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1.0 Forsikringsavtaleloven (fal.) 
Forsikringsavtaleloven og andre lover som 
regulerer forholdet mellom forsikringstakeren 
(evt. sikrede) og forsikringsselskapet gjelder i 
alle tilfeller, med mindre disse er gyldig fraveket 
gjennom forsikringsbeviset og vedleggene 
slik de er beskrevet nedenfor. Skulle det være 

innbyrdes motstrid i de kontraktsdokumenter 
som er vedlagt forsikringsbeviset, går den 
tekst som er utformet for det enkelte 
forsikringsbeviset foran - og forøvrig i den 
rekkefølge som er angitt nedenfor.

Forsikringsavtalen er regulert av:

2.0 Forsikringsbevis m/dekningsoversikt
Forsikringsbeviset inneholder en spesifi kasjon 
over de objekter (ting) og interesser som 
omfattes av forsikringsavtalen.

3.0 Avtalevilkår knyttet til forsikringsavtalen
Avtalevilkårene er knyttet til forsikringsavtalen 
som inneholder detaljerte bestemmelser om: 

• hvilke skader som erstattes og hvilke unntak 
som gjelder

• automatiske tilleggsdekninger
• hvilke tilleggsforsikringer som kan tegnes
• andre spesielle bestemmelser som er gjort 

gjeldende.

4.0 Sikkerhetsforskrifter knyttet til forsikringsavtalen
Sikkerhetsforskriftene inneholder tekniske 
forskrifter, sikkerhetsforskrifter eller andre 
spesielle bestemmelser som gjelder for 
forsikringsavtaler
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5.0 Felles forsikringsvilkår for ting-/driftstapsforsikring (disse) som 
inneholder bestemmelser om

Hvem forsikringen gjelder for
Hvor forsikringen gjelder
Når forsikringen gjelder
Hva forsikringen omfatter, det vil si hvilke ting 
og interesser som er forsikret eller kan forsikres 
(eventuelt tilleggsavtaler)
Hvilke skader som erstattes og hvilke 
unntak som gjelder. Disse bestemmelsene 
er forskjellige alt etter hva som er forsikret 
og de detaljerte reglene er derfor tatt inn i 
avtalevilkårene (se pkt. 3 over).

Hvordan skaden behandles, skadeoppgjør
Generelle vilkår, som inneholder en del 
standard unntak og begrensede utvidelser, 
bestemmelser om skjønn/voldgift, renter, 
følgene av svik, foreldelse, overtredelse av 
sikkerhetsforskrift, identifi kasjon, beregning av 
premie, samt fornyelse av forsikringsavtalen og 
oppsigelse
Automatiske tilleggsdekninger, fullstendig tekst
Valgfrie tilleggsdekninger, fullstendig tekst

5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6
5.7

5.8
5.9

5.1  Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder
for den (forsikringstaker) som er nevnt i 
forsikringsbeviset, heretter kalt sikrede.
for innehaver av tinglyst eiendomsrett, 
panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i 
fast eiendom, 
jf. fal. § 7-1, 2. ledd.
ikke for innehaver av panterett i løsøre eller 
varer, jf. fal. § 7-1, 3. ledd som er fraveket, med 
mindre panthaver har mottatt forsikringsattest 
fra Selskapet.
ikke for annen panthaver eller eier av ting 
enn dem som er omtalt ovenfor, med mindre 
forsikringstaker har forsikringsplikt i henhold til 
lov eller avtale.

Ved skadeoppgjør kan Selskapet forhandle med 
forsikringstaker og utbetale erstatning til denne 
med bindende virkning for medforsikrede 
(som beskrevet i pkt. 1.2 til 1.4) med mindre 
Selskapet har fått skriftlig meddelelse om 
den medforsikrede interesse etter at skaden 
inntra   og før oppgjøret fi nner sted. 

1
1.1

1.2

1.3

1.4
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5.2 Hvor forsikringen gjelder

På forsikringsstedet.
Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i 
forsikringsbeviset (forsikringsstedet).
Med ”Alle steder” menes alle egne eller leide 
lokaler og/eller lagringssteder som er nevnt i 
forsikringsbeviset.
Med ”Hvor som helst” menes alle steder i 
Norge ekskl. egne eller leide lokaler og/eller 
lagringssteder og eventuelle andre steder 
nevnt i forsikringsbeviset.

Utenfor forsikringsstedet 
(Borteforsikring)
Forsikringen omfatter, med inntil 3 000 000 
kr. i samlet sum, ting som midlertidig befi nner 
seg på annet sted innen Norden og skal tilbake 
til forsikringsstedet (borteforsikring).
Borteforsikring gjelder ikke

• ting som anvendes ved entreprenør-, 
installasjons-, montasje-, reparasjons- eller 
håndverksarbeid

• på bygge- og anleggsplass
• ting under transport
• penger og verdipapirer.

Naturskade.
Naturskadeforsikringen gjelder bare i Norge.

1

2

3

5.3 Når forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er 
vedtatt av partene, eller fra og med en senere 
avtalt dato kl 00.00. Forsikringen gjelder til kl 
24.00 siste dato i avtaleperioden. Tilsvarende 
gjelder for senere fornyelser. Det er en 
forutsetning at premien blir betalt innen den tid 
som fremgår av betalingsvarselet. 

Dersom betalingsfristen ved 2. gangs varsel 
ikke overholdes, opphører avtalen helt eller 
delvis på grunn av manglende betaling jf. fal. § 
5-2. Selskapet har i slike tilfeller krav på premie 
for inntil 60 dager utover den tid Selskapet har 
vært i ansvar. Avtalen, eller de deler av avtalen 
som kravet gjelder, blir annullert.

Hvis det er en forutsetning at premien 
skal være betalt før Selskapets ansvar 
begynner å løpe, jf. fal. § 5-1, fremgår 
dette av forsikringsbeviset for den enkelte 
dekning. Tilsvarende gjelder ved terminvis 
og avtalte utvidelser eller endring av 
forsikringsdekningen.»
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5.4 Hva forsikringen omfatter

Når det fremgår av forsikringsbeviset omfatter 
forsikringen

A. Tingskade, 
B. Maskin-/prosjektskade, 
C. Naturskade, 
D. Driftstap – Ting, 
E. Driftstap - Maskin

Tingskade

Tingskade omfatter når det fremgår av 
forsikringsbeviset
Bygninger; omfatter også bygningens:

• utvendige elektriske tilførselskabler
• oljetank, drenskum og septiktank, samt 

utvendig tilknyttede rør frem til disse og 
frem til brønn eller hovedledning men ikke 
slik som hovedsakelig betjener maskiner og 
installasjoner som nevnt under, og heller ikke 
kunstnerisk utsmykning.

Maskiner, inventar, løsøre; som er montert 
for eller er et ledd i produksjons- eller 
næringsvirksomhet eller i drift av o  entlige 
eller private anstalter - med faste eller løse 
installasjoner, så som maskinfundamenter 
av alle slag, alle tilknyttede rør, kabler og 
ledninger, maskiners ventilasjonsanlegg m.v.
Omfatter ikke modeller, mønstre, former, 
stanser, matriser, klisjeer, trykkplater, stående 
sats o.l.

Varer

Andre objekter: med forsikringssummer som er 
spesifi sert i forsikringsbeviset;

Forsikringssum

Bygning – Fullverdi
Fullverdiforsikret bygning er forsikret for 
inntil hva det på skadedagen ville ha kostet å 
gjenoppføre tilsvarende, eller i det vesentlige 
tilsvarende, bygning på skadestedet - 
gjenoppføringsprisen. Merkostnader ved 
byggemåte og utstyr som er urasjonelt etter 
dagens byggeskikk tas ikke med.
Premiegrunnlaget fastsettes av Selskapet 
ved forhåndstakst og reguleres senere etter 
byggekostnadsindeks eller ved ny takst.
Tilbygg eller annen forandring som innvirker 
på bygningens gjenoppføringspris, omfattes 
av forsikringen og skal meldes til Selskapet. 
Er melding ikke gitt, erstattes en så stor del 
av skaden som svarer til forholdet mellom 
gjenoppføringsprisen slik denne ville vært 
uten og slik den er med forandringen 
(underforsikring).
Omfatter forsikringen bygninger uten 
spesifi kasjon i forsikringsbeviset, gjelder 
tilsvarende bestemmelse for ikke anmeldt 
bygning.

Bygning - Fast forsikringssum
Forsikringssummen fastsettes av 
forsikringstakeren.
Er forsikringssummen lik gjenoppføringsprisen 
med fradrag som nevnt i pkt. 5.6.3.1, eller 
høyere, erstattes hele skaden.
Er forsikringssummen lavere enn dette 
(underforsikring), erstattes en så stor del 
av skaden som svarer til forholdet mellom 
forsikringssummen og gjenoppføringsprisen 
med fradrag som nevnt i pkt. 5.6.3.1 

A

A.1

A.1.1

A.1.1.1

A.1.1.2
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Maskiner, inventar og løsøre – Fast 
forsikringssum
Forsikringssummen fastsettes av 
forsikringstakeren.
Forsikringssummen skal minst tilsvare hva det 
på skadedagen ville ha kostet å gjenanska  e 
tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ny 
ting, gjenanska  elsesprisen.
Er forsikringssummen lavere enn 
gjenanska  elsesprisen, erstattes en så stor 
del av skaden som svarer til forholdet mellom 
forsikringssummen og gjenanska  elsesprisen 
(underforsikring).

Prosjekt/entreprenør/montasjeoppdrag – 
Forsikringssum
For forsikringen gjelder 1. risiko vilkår. Se pkt. 
A.1.1.6
1. For løpende årsforsikring skal 
premiegrunnlaget tilsvare årsomsetningen, 
eksklusive avgifter.
Årsomsetningen omfatter:

• fakturert omsetning for arbeid 
forsikringstaker utfører inkl. verdien av ting 
tilført av byggherren som forsikringstaker 
plikter å forsikre

• verdien av arbeid utført i egen regi, som har 
medført direkte og eller indirekte kostnader

• verdien av arbeid utført av side-/
underentreprenør som forsikringstaker 
plikter å forsikre.

