Forsikringsvilkår
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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.

1.5

ny eier ved eierskifte, men bare inntil den nye eier har tegnet forsikring, og ikke lengre enn 14 dager etter
eierskiftet.

2.

HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

2.1

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

2.2

UTENFOR FORSIKRINGSSTEDET (BORTEFORSIKRING)
For ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet, gjelder forsikringen i Norden.
Forsikringen gjelder også under transport utenfor forsikringsstedet, men inne Norden, når transporten er
et nødvendig ledd i utbedring av skade, jf. pkt. 4, eller reparasjon av annen årsak.
Forsikringssummen er lik gjenanskaffelsesprisen, begrenset til kr 3.000.000 pr. transport.
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3.

HVA SOM ER OMFATTET

3.1

Forsikringen omfatter ting som er nevnt i forsikringsbeviset.
Uten særskilt avtale omfatter forsikringen ikke
•
•

fundamenter og bygningsmessige konstruksjoner
merkostnader ved reparasjon på overtid

3.2

UTOVER FORSIKRINGSSUMMEN OMFATTER OGSÅ:

3.2.1

Tap av væske/gass
Utgifter ved tap av væske eller gass i hydraulisk system eller kjøle-/frysesystem med inntil 10% av
forsikringssummen for vedkommende system, begrenset til kr 50.000.

3.2.2

Ryddingsutgifter
Utgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av verdiløse rester av skadede ting etter
erstatningsmessig skade.
Erstatningen er begrenset til 10 % av forsikringssummen de skadde ting, begrenset til kr 100 000.

3.2.3

Giftig og miljøfientlig avfall
Merutgifter, innenfor et tidsrom av 12 måneder, til lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester av
skadde ting etter erstatningsmessig skade når påbud er gitt med hjemmel i lov eller forskrifter.
Erstatningen er begrenset til 20 % av forsikringssummen , begrenset til kr 100 000.

3.2.4

Prisstigning etter skade
Påløpne ekstrautgifter på grunn av prisstigning etter skade, begrenset til 20 % av erstatningen for
hver skadde ting.

4.

HVILKE SKADER SOM ERSTATTES

4.1

Forsikringen omfattes fysiske skader på ting inntruffet i forsikringstiden.
Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer erstattes ikke.
Sikkerhetsforskrifter , se pkt. 5

4.2

SKADE SOM ERSTATTES:
Skade som plutselig og uforutsett rammer ting, herunder skader med naturårsak som ikke er
erstatningsmessige i.h.t. selskapets naturskadevilkår.

4.3

SKADE SOM IKKE ERSTATTES:
- Skade som er erstatningsmessig i.h.t. selskapets naturskadevilkår.
- Skade ved brann, dvs. ild som er kommet løs, plutselig nedsoting fra ildsted, direkte lynnedslag,
eksplosjon og skade forårsaket av luftfartøy.
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Dette unntaket gjelder ikke for:
a) skade på elektrisk maskin, apparat eller lignende 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.

- Skade ved tyveri utenfor bygning.
- Kostnader ved utskifting eller reparasjon av ting eller deler av ting på grunn av slitasje, gradvis
forringelse eller fordi de ikke har tilsiktede egenskaper.
- Skade som skyldes prøving og testing av tingen før overtagelse fra leverandør.
- Skade som skyldes uforsvarlig belastning, også under prøving, eller skade ved eksperimentering.
- Skade som leverandør, reparatør eller andre kan gjøres ansvarlig for. Når den sikrede er produsent
eller forhandler av den forsikrede ting, svarer selskapet ikke for skader som omfattes av den
alminnelige garanti for vedkommende bransje, og heller ikke for skader på forsikret del som
skyldes at delen for sitt formål er feilaktig konstruert, dimensjonert eller på annen måte feilaktig utført.
- Skade som alene rammer forbruksmateriell som bor, freser, filter, transportbånd, kjeder etc.
- Skade forvoldt av husdyr
- Skade som skyldes ukyndige personers bruk av maskinen.
- Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament eller underlag for fundament.
- Skade som oppstår under utleie.

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
Sikkerhetsforskriftene omfattes samtlige adkomstdører, vinduer og andre åpninger.
FG= Forsikringsselskapenes Godkjennningsnemnd.

5.2.4.1 Dører, porter, lukter og lignende åpninger
skal være låst med minst en FG-godkjent låseenhet. Nøkler må aldri bli i låsen jf. pkt. 5.2.4.4.
Hvis hengelås, benyttes, jf. pkt. 5.2.4.3.

5.2.4.2 Vinduer og glass (også i dører)
Glass i vinduer og dører med underkant lavere enn 4 meter over terreng, konstruksjon eller gjenstand
som gir innklatringsmulighet, skal være festet slik at glasset ikke kan fjernes fra utsiden med lett
håndverktøy.

