning for avbruddstap og prisstigning blir det gjort fradrag for opptjente renter av
erstatninger.

7.4

EGENANDELER OG ALDERSFRADRAG
Egenandel er 10 prosent av skaden, minimum 10.000 kroner.
Hvis 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.
Aldersfradrag, som angitt i pkt. 7.3.2, gjøres gjeldende i stedet for egenandel - eller forhøyet egenandel
som angitt i forsikringsbeviset - når aldersfradraget overstiger denne.
Aldersfradraget gjøres i de samlede utgifter.
Har sikrede flere forsikrede ting i selskapet som er berørt av en og samme hendelse, trekkes bare en
egenandel - den høyeste.
I erstatningsoppgjøret trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset, hvis ikke andre
egenandeler framgår av forsikringsbeviset eller av kundevalgte tilleggsforsikringer.
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KUNDEVALGTE TILLEGGSFORSIKRINGER
Bare de kundevalgte tilleggsforsikringer som er angitt i forsikringsbeviset gjelder for
forsikringen.

E10

UTLEIE/UTLÅN
Selskapet dekker erstatningsmessig skade, se vilkårspunkt 4.1, oppstått under utleie/utlån.

Bistand i klagesaker
Hvis De mener at det er gjort feil fra selskapets side, og dette ikke avklares gjennom den ordinære
saksbehandlingen, kan skriftlig klage gjøres til vår interne klagenemnd:
Ly Forsikring AS
Postboks 225
2391 MOELV
De mister retten til erstatning hvis klage til ovennevnte instans ikke er fremsatt eller sak ikke er
anlagt ved de alminnelige domstoler innen seks måneder etter de fikk skriftlig melding om avgjørelsen.
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