2. For enkeltprosjekter/montasjeoppdrag er 
forsikringssummen begrenset til kr. 1 000 000. 
Prosjekter/montasjeoppdrag utover denne 
grensen skal deklareres separat.

3. Etterdeklarasjon for årsforsikring
Premiegrunnlaget/forsikringssummen 
skal etterdeklareres ved utløpet av 
forsikringsperioden.
Er årsomsetningen

• større enn premiegrunnlaget gis et 
proratarisk premietillegg

• mindre enn premiegrunnlaget gis et 
proratarisk premiefradrag. 

Varer – Fast forsikringssum
Forsikringssummen fastsettes av 
forsikringstakeren, og skal minst tilsvare 
verdien.
Ved fastsettelse av verdien skal det tas hensyn 
til sparte kostnader og renter, kontantrabatt, 
ukurans og andre omstendigheter som 
innvirker på verdien. For varer som har redusert 
verdi på grunn av ukurans og som skal selges til 
redusert pris, skal verdien reduseres i samme 
forhold som reduksjonen i salgspris.

Varer som sikrede selv ikke har produsert 
og varer under produksjon, verdsettes til 
innkjøpspris med tillegg av kostnader, begge 
deler etter de priser som gjaldt ved ordinær 
produksjon og levering umiddelbart før skaden 
inntra  .
Ferdige varer av egen produksjon verdsettes 
til partiprisen, hensyntatt sikredes normale 
salgsmønster. For solgte varer benyttes 
kontraktsprisen. Det som berges skal først og 
fremst anses som solgt.
Er forsikringssummen lavere enn verdien, 
erstattes en så stor del av skaden som svarer 
til forholdet mellom forsikringssummen og 
verdien (underforsikring).

Dersom det er angitt i forsikringsbeviset 
at forsikringssummen fastsettes ved 
etterdeklarasjon, gjelder følgende:
1. Forsikringssummen på skadedagen 
settes til det siste deklarerte beløp justert 
i henhold til lager- og prisendringer etter 
deklarasjonsdagen, dog begrenset til den til 
enhver tid gjeldende forsikringssum for hver 
enkelt post i forsikringsbeviset.

A.1.1.3

A.1.1.4

A.1.1.5
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2. Verdien av de forskjellige varer på den 
første dagen i perioden (deklarasjonsdagen) 
skal deklareres innen 30 dager eller innen 
utgangen av hver periode dersom perioden er 
kortere. Unnlates dette, blir forsikringssummen 
i forsikringsbeviset ansett som deklarert verdi.

Dersom det er fl ere poster i forsikringsbeviset, 
regnes hver post som egen forsikring. Ved 
forsikringens tegning må forsikringstakeren 
oppgi forsikringsverdien av de forsikrede ting 
ved siste opptelling av beholdningen, fastsatt 
høyst 30 dager før forsikringens ikrafttredelse.

Førsterisiko
For poster som i forsikringsbeviset og i 
avtalevilkårene er betegnet som “førsterisiko”, 
erstattes skade opptil de oppgitte summer. 
Underforsikringsbestemmelsene ovenfor 
gjelder ikke.

For objekter som er dekket som førsterisiko, 
gjelder følgende:

• For vilkårsbestemte førsterisikoposter:
Skaden med fradrag av egenandelen, erstattes 
inntil førsterisikosummen.

• For individuelt avtalte førsterisikoposter:
Her trekkes egenandel på samme måte som for 
poster som ikke er dekket ved førsterisiko.

Maskin-/prosjektskade

Maskinskade
omfatter de i forsikringsbeviset spesifi serte 
maskiner, herunder elektriske ledninger og 
kabelopplegg innenfor bygningen spesielt 
lagt opp for fremføring av energi/data til eller 
mellom forsikrede enheter på forsikringsstedet.

Forsikringssum
Forsikringssummen for maskiner/EDB-anlegg 
fastsettes av forsikringstakeren.
Forsikringssummen skal minst tilsvare hva det 
på skadedagen ville ha kostet å gjenanska  e 

tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ny 
ting, gjenanska  elsesprisen.
Er forsikringssummen lavere enn 
gjenanska  elsesprisen, erstattes en så stor 
del av skaden som svarer til forholdet mellom 
forsikringssummen og gjenanska  elsesprisen 
(underforsikring).

Prosjektskade
omfatter når det fremgår av forsikringsbeviset:
utførte bygge-, anleggs-, installasjons- og 
monteringsarbeider, samt materialer og utstyr 
som er losset på bygge-/anleggsområdet og 
som skal inngå i bygget/anlegget.
Forsikringen gjelder inntil arbeider nevnt i 
foregående avsnitt eller deler av slikt arbeide 
er overtatt i henhold til NS 8405, 8406 eller 
8407, eller inntil de i sin helhet er tatt i bruk av 
byggherren, dog ikke utover den dato som er 
angitt i forsikringsbeviset. Selskapet svarer ikke 
for skade som konstateres etter at forsikringen 
er utløpt.

Forsikringssummen for forsikrede ting 
skal, hvis underforsikring ikke skal regnes, 
minst tilsvare de samlede beregnede 
omkostninger ved ferdigstillelse av bygget/
anlegget (gjenanska  elsesprisen). Antatt 
pris- og lønnsstigning skal inngå i summen. 
Tilleggsarbeider meldes straks til Selskapet.
Den forsikringssummen som gjelder på 
skadedagen, eventuelt med tillegg av betalte 
utgifter, er den øvre grense for Selskapets 
erstatningsplikt.
Gjenanska  elsesprisen settes til hva det 
ville kostet å anska  e tilsvarende, eller i det 
vesentlige tilsvarende ting som ny, beregnet 
etter ordinære priser og lønninger umiddelbart 
før skaden inntra  . For delvis utførte bygge-, 
anleggs-, installasjons- og monteringsarbeider 
regnes gjenanska  elsesprisen av bygget/
anlegget i den stand det var umiddelbart før 
skaden inntra  .

A.1.1.6

B

B.1

B.1.1

B.2

B.2.1
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Naturskade
Naturskadeforsikring dekker skade på 
brannforsikrede ting i Norge som direkte 
skyldes naturulykke ved skred, storm, fl om, 
stormfl o, jordskjelv eller vulkanutbrudd, 
slik som det fremgår av Avtalevilkår P 899 
Naturskade og lov om naturskadeforsikring nr. 
70 av 16. juni 1989.

Driftstap - ting

Driftstap - ting
Med mindre annet er avtalt, omfatter 
forsikringen driftstap som sikrede påføres 
i ansvarstiden ved stans eller innskrenkning 
av driften på grunn av erstatningsmessig 
tingskade på forsikrede ting på 
forsikringsstedet i forsikringstiden.

Forsikringen omfatter ikke ting, og heller ikke 
den del av driftstapet som er en følge av at 
gjenopptagelse av driften hindres eller sinkes 
på grunn av: 

• (1) forbedring, utvidelse eller andre 
endringer enn slike som skyldes påbud med 
hjemmel i lov eller o  entlige forskrifter for 
utbedring av tingskaden 

• (2) reguleringsvedtak tru  et etter skaden
• (3) manglende arbeidskraft til driften
• (4) ufullstendig tingforsikring
• (5) manglende fi nansiering
• (6) økte kapitalkostnader på grunn av 

investeringer utover erstatning for ting.

Den avtalte ansvarstid begynner å løpe fra 
den dag skaden hindrer driften eller påfører 
bedriften driftstap, dog ikke senere enn 12 
måneder fra skadedagen. 
Karenstid løper fra ansvarstidens begynnelse 
og for en periode lik den i forsikringsbeviset 
angitte karenstid. Dersom ikke annet fremgår 
av forsikringsbeviset er karenstiden 48 timer.
Medfører force majeure at utbedring/
gjenoppføring hindres, forskyves ansvarstiden 
tilsvarende.

Forsikringsinteresse
Forsikringssummen må, hvis underforsikring 
ikke skal regnes, minst tilsvare 
forsikringsinteressen. Forsikringsinteressen 
settes til di  eransen mellom forventet 
driftsinntekter og driftskostnader for 
ansvarstiden (12 måneder, 18 måneder, 24 
måneder, osv.)

Driftsinntekter
• (1) Salgsinntekter av varer og tjenester. 

Spesielle o  entlige særavgifter knyttet til 
produserte/solgte varer fratrekkes.

• (2) Spesielle o  entlige tilskudd knyttet til 
produserte/solgte varer.

• (3) Leieinntekter av fast eiendom.
• (4) Andre driftsinntekter.

Driftskostnader
• (1) Forbruk av innkjøpte råvarer/

halvfabrikata til produksjon av varer 
beregnet for videresalg herunder 
hjelpesto  er, driftsmateriell og emballasje 
inklusive toll, frakter m.v. 

• (2) 50 % av 
• lønninger, ferielønn, honorarer m.v. 

(herunder alle tari  - og avtalefestede 
ytelser)

• arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader.
• (3) Frakt og spedisjon vedrørende salget
• (4) Energi, brensel og vann vedrørende 

produksjonen (unntatt kontraktsmessige 
minsteavgifter).

• (5) Justering - egne produserte varer.
Di  eransen mellom driftsinntekter 
og driftskostnader justeres med 
beholdningsendring i lager av varer 
under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer 
(gjelder bare egne produserte varer). 
Endringen regnes slik at beholdningen ved 
ansvarstidens

• begynnelse legges til
• slutt trekkes fra. For ferdige varer av 

egen produksjon legges netto salgspris til 
grunn.