5.2.4.3 Bommer og hengelåsbeslag
skal være av stål og tilfredsstille følgende krav:
Utvendig montering:
-60 x 10 mm eller tilsvarende styrke
-skal være låst med FG-godkjent hengelås og beslag, klasse 3
Innvendig montering:
-50 x 8 mm eller tilsvarende styrke
-skal være låst med FG-godkjent hengelås, klasse 2

5.2.4.4 Oppbevaring av nøkler/koder
Nøkler/koder skal oppbevares utenfor forsikringsstedet eller i låst FG-godkjent sikkerhetsskap forsynt
med FG's merke eller ved at betrodd person bærer den på seg. Skapet skal være boltet fast til gulv eller
vegg iht. produsentens monteringsanvisning.
5.2.4.5 Sikring av datasystemer, dataregistre og programmer
Sikrede plikter å utarbeide adgangs- og autorisasjonsregler for sine datasystemer. Sikrede plikter også å
føre kontroll med at reglene blir fulgt og oppdatert.
Systemer og data skal være beskyttet på en slik måte at kun medarbeidere med rettmessig atkomst har
adgang, f.eks. med passord. Hvor risikoen for brudd på adgangsautorisasjonen anses å være særlig høy
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skal brukeridentifikasjon og passord suppleres med magnetkort, kodebrikke eller tilsvarende
sikkerhetsløsning.
Passord og koder skal skiftes omgående hvis det er grunn til å anta at en ikke-autorisert person har fått
kjennskap til disse.
Sikrede plikter å sørge for sikkerhetskopiering og oppbevaring av data, slik at en til enhver tid kan
gjenskape data, som måtte være slettet/mistet ved en brukerfeil, en fysisk feil eller i forbindelse med
uhell, hærverk eller et forsikringstilfelle, hvor de databærende medier er blitt ødelagt eller forsvunnet.
Brukere skal ha en entydig brukeridentifikasjon.
Tildelte adgangsrettigheter skal kun anvendes personlig av brukeren.
Det skal være en klar atskillelse (funksjonsatskillelse) mellom de som rekvirerer adgangsrettigheter til en
bruker og de som oppretter brukerens rettigheter i systemene.
Det skal, så vidt det er teknisk mulig, på ethvert system føres en automatisk logning av alle funksjoner i
relasjon til data- og adgangssikkerheten.
Loggen skal minimum inneholde:
Login / logout tidspunkter pr. brukerid.
Forsøk på uberettiget adgang til programmer og data.
Maskinelle logger skal ligge beskyttet, f.eks. i kryptert form utilgengelig for den alminnelige bruker, og
kun med adgangsmulighet for sikkerhetsadministratoren.
Det skal ukentlig tas sikkerhetskopi av data. Kopien skal oppbevares i en annen bygning eller i låst
dataskap, uansett på en slik måte at original og sikkerhetskopi ikke kan ødelegges ved samme
skadehendelse. Skapet skal tilfredsstille krav til brannsikkerhet A120 i følge NT FIRE 017.
Nøkler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

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

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

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

-6 -

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.

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.
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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.

7.3

ERSTATNINGSBEREGNING

7.3.1

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.

7.3.2

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.

7.3.3

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.

7.5

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.
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I den samlede erstatning for avbruddstap og prisstigning blir det gjort fradrag for opptjente renter av
erstatninger.

7.6

EGENANDELER OG ALDERSFRADRAG
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 egenandel, kr 15.000, 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.

N85

MASKINAVBRUDDSFORSIKRING
Hvis det fremgår av forsikringsbeviset at det er dekket maskinavbruddsforsikring, gjelder følgende:
Sikkerhetsforskrifter, se maskinforsikringsvilkårenes pkt. 5

1.

HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset.

2.

HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset.

3.

HVA SOM ER FORSIKRET OG HVILKE SKADER SOM ERSTATTES
Sikkerhetsforskriftene, samtlige ansvarsbegrensninger og skadeunntak nevnt i
maskinforsikringsvilkårene gjelder også her.
Avbruddstap i ansvarstiden – beregnet etter reglene i punkt 4 – ved stans eller innskrenking i driften på
grunn av erstatningsmessig skade (se maskinforsikringsvilkårenes pkt. 4), inntruffet på forsikringsstedet i
forsikringstiden.
Avbruddstap innenfor ansvarstiden hvis atkomsten eller bruken av forsikringsstedet er fysisk hindret eller
vanskeliggjort som følge av midlertidige skadeforebyggende tiltak, redningstiltak eller selve skaden.
Dette gjelder hvis skaden direkte truer eller er utløst, selv om sikredes eiendom ikke er berørt.
Den avtale ansvarstid begynner fra det tidspunkt skaden hindrer driften (karenstiden), men ikke senere
enn 12 måneder fra skadedagen. Medfører streik, lockout eller annen force majeure at utbedringen eller
gjenoppføringen hindres, forskyves ansvarstiden tilsvarende i inntil 12 måneder fra skadedagen.

4.

ERSTATNINGSBEREGNING
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.
Erstatningen er begrenset til forsikringssummen for maskinen.
Avbruddstapet erstattes etter samme forhold som ting, se maskinvilkårenes pkt. 6.1.