C

D
D.1.1

D.1.2

D.1.3

D.1.4
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Driftsinntekter og driftskostnader - ekskl. 
merverdiavgift - regnes fra ansvarstidens 
begynnelse (jf. pkt. D.1.1).
Ved beregning av forsikringsinteressen skal 
priser og utgifter i ansvarstiden, som normalt 
ville ha vært uten skade, legges til grunn.

Husleietap
Med mindre annet er avtalt, omfatter 
forsikringen husleietap som sikrede påføres 
i ansvarstiden ved stans eller innskrenkning 
av bygningens utleie på grunn av 
erstatningsmessig skade på forsikrede ting  på 
forsikringsstedet i forsikringsperioden.
Forsikringen omfatter ikke ting, og heller ikke 
den del av husleietapet som er en følge av at 
gjenopptagelse av driften hindres eller sinkes 
på grunn av

• (1) forbedring, utvidelse eller andre 
endringer enn slike som skyldes påbud med 
hjemmel i lov eller o  entlige forskrifter for 
utbedring av tingskaden 

• (2) reguleringsvedtak tru  et etter skaden
• (3) ufullstendig tingforsikring
• (4) manglende fi nansiering
• (5) økte kapitalkostnader på grunn av 

investeringer utover erstatning for ting.
Den avtalte ansvarstid begynner å løpe fra 
den dag skaden hindrer utleie eller påfører 
eiendommen driftstap, dog ikke senere enn 12 
måneder fra skadedagen. 
Karenstid løper fra ansvarstidens begynnelse 
og for en periode lik den i forsikringsbeviset 
angitte karenstid. Dersom ikke annet er angitt 
er karenstiden 48 timer.
Medfører force majeure at utbedring/
gjenoppføring hindres, forskyves ansvarstiden 
tilsvarende.

Husleietap - forsikringsinteresse
Forsikringssummen er lik summen av hele 
husleien og de kontraktsmessige tilleggsytelser 
for de forsikrede bygninger i ansvarstiden.
Ansvarstiden er angitt i forsikringsbeviset. 
Erstatningen er begrenset til tap som 
faller innenfor ansvarstiden. Ansvarstiden 

regnes fra skadedagen. Forsikringssummen 
må, hvis underforsikring ikke skal regnes, 
minst tilsvare forsikringsinteressen. 
Forsikringsinteressen er lik summen av hele 
husleien og de kontraktmessige tilleggsytelser 
for de forsikrede bygninger i ansvarstiden (12 
måneder, 18 måneder, 24 måneder.). 

Driftstap - maskin

Driftstap - maskin/prosjekt
Med mindre annet er avtalt, omfatter 
forsikringen driftstap som sikrede påføres i 
ansvarstiden, ved stans eller innskrenkning 
på grunn av erstatningsmessig maskin-/
prosjektskade på forsikrede ting på 
forsikringsstedet i forsikringsperioden.
Forsikringen omfatter ikke ting, og heller ikke 
den del av driftstapet som er en følge av at 
gjenopptagelse av driften hindres eller sinkes 
på grunn av  

• (1) forbedring, utvidelse eller andre 
endringer enn slike som skyldes påbud med 
hjemmel i lov eller o  entlige forskrifter for 
utbedring av tingskaden 

• (2) reguleringsvedtak tru  et etter skaden
• (3) manglende arbeidskraft til driften
• (4) ufullstendig tingforsikring
• (5) manglende fi nansiering
• (6) økte kapitalkostnader på grunn av 

investeringer utover erstatning for ting.

Den avtalte ansvarstid begynner å løpe fra 
den dag skaden hindrer driften eller påfører 
bedriften driftstap, dog ikke senere enn 12 
måneder fra skadedagen. 
Karenstid løper fra ansvarstidens begynnelse 
og for en periode lik den i forsikringsbeviset 
angitte karenstid. Dersom ikke annet er angitt 
er karenstiden 48 timer.
Medfører force majeure at utbedring/
gjenoppføring hindres, forskyves ansvarstiden 
tilsvarende.

Forsikringsinteresse
Forsikringsinteresse beregnes slik som det 
fremgår av pkt. D.1.2 - D.1.4

D.2.1

D.2.2

E

E.1.1

E.1.2



Side 9 av 26
Gjelder fra 01.01.2022
Erstatter 01.01.2021

FELLES FORSIKRINGSVILKÅR P 800 TINGSKADE
5.5 Hvilke skader som erstattes og hvilke unntak som gjelder

I Avtalevilkåret er det nærmere angitt hvilke 
skader som er dekket når den forsikrede ting 
eller interesse rammes av en skade, og hvilke 
unntak som gjelder.

5.6 Hvordan skaden behandles - skadeoppgjør
Skademelding
Skaden skal meldes til Selskapet uten ugrunnet 
opphold. Skademeldingen skal inneholde 
sikredes fødselsnummer (11 si  er) eller 
foretaksnummer, samt forsikringstagerens navn 
og adresse.
I tillegg til meldingen til Selskapet, skal følgende 
skader meldes til politiet:
Brann, innbrudd, tyveri, hærverk og ran.
Selskapet kan kreve at også andre skader 
meldes til politiet.

Skadeansettelse
Skadeansettelse - ting
Skaden settes til hva det på skadedagen ville 
ha kostet å utbedre tingen til samme, eller i det 
vesentlige samme, stand som før.
Skaden kan ikke settes høyere enn 
forsikringsverdien med fradrag av gjenverdi.

Erstatningsberegning
Fradrag i erstatningen
Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner 
med hjemmel i vilkår eller lov før fradrag av 
egenandel.

Bygning – erstatningsberegning
Erstatningsgrunnlaget
Erstatningen beregnes på grunnlag av 
kostnadene til reparasjon/gjenoppføring til 
samme, eller vesentlig samme, stand som 
umiddelbart før skaden inntra  , beregnet 
etter prisene på skadedagen. Bygningens 
tilstand, herunder forestående vedlikeholds- 

og utbedringsbehov på skadedagen, vil bli tatt 
med i vurderingen, og kan føre til fradrag. 
Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes 
høyere enn gjenoppføringsprisen før skaden, 
fratrukket verdien etter skaden, regnet etter 
samme regel, jf. pkt. A.1.1.1

Fradrag
Ved erstatningsberegningen skal det gjøres 
fradrag for økning i omsetningsverdien, som 
angitt i 
punkt 3.1.3 – 3.1.5.
Økning i omsetningsverdi er di  eransen 
mellom:
Beregnet omsetningsverdi på skadedagen 
for en tilsvarende ny eller reparert bygning, 
og bygningens omsetningsverdi umiddelbart 
før skaden inntra   der det tas hensyn til 
avkastning, beliggenhet og andre forhold.

Bygning som repareres/gjenoppføres innen 5 
år.
Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter reglene i 
pkt. 3.1.1 med følgende fradrag:

Til samme formål innen kommunens grenser.
Det gjøres fradrag for økningen i 
omsetningsverdi som angitt i pkt. 3.1.2 for 
den del av verdiøkningen som overstiger 
40 % av bygningens omsetningsverdi før 
skaden. Erstatningen kan ikke settes lavere 
enn erstatningsgrunnlaget som angitt i pkt. 
3.1.1. Bygningsdel/komponent som før skaden 
inntra   sto foran utskiftning eller riving 
erstattes etter sin omsetningsverdi med 
fradrag for kostnadene til riving/demontering.

1

2

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1
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Til annet formål innen kommunens grenser.
Det gjøres fradrag for enhver økning av 
omsetningsverdi som angitt i pkt. 3.1.2. 
Erstatningen kan ikke settes høyere enn 
etter pkt. 3.1.3.1 og heller ikke lavere 
erstatningsgrunnlaget som angitt i pkt. 3.1.1.

Bygning som ikke repareres/gjenoppføres 
innen 5 år etter reglene i pkt. 3.1.3.
Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter 
pkt.3.1.3.2, men ikke høyere enn til 
erstatningsgrunnlaget som angitt i pkt. 3.1.1.

Bygning som det før skaden inntra   var 
besluttet at ikke skulle repareres/gjenoppføres 
– rivningsklare eller forlatte bygninger
Erstatningsgrunnlaget etter pkt. 3.1.1 begrenset 
til bygningens brukbare materialer, tatt ned og 
lagt ferdig for salg/transport med fradrag for 
kostnader til riving.

Særskilt for kommunale bygninger, avtalevilkår 
P813.
Fradragsregelen i 3.1.2 kan fravikes for 
kommunale spesialbygg (skoler, institusjoner, 
renovasjonsanlegg) hvor det er et vesentlig 
misforhold mellom omsetningsverdien og 
kostnaden ved gjenoppføring, og kommunen 
ønsker å benytte erstatningen til andre formål 
eller gjenoppbygging annet sted. Erstatningen 
kan likevel ikke overstige det som reparasjon/
gjenoppbygging ville ha kostet å utbedre 
skaden til samme stand som på skadedato, jf. 
pkt. 2 ovenfor.

Særskilte erstatningsregler for bruddskade på 
rørledninger med tilknyttet utstyr.
Ved ulik alder på de skadede deler av 
rørledningen, legges eldste del til grunn for 
erstatningen.

a) Ved bruddskade på alle typer innvendige 
ledninger, tanker eller kummer – plast og 
kobber – beregnes erstatningen på grunnlag 
av de totale reparasjonskostnader. 

b) Ved bruddskade på utvendige ledninger, 
tanker og kummer, med tilknyttet utstyr 
beregnes erstatningen på grunnlag av de 
totale reperasjonskostnader med følgende 
fradrag:

Alder Fradrag
0-20 år 0 %
> 20år 5 % pr. år, høyst 85 %

Hvis overnevnte er av plastmateriale begynner 
avskrivning etter 10 år deretter 5% pr år, høyst 
85%

c) Ved bruddskade på varmtvannsbeholder/
bereder og fyrkjele, beregnes 
erstatningen på grunnlag av de totale 
reparasjonskostnader, med følgende 
fradrag:

Antall år siden tingen 
ble tatt i bruk som ny

Fradrag i %

0-2 0
3 10
4 20
5 30
6 40
7 50
8 60
9 70

10 - 80
Hvis varmtvannsbeholder/bereder produsert 
etter 1.1.2015 begynner avskrivning først etter 
10 år og deretter 10% pr år, høyst 80%.

Når aldersfradraget overstiger avtalt 
egenandel, brukes aldersfradrag i stedet for 
egenandel. 

Særskilte erstatningsregler for elektrisk 
innretning.
Ved skade som skyldes elektrisk fenomen, 
og som rammer innretning for oppvarming, 
beregnes erstatningen på grunnlag av de totale 
reparasjonskostnader, med følgende fradrag

3.1.3.2

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8
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Alder Fradrag
0-10år 0%
deretter 5 % pr. år, høyst 85 %

Ved skade på komponent, legges den skadde 
komponents alder til grunn.

Maskiner - erstatningsberegning
Ved gjenanska  else eller reparasjon
Erstatningen beregnes på grunnlag av 
kostnadene til reparasjon/gjenanska  else til 
samme - eller vesentlig samme - stand som 
umiddelbart før, beregnet etter prisene på 
skadedagen. 

Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere 
enn gjenanska  elsesprisen før skaden jf. pkt. 
A.1.1.3/B.1.1, fratrukket verdien etter skaden, 
regnet etter samme regel.

Det skal gjøres fradrag for verdiøkning ved 
forbedring av tilstanden på den skadde 
maskinen, eller del/komponent av maskinen, 
ved at brukt blir erstattet med nytt. Ved 
vurderingen tas hensyn til forringelse ved 
elde, bruk, nedsatt bruksverdi og andre 
omstendigheter, den tid tingen har vært i bruk 
og gjenstående brukstid. Fradrag gjøres for 
den del av verdiøkningen som overstiger 40 
% av maskinenes, eller delens/komponentens, 
omsetningsverdi før skaden.
Uten gjenanska  else eller reparasjon
For ting som uansett årsak ikke er reparert 
eller gjenanska  et innen tre år etter at skaden 
inntra  , beregnes erstatningsgrunnlaget 
som nevnt ovenfor, men begrenset til 
omsetningsverdien før skaden.

Inventar, løsøre – erstatningsberegning
Erstatningen beregnes etter gjenstandens 
antatte omsetningsverdi på skadedagen. Ved 
vurderingen tas det hensyn til gjenstandens 
alder, slitasje og gjenværende brukstid. 
Inventar og løsøre hvor det ikke er en kjent 

omsetningsverdi gjøres erstatningen med 
utgangspunkt i gjenstandens antatte levetid.

Varer - erstatningsberegning
Erstatningen beregnes på grunnlag av 
kostnadene til reparasjon/gjenanska  else til 
samme, eller vesentlig samme, stand som 
umiddelbart før skaden inntra  , beregnet etter 
prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget 
kan ikke settes høyere enn verdien før skaden 
fratrukket verdien etter skaden, beregnet i 
samsvar med pkt. A.1.1.5 Ved totaltap settes 
erstatningsgrunnlaget til verdien før skaden.

Driftstap - ting
Det samlede driftstap/husleietap erstattes 
innenfor forsikringssummens grense.
Forsikringen skal bare gi erstatning etter 
bestemmelsene i forsikringsavtalen for det 
tap som er lidt. Forsikringssummen er ikke noe 
bevis for størrelsen av den forsikrede interesse.
Tapet fastsettes snarest mulig etter utløpet av 
ansvarstiden, eller tidligere hvis partene blir 
enige om det.

Beregning av driftstap
Driftstapet settes til forskjellen mellom det 
resultat av driften som ville ha vært oppnådd 
i ansvarstiden uten skade og resultat 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 formueskatter m.v.

Sikrede plikter å medvirke til at resultatet av 
driften i ansvarstiden blir så godt som mulig, 
f.eks. ved utbedring og gjenanska  else, 
overfl ytting til annet lokale, midlertidig 
omlegging eller innstilling av driften.

Gir Selskapet bestemte anvisninger må disse 
følges.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.5.1
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Ved beregning av det resultat av driften som 
ville ha vært oppnådd i ansvarstiden uten 
skade, skal virksomhetens resultat av driften 
tilsvarende tidsrom før skaden - minimum ett år 
- (sammenligningstiden), legges til grunn.

Resultat i sammenligningstiden justeres hvis:
• Konjunkturer, salgsmuligheter, priser 

og 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 ha 
vært avbrutt av annen årsak enn skaden.

Ved beregning av resultat av driften i 
ansvarstiden etter skaden:

• Inkluderes de utgifter og omkostninger 
som er rettslig nødvendige, eller 
forretningsmessig vel begrunnet for 
virksomhetens reduserte produksjon/
omsetning, og som ikke kan innspares - alt 
innen ansvarstiden. Herunder inkluderes 
bare lønn, ferielønn, sosiale trygder og 
andre tari  estede ytelser til ansatte som 
det er nødvendig å beholde under fortsatt 
produksjon/omsetning, og lønn m.v. i 
oppsigelsestiden i henhold til § 15-3 tiende 
ledd i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og 
stillingsvern mv. til øvrige ansatte som heller 
ikke kan beskjeftiges på annen måte

• Utover det som er nevnt i foregående 
avsnitt, inkluderes bare lønn m.v. til 
ansatte som det i ansvarstiden ikke er 
nødvendig å beholde under den fortsatte 
produksjon/omsetning, og som heller ikke 
kan beskjeftiges på annen måte, hvis det er 
særskilt avtalt i forsikringsbeviset.

• Inkluderes ekstraordinære utgifter som 
pådras i den hensikt å begrense tapet, 
f.eks. utgifter til provisoriske tiltak, 
forseringsutgifter o.l. regnes slike utgifter 

bare med i den utstrekning de påviselig har 
minsket tapet, dersom Selskapets samtykke 
ikke innhentet på forhånd. Medfører 
slik utgifter nytte utover ansvarstiden, 
inkluderes bare det beløp som forholdsvis 
faller på ansvarstiden.

• Tas det også hensyn til inntekter, herunder 
renteinntekter, som skyldes skaden - alt 
innen ansvarstiden.

Beregning av husleietap
Husleietap ved nedgang i husleieinntekt 
beregnes på grunnlag av: leieinntekten for 
utleide lokaler med huseierens innredninger 
uten produksjonsutstyr; markedspris for 
egne rom. Fradrag gjøres for innsparte 
utgifter og opptjente renter, også av 
bygningserstatningen. Økningen av tapet ved 
forlenget byggetid som følge av forbedring, 
utvidelse eller annen endring tas ikke 
med. Erstatningen er begrenset til tapet i 
reparasjons-/gjenoppføringstiden, begrenset til 
ansvarstiden som regnes fra skadedagen.

Egenandeler/karenstid
I de fl este skadetilfeller trekkes en 
egenandel. Egenandel, som alltid fremgår av 
forsikringsbeviset, angis som et kronebeløp 
eller som en karenstid. Fremgår det ikke i 
forsikringsbeviset at egenandelen består av 
et kronebeløp eller karenstid, fratrekkes ingen 
egenandel i skadeoppgjøret. 

I tillegg gjelder følgende:

Når egenandelen oppgis som karenstid, 
gjelder at den totale ansvarstid – tidsperioden 
det svares erstatning for – forkortes med en 
tidsperiode lik angitt karenstid.

Utbetaler Selskapet ved samme skadetilfelle 
erstatning til sikrede i henhold til fl ere 
forsikringsavtaler, driftstaps-, husleietaps- og 

3.5.2

4
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ekstraomkostningsforsikringer unntatt, trekkes 
bare en egenandel, den største. For driftstaps-, 
husleietaps- og ekstraomkostningsforsikringer 
trekkes alltid den egenandel som er angitt i 
forsikringsbeviset.

Ved erstatningsmessig skade på EDB/
datautstyr som kunne vært dekket av 
servicekontrakt, etter Avtalevilkår P 844, er 
egenandelen 3 ganger den som fremgår av 
forsikringsbeviset.

Egenandelen ved erstatningsmessig skade på 
asylmottak, etter avtalevilkår P813, skal utgjøre 
minimum 100 000 kr. Dersom erstatningen 
for skaden utgjør mer enn 1 000 000 kr. (før 
fratrekk av egenandel), skal egenandelen 
utgjøre minimum 10 % av erstatningssummen. 
Dersom egenandelen som fremgår av 
forsikringsbeviset overstiger de minimum som 
er beskrevet tidligere i avsnittet, benyttes 
egenandelen i forsikringsbeviset.

I tilfeller hvor fl ere skal dele kostnadene ved 
en skade trekkes kun én egenandel tilsvarende 
andelen vedkommende skal svare for.

Skjønn
Fastsettelse av erstatningsgrunnlaget og 
verdier, og spørsmål i forbindelse med 
beregning av driftstap, avgjøres ved skjønn 
hvis sikrede eller Selskapet krever det. 
Bestemmelsene om skjønn i pkt. 5.7 Generelle 
forsikringsvilkår legges til grunn.

Voldgift
Hvis en tvist vedrørende forsikringsforholdet 
ikke blir løst, kan tvisten avgjøres med bindende 
virkning for begge parter ved voldgift. 

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, men 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.

Utbetaling av erstatning
• (1) Erstatning utbetales i takt med 

gjenoppføring/reparasjon/gjenanska  else. 
Utlegg for merverdiavgift refunderes når 
betalt regning fremlegges.

• (2) Uten gjenoppføring/reparasjon/
gjenanska  else er utbetaling av erstatning 
betinget av samtykke fra eventuelle 
panthavere. Erstatningen forfaller til 
betaling straks det er bestemt at tingen ikke 
skal gjenoppføres/repareres/gjenanska  es 
og øvrige nødvendige opplysninger 
foreligger.