4.1

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
formuesskatter.
Sikrede plikter å medvirke til at driften i ansvarstiden blir så god som mulig, f.eks. ved utbedring,
gjenanskaffelse, overflytting til annet lokale, midlertidig omlegging eller innstilling av driften. Gir selskapet
bestemte anvisninger, må disse følges.

4.2

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.
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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
4.3

Ved beregning av resultatet av driften i ansvarstiden etter skaden
- tas med de kostnader som er rettslig nødvendig eller forretningsmessig vel begrunnet for
virksomhetens reduserte drift, og som ikke kan innspares - alt innen ansvarstiden.
Herunder tas med lønn, ferielønn, sosiale trygder og andre tariffestede ytelser til ansatte, bare i den
utstrekning det er nødvendig å beholde dem under den fortsatte drift, samt lønn m.v. i oppsigelsestiden
- i henhold til § 59 i Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. - til øvrige ansatte som heller ikke kan
beskjeftiges på annen måte.
Lønn m.v. - utover det som er nevnt i foregående avsnitt - tas bare med hvis det er særskilt avtalt.
- tas med ekstraordinære utgifter som pådras i den hensikt å begrense tapet, f.eks. utgifter til
provisoriske tiltak, forseringsutgifter o.l. 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.
- tas med inntekter i ansvarstiden, herunder renteinntekter, som skyldes skaden.
- tas ikke med
- tingskader.
- økte finanskostnader eller økte avskrivninger som ikke skyldes skaden
- økte kapitalkostnader på grunn av investering ut over erstatning for ting
- dagbøter, mulkter og annet erstatningsansvar.
- tas ikke med 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 ikke hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke var inntruffet
- reguleringsvedtak truffet etter skaden
- manglende arbeidskraft etter skaden
- ufullstendig tingforsikring
- manglende finansiering

4.4

Karenstid
Hvis ikke annet er angitt i forsikringsbeviset, gjelder en karenstid på 7 døgn. Med karenstid forstås
det avtalte tidsrom, regnet fra ansvarstidens begynnelse, i hvilket selskapet ikke erstatter sikredes
avbruddstap.

5.

ANDRE BESTEMMELSER

5.1

Ansvarstid
Ansvarstiden velges av forsikringstaker og bør tilsvare den tid det tar å være tilbake i et marked etter en
totalskade.

5.2

Forsikringsinteresse
Forsikringsinteressen settes til differansen mellom forventede driftsinntekter og driftskostnader for
- ett år ved ansvarstid t.o.m. 12 måneder
- ett år + halvparten av neste 12 måneder ved ansvarstid 18 måneder
- to år ved ansvarstid 24 måneder
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Ved beregning av forsikringsinteressen regnes driftsinntekter og driftskostnader (ekskl. mva) fra
ansvarstidens begynnelse, og det er inntekter og kostnader i ansvarstiden slik de normalt ville vært uten
skade, som skal legges til grunn.
5.2.1

Driftsinntekter
- Salgsinntekter av varer og tjenester
- Spesielle offentlige særavgifter knyttet til produserte/solgte varer
- Spesielle offentlige tilskudd knyttet til produserte/solgte varer
- Leieinntekter av fast eiendom, ikke forsikret på annen måte
- Andre driftsinntekter av enhver art.

5.2.2

Driftskostnader – fratrekkes
-Forbruk av innkjøpte varer til produksjon og videresalg, herunder hjelpestoffer, driftsmaterialer og
emballasje.
- 100% av alle honorar-, lønns- og pensjonskostnader
- Frakt og spedisjon vedrørende salget.
- Energi, brensel og vann vedrørende produksjonen, unntatt kontraktsmessige minsteavgifter.

5.2.3

Differansen mellom driftsinntekter og driftskostnader justeres med beholdningsendring i lager av varer
under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer (gjelder bare egenproduserte varer).
Endringen regnes slik at beholdningen ved ansvarstidens
- begynnelse trekkes fra
- slutt legges til
For ferdige varer av egen produksjon legges netto salgspris, partiprisen, til grunn.

6

For øvrig gjelder vilkårene for maskinforsikring.

N86

FUNDAMENTER
Utgifter til nødvendige endringen av fundamenter og bygningsmessige konstruksjoner.
Nødvendige endringer av fundamenter på grunn av en erstatningsmessig skade på maskin, erstattes
selv om fundamentet ikke er skadet.

N87

MERKOSTNADER VED REPARASJON PÅ OVERTID
Merkostnader som følge av reparasjon av skadde ting på overtid og ved helligdagsarbeid, ved
forsendelse av skadde ting som il- og ekspress- eller flyfrakt, samt annen lignende forsering.

Bistand i klagesaker
Hvis dere mener at det er gjort en feil fra selskapets side, og dette ikke avklares gjennom den ordinære
saksbehandlingen, kan skriftlig klage gjøres til:
Finansklagenemnda
Pb. 53 Skøyen
0212 Oslo
Dere mister retten til å klage hvis klagen ikke er fremsatt overnevnte instans eller sak ikke er anlagt de
alminnelige domstoler, innen seks måneder etter dere fikk skriftlig melding om avgjørelsen
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