• (3) Annen erstatning utbetales 
når utgiftene er påløpt.                                              
Selskapet kan avgjøre om skaden skal 
erstattes ved

• kontantoppgjør
• reparasjon
• gjenoppføring/gjenanska  else, eller
• at Selskapet fremska  er tilsvarende, eller 

i det vesentlige tilsvarende, ting.

Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke 
overstige det Selskapet hadde måttet betale 
for reparasjon eller gjenanska  else.

Ved reparasjon eller gjenoppføring/
gjenanska  else, har Selskapet rett til å 
bestemme hvilken reparatør eller leverandør 
som skal benyttes.

Erstatning for prisstigning
Erstatning for prisstigning utbetales når 
reparasjon/gjenoppføring/gjenanska  else er 
fullført

5

6

7

8
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Merverdiavgift
Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte 
utgifter som er påløpt innen 5 år etter 
utbedring av skaden, og som ikke refunderes 
eller kompenseres av de sentrale myndigheter.

Forhold til panthaver, konkursbo, nye 
eiere o.l.
Overfor panthaver, konkursbo, leasingselskap, 
utleiefi rma o.l. er Selskapets ansvar til det 
laveste følgende beløp:

• nedgangen i tingenes omsetningsverdi som 
følge av skaden

• vedkommendes økonomiske interesse i 
tingen på skadetidspunktet

For panthaver betyr “tingen” i denne 
sammenheng panteobjektet 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 inntra  .
Overfor andre nye eiere, etter at skaden 
inntra  , inntrer Selskapet i panthavers rett i 
den utstrekning Selskapet betaler erstatning til 
panthaver. Unntatt er de tilfeller når ny eier er 
eierens ektefelle, samboer eller livsarving

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.

10

11

12



Side 15 av 26
Gjelder fra 01.01.2022
Erstatter 01.01.2021

FELLES FORSIKRINGSVILKÅR P 800 TINGSKADE
5.7 Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår gjelder i den 
utstrekning de ikke er fraveket i avtalevilkåret 
eller forsikringsbeviset.

Særlige begrensninger i Selskapets 
erstatningsplikt.
Selskapet svarer ikke for tap eller skade og 
økning i tap eller skade, som direkte eller 
indirekte er forårsaket av, står i sammenheng 
med eller skyldes:

a) skade som sikrede har voldt forsettlig, jf. 
fal. § 4-9.

b) skade som sikrede har voldt ved grov 
uaktsomhet. Under hensyn til skyldgraden 
og omstendighetene forøvrig avgjøres om 
Selskapet skal erstatte en del av skaden, jf. 
fal. § 4-9.

c) krig eller krigslignende handlinger uansett 
om krig er erklært eller ikke, opprør eller 
lignende alvorlig forstyrrelse av den 
o  entlige orden samt streik eller lock-out

d) jordskjelv eller vulkanske utbrudd.
e) atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, 

kjernebrennsto  , radioaktiv stråling/avfall, 
bruk av raketter eller farlig spredning av 
biologiske eller kjemiske substanser. 

f)   radioaktiv, giftig, eksplosiv eller 
annen farlig egenskap ved kjerneladede 
sprengelementer.

g) skade på kabler og ledninger, for energi og 
signaler, og deres infrastruktur som strekker 
seg utover en radius på 333 meter fra 
forsikringsstedet.

h) politiske handlinger ved nasjonale eller 
lokale myndigheter, så som inndragelse, 
ekspropriasjon, nasjonalisering, rekvisisjon 
og lignende, samt beslag eller ødeleggelse 
ved karantene- eller tollbestemmelser.

i)   brudd på internasjonal lovgivning. 
Selskapet vil ikke under noen omstendighet 
yte erstatning, dekning eller andre ytelser 
som kan medføre at Selskapet handler i 

konfl ikt med de til enhver tid gjeldende 
sanksjoner, restriksjoner eller forbud 
iverksatt av FN, EU, Storbritannia eller USA.

Begrenset utvidelse av Protectors 
erstatningsplikt

Skade som skyldes terrorhandlinger dekkes i 
samsvar med følgende bestemmelser:

Med terrorhandling forstås en skadevoldende 
handling som fremstår å ha hatt til hensikt 
å forårsake alvorlig person- eller tingskade 
eller annet betydelig tap for å øve innfl ytelse 
på politiske, religiøse eller andre ideologiske 
organer eller for å fremkalle frykt i 
befolkningen. Handlinger som er omfattet 
av Stra  eloven kapittel 18 eller som norske 
myndigheter eller i det aktuelle landet som har 
defi nert som terrorisme, er uansett omfattet.

Selskapets samlede ansvar for alle 
erstatningsmessige skadetilfeller som direkte 
eller indirekte skyldes eller står i sammenheng 
med terrorhandling, er begrenset til maksimalt 
1 milliard kr. ved én og samme hendelse, og 
1 milliard kr. per kalenderår totalt for alle 
hendelser.

Sumbegrensningene gjelder ansvaret etter 
alle forsikringsavtaler i Selskapet til sammen, 
med unntak for særskilte inngåtte avtaler om 
dekning av skader eller tap som skyldes terror.

Med én og samme hendelse forstås alle 
skadetilfeller som rammer Selskapet og som 
inntrer innenfor et tidsrom av 72 timer, regnet 
fra første skadetilfelle og som direkte eller 
indirekte skyldes eller står i sammenheng med 
terrorhandling. Overstiges sumbegrensningen 
per hendelse, vil alle erstatningene bli redusert 
forholdsmessig.
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Skade på følgende dekkes ikke:

a) Dammer, tunneler, broer
b) Flyplasser, jernbanestasjoner
c) Kraftverk
d) Bygninger med mer enn 25 etasjer
e) O  shore installasjoner
f)    Avbrudd i fremmed virksomhet
g) Avbrudd uten fysisk skade på 

forsikringstakers område 
h) Objekter/interesser utenfor Norden
i) Lokasjoner/interesser med samlet verdier 

mer enn EUR 3,5 milliard

Selskapet svarer for naturskade, innenfor 
et tidsrom på 72 timer, som faller utenfor 
Naturskadepoolens dekning. Summen av alle 
skader innen nevnte tidsrom er begrenset til 1 
milliard kr. Overstiger samlede skader grensen, 
blir erstatningen redusert proratarisk.»

Skjønn
Er det adgang til å kreve skjønn i henhold 
til forsikringsvilkårene, gjelder følgende 
bestemmelser om fremgangsmåten:  

a) Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede 
personer. Hver av partene velger en 
skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker 
det, kan han eller hun velge særskilt 
skjønnsmann for bestemte ting – ved 
avbruddstap for bestemte spørsmål.

b) Har den ene av partene skriftlig 
underrettet den annen om sitt valg, plikter 
denne innen én uke etter at han eller hun 
har mottatt underretningen å gi meddelelse 
om hvem han eller hun velger. Før skjønnet 
velger de to skjønnsmenn en oppmann. 
Hvis noen av partene forlanger det, skal 
denne være bosatt utenfor partenes 
hjemsted og utenfor den kommune hvorfor 
sikringstilfellet er inntru  et. Unnlater en av 
partene å velge skjønnsmann, oppnevnes 
denne på hans eller hennes vegne av 

tingretten i den rettskrets hvor skjønnet 
foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige 
om oppmann, oppnevnes denne på samme 
måte.

c) Skjønnsmennene plikter å innhente de 
opplysninger og foreta de undersøkelser 
som de anser nødvendige. De plikter 
å avgi sitt skjønn på grunn-lag av 
forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn 
foretar verdsettelsen – besvarer 
spørsmålene ved avbruddstap - uten at 
oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, 
tilkalles oppmannen, som etter de samme 
regler avgir sitt skjønn over de punkter 
som skjønnsmennene er uenige om. Blir 
oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen 
på grunnlag av dennes skjønn. Erstatning 
skal dog ikke ligge utenfor de grenser som 
de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre.

d) Partene betaler hver sin skjønnsmann. 
Honorar til oppmannen og mulige andre 
omkostninger ved skjønnet bæres av 
partene med en halvdel hver. Skjønnets 
verdsettelser er bindende for begge parter.

Selskapets renteplikt
Sikrede har krav på renter overensstemmende 
med reglene i § 8-4 eller § 18-4 i lov om 
forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL).

Følgene av svik
Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, 
mister ethvert erstatningskrav mot Selskapet 
etter denne og andre forsikringsavtaler i 
anledning samme hendelse, og Selskapet 
kan si opp enhver forsikringsavtale med 
forsikringstakeren / sikrede, jf. fal. §§ 4-2, 4-3, 
8-1 eller 13-2, 13-3 og 18-1, jf. Også pkt. 5.7.14 
og pkt. 8.
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Frist for å gi melding om skade, frist 
for å foreta rettslige skritt, regress og 
regler om foreldelse
Selskapet er fri for ansvar hvis 

a) sikrede ikke har meddelt kravet til 
Selskapet senest innen ett år etter at sikrede 
fi kk kunnskap om de forhold som begrunner 
det jf. fal. § 8-5 

b) sikrede ikke har anlagt sak eller krevd 
nemndbehandling innen seks måneder 
etter at sikrede fi kk skriftlig melding om at 
Selskapet ikke anser seg ansvarlig og det 
samtidig er minnet ham eller henne om 
fristen, dens lengde og følgen av at den 
oversittes, jf. fal. § 8-5, 18-5 og 20-1

Har sikrede oversittet fristen for å gi melding 
om forsikringstilfellet til Selskapet, jf. fal. § 8-5, 
har Selskapet rett til regress mot sikrede i de 
tilfellene hvor Selskapet har utbetalt erstatning 
direkte til skadelidte.

Kan sikrede forlange at en tredjemann 
erstatter tapet, trer Selskapet ved utbetaling av 
erstatning inn i sikredes rett mot tredjemann.

Sikredes krav foreldes også etter 
bestemmelsene i fal. § 8-6 eller § 18-6 

Oppsigelse
Forsikringstakerens rett til oppsigelse
Forsikringstaker kan i forsikringstiden si opp 
en skadeforsikring, ulykkesforsikring eller 
sykeforsikring dersom:

a) forsikringsbehovet faller bort, eller
b) det foreligger andre særlige grunner, eller
c) for fl ytting av forsikringen til et annet 

selskap
Forsikringstaker skal varsle Selskapet med en 
frist på minst én måned. Ved fl ytting skal det i 
varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen 
fl yttes til og om tidspunktet for fl yttingen, se 
fal. § 3-6 og § 12-3.

En kollektiv skadeforsikring, ulykkesforsikring 
eller sykeforsikring kan i forsikringstiden ikke 
sies opp for fl ytting til et annet selskap, se 
fal. § 3-6 tredje ledd og § 12-3  erde ledd. 
Forsikringstaker kan i forsikringstiden ikke si 
opp en kollektiv livsforsikring, se fal. § 12-3 
 erde ledd.

Dersom forsikringstaker driver stor 
næringsvirksomhet kan forsikringen ikke 
fl yttes til et annet selskap i forsikringstiden. 
Det samme gjelder dersom forsikringstakers 
næringsvirksomhet hovedsakelig foregår i 
utlandet, se fal. § 1-3.

Med stor næringsvirksomhet menes foretak 
som oppfyller minst to av følgende vilkår:

a) har mer enn 250 ansatte,
b) har en salgsinntekt på minst 100 millioner 

kroner ifølge siste årsregnskap,
c) har eiendeler ifølge siste balanse på minst 

50 millioner kroner.

Selskapets rett til oppsigelse og opphør 
ved eierskifte
Selskapet kan i forsikringstiden si opp en 
løpende forsikring i samsvar med reglene i fal. § 
3-7 eller § 12-4:

a) med 14 dagers varsel dersom det er gitt 
uriktige eller ufullstendige opplysninger om 
risikoen, se fal. § 4-3 eller § 13-3.

b) med øyeblikkelig virkning dersom det 
svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige 
opplysninger om risikoen, se fal. § 4-3 eller 
§ 13-3.

c) med 1 ukes varsel dersom det foreligger 
svik i forbindelse med skadeoppgjøret, se fal. 
§ 8-1 eller § 18-1.

6
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Selskapet kan også si opp en løpende forsikring 
i samsvar med reglene i fal. § 3-7 eller § 12-4 
med 2 måneders varsel dersom:

a) det foreligger brudd på 
sikkerhetsforskrifter eller andre 
ansvarsbegrensende forutsetninger

b) bruken av forsikringsgjenstanden eller 
sikredes virksomhet endres på en måte som 
innebærer at Selskapet ikke ville overtatt 
forsikringen om det nye forholdet hadde 
foreligget på tegningstidspunktet

c) det ved gjentatte mislighold av 
premiebetalingen jf. fal. § 5-2 og § 14-2

I stedet for forsikringsavtalen § 7-2 gjelder: 
Skifter den ting forsikringen er knytte til eier, 
faller forsikringen bort. Selskapet svarer likevel 
for forsikringstilfeller som inntrer  orten dager 
etter eierskiftet. Forsikringen bortfaller uansett 
når den nye eier har tegnet forsikring. 

Fornyelse av forsikringen
Forsikring som gjelder for en tid av minst ett år, 
fornyes automatisk for ett år av gangen jf. fal. 
§ 3-2 og 12-7, hvis ikke forsikringstakeren innen 
forsikringstidens utløp varsler Selskapet om at 
forsikringen ikke ønskes fornyet, jf. fal. § 3-4 og 
§ 12-8.
Hvis Selskapet ønsker, av særlige grunner som 
gjør det rimelig å avbryte forsikringsforholdet,  
må Protector varsle forsikringstakeren skriftlig 
2 måneder før utløpet av forsikringstiden, jf. fal. 
§ 3-5 og § 12-9.

Selskapet kan endre forsikringsvilkår og premie 
jf. fal. § 3-3. Endringene blir gjeldende fra 
fornyelsesdag. 

Overtredelse av sikkerhetsforskrift og 
identifi kasjon
I forsikringsbeviset kan det være vist til 
sikkerhetsforskrifter. Sikkerhetsforskrifter er 
enten inntatt i avtalevilkåret, eller følger som 
særskilt vedlegg.

Den som ved handling eller unnlatelse 
forsømmer å overholde eller å påse 
overholdelse av sikkerhetsforskrifter, kan helt 
eller delvis miste retten til erstatning, jf. fal. § 
4-8 eller § 13-9.

Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning 
helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes 
handlinger eller unnlatelser får tilsvarende 
anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra 
personer som nevnt i fal. § 4-11 annet ledd. 

Det samme gjelder om forsømmelsen med 
å overholde eller påse overholdelse av 
sikkerhetsforskriften er gjort av personer 
som utfører arbeid av ledende art eller av 
andre som har særlig selvstendig stilling 
innen virksomheten, samt arbeidsledere som i 
arbeidstiden følger dem de er satt til å lede. 

For så vidt gjelder handlinger eller 
unnlatelser vedrørende sikredes plikter etter 
forsikringsavtaleloven kapittel 4, får slike 
handlinger eller unnlatelser fra personer i 
sikredes organisasjon som utfører arbeid av 
ledende art eller av andre som har særlig 
selvstendig stilling innen virksomheten, samme 
virkning for sikredes rettigheter som om 
handlingen eller unnlatelsen var foretatt av 
sikrede selv.

8
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Lovlige interesser
Forsikringen omfatter kun lovlige interesser 
som kan verdsettes i penger.

Gjenstander anska  et i utlandet og ført inn 
til Norge uten tolldeklarasjon til en verdi som 
overstiger grensen for tollfri innførsel, er i sin 
helhet unntatt fra Protectors erstatningsplikt. 
Tilsvarende gjelder for gjenstander hvor det er 
utført tjenester eller reparasjoner i tilknytning 
til gjenstanden. 

Ved innførsel av fl ere gjenstander erstatter 
Selskapet de gjenstander som har en samlet 
verdi under grensen for tollfri innførsel. 
Grensene for tollfri innførsel følger av det 
som til enhver tid er fastsatt i tolloven med 
tilhørende forskrifter.

Forsikringen omfatter heller ikke interesser 
som rammes av stra  elovens bestemmelser 
om hvitvasking.

Vinningsforbud og gjenstander som 
kommer til rette
Forsikring skal ikke føre til vinning, men skal 
erstatte det tap som er lidt innenfor rammen av 
forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet 
bevis for tingens eller interessens verdi.

Selskapet har rett til å overta en skadet ting når 
det er utbetalt erstatning for totaltap. Kommer 
en ting til rette etter at erstatning er utbetalt, 
har sikrede rett til å beholde tingen mot å 
tilbakebetale erstatningen.

Beregning av premie
Opphører Selskapets ansvar i forsikringstiden, 
har forsikringstaker krav på å få tilbakebetalt 
premie. Premien som skal godskrives 
forsikringstakeren, skal utgjøre en 
forholdsmessig andel av premien som den 

gjenstående forsikringstiden utgjør i antall 
hele måneder i forhold til den samlede 
forsikringstiden, jf. fal. §3-9 eller § 12-5.

Ved terminvis premiebetaling beregnes et 
termintillegg.

Opplysning ved tegning
Forsikringstaker og forsikrede skal gi riktige 
og fullstendige svar på Selskapets spørsmål. 
Det skal også opplyses om særlige forhold 
som de må forstå er av vesentlig betydning for 
Selskapets vurdering av risikoen, jf. fal. § 4-1 
eller § 13-1a. 

Dersom de opplysninger om risikoen 
som forsikringstakeren eller noen på 
forsikringstakerens vegne har gitt ved tegning 
av forsikringen, er uriktige eller ufullstendige 
på noe vesentlig punkt, kan Selskapet si opp 
forsikringen med 14 dagers varsel jf. fal. § 4-3 
og § 13-3. Det vises for øvrig til vilkårenes 
kapittel 4. 

Har forsikringstakeren eller forsikrede forsømt 
sin opplysningsplikt, og det ikke bare er lite 
å legge ham eller henne til last, kan retten til 
erstatning settes ned eller falle bort jf. fal. § 
4-2 og 13-2.

Selskapets rett til å motregne i 
erstatningen
I en erstatning som tilfaller forsikringstakeren, 
har Selskapet rett til å motregne med forfalt 
premie fra samme eller andre forsikringsforhold 
med Selskapet, jf. fal. § 8-3.

I erstatning som tilfaller en medforsikret 
tredjeperson eller skadelidt under en 
ansvarsforsikring, kan Selskapet motregne 
med premie fra samme forsikringsforhold 
som er forfalt i løpet av de siste to år før 
erstatningsutbetalingen, jf. fal. § 8-3.
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Lovvalg
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen 
i den utstrekning dette ikke er i strid med 
lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i 
forsikring, eller det er gjort annen avtale.

Verneting
Tvister etter forsikringsavtale avgjøres ved 
norsk domstol, med mindre det er i strid med 
ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller 
det er gjort annen avtale.

Valuta
Premiebeløp, forsikringssummer og 
erstatninger med videre som springer ut av 
forsikringsavtalen, regnes i norske kroner 
(NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller 
forsikringsbevis.

Garantiordning for skadeforsikring
Selskapet er medlem av garantiordningen 
for skadeforsikring, se lov om banksikring 
av 12. Juni 1996 nr. 75 pkt. 5.7.1e og forskrift 
om garantiordning for skadeforsikring av 22. 
desember 2006 nr. 1617. Ordningen skal være 
en trygghet for sikrede dersom Selskapet ikke 
kan betale det de plikter i henhold til inngåtte 
skadeforsikringsavtaler.

Garantiordningen dekker opptil 90 prosent av 
hvert enkelt krav. Krav etter forsikringer som 
gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring 
skal likevel dekkes med 100 prosent. 
Garantiordningen dekker ikke forsikringskrav 
utover 20 millioner kr. for hvert krav, for hver 
sikret og for hvert skadetilfelle.

Garantiordningen dekker blant annet 
ikke kredittforsikring, livsforsikringer, 
energiforsikringer og luftfartsforsikringer. 
Videre dekkes ikke sjøforsikring, unntatt 
når forsikringen gjelder skip som ikke er 
registreringspliktige i henhold til lov om 

sjøfarten (sjøloven) av 24. juni 1994 nr. 39 
§ 11 annet ledd, eller fi skefartøyer opp til 
og med 50 bruttotonn som er registrert i 
Skipsregisteret, jf. sjøloven § 11 første ledd, 
første punktum.

Garantiordningen dekker ikke 
næringslivsforsikringer, når forsikringen gjelder 
foretak som ved avtaleinngåelsen eller senere 
fornyelser oppfyller minst to av følgende vilkår:

a) har fl ere enn 250 ansatte
b) har en omsetning på minst 100 millioner 

kr. ifølge siste årsoppgjør, eller
c) har eiendeler ifølge siste balanse på minst 

50 millioner kr.
For nærmere detaljer henvises det til 
ovennevnte lov og forskrift.

Forsikringsselskapenes sentrale register 
– FOSS og ROSS

Forsikringsselskapenes sentrale 
skaderegister
Alle skader som meldes et forsikringsselskap 
kan registreres i Forsikringsselskapenes 
sentrale skaderegister (FOSS). Når et 
forsikringsselskap melder en skade til 
registeret, får Selskapet oversikt over alle 
skader som tidligere er meldt på samme kunde, 
inkludert skader i andre forsikringsselskap. 
Informasjonen er ikke tilgjengelig for andre 
enn forsikringsselskapene og kan kun hentes 
ut i forbindelse med registrering av skade. Det 
lagres ingen dokumenter i registeret.

Registrerte skader slettes etter 10 år. Den 
forsikrede har rett til innsyn i registret. 
Forsikringstaker har innsynsrett i registeret 
etter personopplysningslovens § 18. Dersom 
slikt innsyn ønskes, må skriftlig anmodning 
sendes Selskapet eller Finansnæringens 
Servicekontor, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo.

FOSS gjelder ikke for næringsforsikring. 
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Behandling av personopplysninger
Protector Forsikring ASA behandler 
personopplysninger i overenstemmelse med 
gjeldende personvernregelverk. 

Personopplysninger er opplysninger som kan 
knyttes til en identifi sert eller identifi serbar 
fysisk person som for eksempel navn, 
adresse, fødselsnummer, e-postadresse og/
eller bilnummer. Slike opplysninger kan være 
nødvendig for oss å behandle for at vi skal 
kunne betjene deg som kunde i forbindelse 
med opprettelse og administrering av 
forsikringsordninger. 

Vi vil ikke utlevere personopplysninger om deg 
til andre uten at dette er uttrykkelig fastsatt lov 
eller vi i forkant av utleveringen har innhentet 
samtykke fra deg. Personopplysninger og 
andre opplysninger om forsikringsforholdet 
vil bli utlevert til o  entlige myndigheter 
(Skatteetaten, Arbeids- og Velferdsetaten 
(NAV), politiet eller andre etater) når dette 

følger av lovbestemt opplysnings- eller 
utleveringsplikt.

Vi oppbevarer ikke personopplysninger lenger 
enn nødvendig. Personopplysningene dine vil 
derfor slettes umiddelbart behandlingsformålet 
opphører. 

Dersom vi behandler personopplysninger 
om deg har du visse rettigheter hva 
gjelder blant annet rett til innsyn, retting 
av uriktige personopplysninger, sletting av 
personopplysninger og dataportabilitet. Ønsker 
du mer informasjon om dine rettigheter se 
personvernerklæring på vår hjemmeside 
www.protectorforsikring.no
Ønsker du å innfri dine rettigheter som 
registrert, eller har spørsmål vedrørende vår 
behandling av personopplysninger kan du 
kontakte vårt personvernombud ved å sende 
en e-post til 
dpo@protectorforsikring.no
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5.8 Automatiske tilleggsdekninger – fullstendig tekst
De automatiske tilleggsforsikringene med 
angitt forsikringssum fremgår av det enkelte 
Avtalevilkår.
Dersom forsikringssummen er avtalt utvidet, 
vil dette være angitt i forsikringsbeviset med 
benevnelse lik avtalevilkårets nummerering 
(2.01   2.21). Evt. økningen av forsikringssum vil 
være angitt. 

Investeringer/Nyanska  elser - Førsterisiko 
Forsikringen omfatter investeringer/
nyanska  elser i forsikringsåret med inntil 
10 % av forsikringssum for bygninger, 
eller for maskiner, inventar og løsøre, på 
forsikringsstedet.  Investeringen/nyanska  elsen 
skal meldes til Selskapet senest ved utgangen 
av avtaleperioden. 
Erstatningen er begrenset til det beløp 
som fremgår av Avtalevilkåret, eller avtalt 
forsikringssum.

Uteglemte ting/Feilvurdering - Førsterisiko 
Dersom forsikringssummen for bygninger/
maskiner/inventar/løsøre er fastsatt etter en 
verdi¬registrering som er mindre enn 5 år 
gammel på skadedagen, dekkes uteglemte ting/
feil¬vurderinger, herunder prisstigning inntil 
skadedag for bygninger/maskiner/inventar/
løsøre. Erstatningen for bygninger er begrenset 
til 10 % av forsikringssummen for bygninger, 
maksimalt beløp som fremgår av Avtalevilkåret 
etter avtalt forsikringssum. Erstatningen for 
maskiner, inventar/ løsøre er begrenset til 10 % 
av forsikringssummen for maskiner, inventar/ 
løsøre, maksimalt det beløp som fremgår av 
Avtalevilkåret eller avtalt forsikringssum. 
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Rydningsomkostninger 
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av 
verdiløse rester etter skade, begrenset til det 
beløp som fremgår av Avtalevilkåret, eller avtalt 
forsikringssum. 

Påbud fra o  entlig myndighet   
Førsterisiko 

a) Forsikringen omfatter nødvendige 
og påløpte merutgifter, med inntil det 
beløp som fremgår av Avtalevilkåret eller 
avtalt forsikringssum, som påløper etter 
erstatningsmessig skade og som skyldes 
påbud med hjemmel i lov eller o  entlige 
forskrifter til:

• utbedring/gjenoppføring av den skadete 
bygning/bygningsdel

• grunnundersøkelser og fundamentering 
i forbindelse med gjenoppføring av den 
skadete bygning/bygningsdel

• utgifter som ikke direkte vedrører 
byggearbeidet, men som er en betingelse 
for at bygningen tillates gjenoppført på 
samme byggetomt. Selskapet dekker ikke 
utgifter ved påbud som myndighetene 
hadde hjemmel til å gi selv om skaden 
ikke hadde inntru  et.

b) Er gjenoppbygging på samme byggetomt 
hindret ved lovhjemlet inngrep, gjelder 
forsikringen også med samme betingelser 
ved gjenoppføring på annet sted   i den 
utstrekning nødvendige merutgifter påløper 
på det nye stedet, er en konsekvens av det 
lovhjemlede inngrepet.

c) Forsikringen omfatter ikke
• merutgifter til utgraving/sprengning av 

kjeller
• merutgifter som skyldes at bygning 

gjenoppføres større enn den skadete
• tap av nytteareal, som følge av påbud, i 

forhold til den skadete bygning.

d) Utbedring/gjenoppføring må være 
avsluttet innen 5 år etter skadedagen

e) Erstatningen forfaller til betaling først når 
skaden er utbedret.

Prisstigning etter skade 
Forsikringen av bygninger, maskiner, inventar 
og løsøre omfatter økte utgifter på grunn av 
prisstigning   innen et tidsrom på 24 måneder 
fra skadedagen   til utbedring, gjenoppføring, 
eller gjenanska  else av tilsvarende, eller i det 
vesentlige tilsvarende, ting. Hver enkelt post 
vurderes for seg.
For bygning beregnes prisstigning på grunnlag 
av gjennomsnittlig byggekostnadsindeks i 
gjenoppbyggingsperioden.
Forsikringen omfatter ikke økte utgifter 
som påløper på grunn av forhold som 
forsikringstakeren har ansvaret for. 
Erstatningen fastsettes når skaden er utbedret, 
eller senest 24 måneder etter skadedagen 
ved overenskomst eller skjønn. Erstatningen 
er begrenset til 20 % av erstatningen for hver 
skadet ting.

Rekonstruksjon av arkiver - Førsterisiko 
Forsikringen omfatter utgifter til nødvendig 
rekonstruksjon av arkiver, manuskripter, 
yrkestegninger, beregninger, registre, 
kartotek, gjenkjøp av software, datafi ler 
og forretningsbøker. Erstatningen dekker 
normale kostnader som i løpet av 24 måneder 
er nødvendige for å gjenopp¬rette den 
informasjon som er gått tapt ved skaden, 
begrenset til det beløp som fremgår av 
Avtalevilkåret eller avtalt forsikringssum.
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Destruksjon av giftige rester - Førsterisiko 
Ved påbud fra o  entlig myndighet, omfatter 
forsikringen merutgifter til destruksjon, og 
nødvendig midlertidig lagring, av både giftige 
ting og miljøfi endtlige rester av skadete ting 
Forsikringen omfatter imidlertid ikke utgifter 
ved påbud som myndighetene hadde hjemmel 
til å gi selv om skaden ikke hadde oppstått.
Erstatningen er begrenset til det beløp 
som fremgår av Avtalevilkåret eller avtalt 
forsikringssum, og innenfor 12 måneder etter 
skadedag.

Skade på rom - Førsterisiko 
Forsikringen omfatter skade på rom som 
sikrede bruker - men ikke eier, når skaden 
er forårsaket av innbrudd eller hærverk i 
forbindelse med innbrudd. Erstatningen 
er begrenset til det beløp som fremgår av 
Avtalevilkåret, eller avtalt forsikringssum.

Gjerder og porter 
Gjerder, porter og lysstolper som ikke er 
forsikret på annen måte, er medforsikret med 
det beløp som fremgår av Avtalevilkåret eller 
avtalt forsikringssum.

Modeller, mønstre og former - Førsterisiko 
Forsikringen omfatter utgifter til 
rekonstruksjon/gjenanska  else av modeller, 
mønstre, former, verktøy, stanser, matriser, 
klisjeer, trykkplater, stående sats o.l. 
Erstatningen er begrenset til det beløp 
som fremgår av Avtalevilkåret, eller avtalt 
forsikringssum.

                                                                          

Utgifter til utskifting av låssylindre når fare 
for misbruk er overhengende
Forsikringen omfatter utgifter til utskifting av 
låssylindre dersom nøkler er kommet på avveie 
som følge av innbrudd i bygning, eller rom i 
bygning, og fare for misbruk er overhengende. 
Erstatningen er begrenset til det beløp 
som fremgår av Avtalevilkåret eller avtalt 
forsikringssum.

Driftstap ved naturskade
Når ordinær avbruddsforsikring er tegnet, er 
det automatisk inkludert en avbruddsforsikring 
som skyldes naturskade, jf. Avtalevilkår P 899 
Naturskade.
Karenstid: 48 timer.
Dersom ikke annet fremgår av 
forsikringsbeviset, er erstatningen begrenset 
til 20 % av forsikringssum for løpende 
driftstapforsikring – høyst 3 500 000 kr.

Ekstrautstyr prosjekt, sikkerhetsforskrift P 
851, P 876 og P 890 gjelder 
Boder, brakker, verksteder, kompressorhus, 
redskaper, verktøy og øvrig utstyr 
som anvendes for gjennomføring av 
kontraktsarbeidet, men som ikke skal inngå 
i bygget/anlegget eller i montasjen, dekkes 
med inntil 250 000 kr. (1.risiko). Unntak: 
Maskiner med egen fremdriftsmotor, 
tunnelboremaskiner, kraner, kompressorer på 
hjul, luftfartøy og sjøgående utstyr. 

Skilt og fastmontert bygningsmessig 
innredning
Selskapet dekker plutselig og uforutsett ytre 
skade på skilt eller bygningsmessig innredning 
bekostet av forsikringstaker. 
Samlet erstatning for skilt og fastmontert 
innredning på bygg er inkludert opp til 
forsikringssum 100 000 kr.
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5.9 Valgfrie tilleggsdekninger – fullstendig tekst

De avtalte, valgfrie tilleggsforsikringene 
med angitt forsikringssum fremgår av 
forsikringsbeviset med nummer tilsvarende 
nedenstående.

Ting som tilhører andre 

Kunstnerisk/arkitektonisk utsmykning av 
bygning - Førsterisiko 
Forsikringen dekker avtalt merverdi av spesiell, 
innvendig/utvendig utsmykning/påkostning av 
bygningen.

Bygningsmessig innredning 
Forsikringen omfatter leieboers tap når 
bygningsmessig innredning, bekostet av ham, 
ikke lenger kan utnyttes fordi

• leieforholdet opphører som følge av skade, 
eller fordi

• innredningen ikke utbedres som ledd i 
utbedring av bygning etter skade

Ved beregning av tapet tas hensyn til 
innredningens sannsynlige brukstid, leieavtalens 
varighet, og mulighet for forlengelse av 
avtalen.

Ekstraomkostninger - Førsterisiko 
Forsikringen dekker nødvendige 
ekstraomkostninger   unntatt til rekonstruksjon 
av arkiver, manuskripter, yrkestegninger, 
beregninger, registre, kartotek, gjenkjøp av 
software, datafi ler og forretningsbøker til 
fortsettelse av virksomheten inntil 12 måneder 
fra skadedagen.

Kjøle-/fryselager, sikkerhetsforskrift P 881 
gjelder
Forsikringen dekker tap av, eller skade på, 
varer i kjøle-/fryselager forårsaket av svikt i 

kjøle-/fryse-maskineri, tap av kjølemedia eller 
strømstans.
Selskapet svarer ikke for skade ved 
forhåndsvarslet strømstans, uansett årsak.
Dersom det ikke er installert frysealarm 
jf. sikkerhetsforskriftene for fryseanlegg, 
fratrekkes en egenandel på 20 % av skaden, 
minimum den egenandel som fremgår av 
forsikringsbeviset.

Varer lagret på gulvnivå 
Forsikringen omfatter skader på varer lagret 
mindre enn 10 cm fra gulv, når skaden er 
forårsaket av brudd på bygnings rørledning 
med tilknyttet utstyr.

Varekasko  
Forsikringen omfatter skade på varer 
som følge av ordinær lagerbehandling på 
forsikringsstedet.

Varer på messer 
Forsikringen omfatter varer og annet utstyr 
som midlertidig befi nner seg på messer o.l.

Innbrudd i plasthall,
sikkerhetsforskrift P 872 gjelder 
Forsikringen dekker tap ved innbrudd i plasthall. 

Tyveri fra opplag under åpen himmel, 
sikkerhetsforskrift P 875 gjelder 
Forsikringen dekker tap ved tyveri fra opplag 
under åpen himmel. 

Forseringsomkostninger 
Forsikringen dekker kostnader ved reparasjon 
på overtid, ilfrakt og andre tiltak for å forsere 
reparasjonstiden.
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Tilriggingsutstyr, 
sikkerhetsforskrift P 876 gjelder 
Forsikringen dekker tilriggingsutstyr, verktøy, 
redskaper, brakker o.l.

Skade på tilliggende bygg 
Forsikringen dekker skade på tilliggende bygg 
som ikke er dekket av annen forsikring.

Skade i garantitiden 
Vilkårsutvidelsen omfatter kun arbeider som 
er regulert i henhold til kontrakt mellom 
byggherre og entreprenør.

Selskapet dekker utbedring etter en plutselig 
og uforutsett fysisk skade som oppstår og 
konstateres etter at kontraktsarbeidet er 
overtatt av byggherren, innen avtalt periode. 
Skaden må skyldes feil montering eller 
utførelse i forsikringstiden (byggeperioden), for 
det enkelte prosjekt.
Kostnader til reparasjon eller bytting av den 
bygningskomponent/objekt som forårsaker 
skaden, erstattes ikke. Hvis ikke annet 
fremkommer i forsikringsbeviset er perioden 
ett år etter overlevering til byggherre.
Forsikringssum og egenandel fremkommer av 
forsikringsbeviset.

Fremmed dataanlegg 
Forsikringen dekker avbruddstap som følge 
av en erstatningsmessig tingskade i navngitt 
fremmed dataanlegg.

Rekonstruksjon av data,
 sikkerhetsforskrift P 851 og P 882 gjelder
Forsikringen dekker nødvendige utgifter til 
rekonstruksjon av databærere med data, 
etter en erstatningsmessig tingskade, 
eller en tingskade som kan dekkes av en 
servicekontrakt.

Lønn til ansatte 
Forsikringen dekker utgifter til lønn, 
feriepenger, sosiale trygder og andre 
tari  estede ytelser til ansatte i ansvarstiden 
for avbruddsforsikringen, i den utstrekning 
forsikringstakeren fortsatt vil lønne ansatte 
for å sikre nødvendig arbeidskraft ved 
gjenopptagelse av driften. Utgiften skal om 
mulig begrenses ved annen sysselsetting av 
denne arbeidskraft.

Brann i fremmed virksomhet
Forsikringen omfatter driftstap som følge av 
brannskade i fremmed virksomhet.
Karenstid: minimum 48 timer.

Penger/verdipapirer, 
sikkerhetsforskrift P 885 gjelder
Forsikringen omfatter penger og verdipapirer. 
Tyveri i forbindelse med bruk av rett nøkkel 
erstattes ikke, med mindre nøkkelen var 
oppbevart utenfor forsikringsstedet og tyven 
urettmessig var kommet i besittelse av den.

Ran og verditransport,
 sikkerhetsforskrift P 874 og P 884 gjelder 
Forsikringen omfatter ran i egne lokaler og 
under transport.

Smelteovner - eksplosjon i og utstrømming 
av smeltemasse
1. Selskapet svarer for skade ved:

a) eksplosjon i smeltemasse, dog ikke skade 
på selve massen.

b) plutselig og uforutsett utstrømning 
av smeltemasse fra ovn, mikser, skjenk, 
støpeform eller annet oppbevaringskar.

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22



Side 26 av 26
Gjelder fra 01.01.2022
Erstatter 01.01.2021

FELLES FORSIKRINGSVILKÅR P 800 TINGSKADE
2. Selskapet svarer ikke for skade selv om brann 
oppstår i:

a) selve massen
b) skjenk, digel, form e.l. kar                     

Denne bestemmelsen gjelder bare for skade 
på den ovn, mikser, skjenk, digel, form m.v. 
som smeltemassen er kommet fra

c) mantel eller innmuring som hører til ovn 
eller mikser

d) kjøreledning, elektrisk, utrustning, isolering 
eller andre ting som befi nner seg i eller 
utenfor ytre mantel eller innmuring

e) kjøle- og elektrisk utstyr montert direkte 
utenpå ovnskroppen. 

• Når brannen ikke oppstår i selve massen, 
gjelder denne bestemmelsen bare for skade 
på den ovn, mikser, skjenk, digel, form m.v. 
som smeltemassen er kommet fra.

3. Hvis ikke annet er nevnt i forsikringsbeviset, 
fratrekkes en egenandel på 50.000 kr. ved 
enhver skade som er en følge av årsaker nevnt 
i ovenstående pkt. 1 a og b, selv om brann 
oppstår.

Bærbart datautstyr, sikkerhetsforskrift 
P 883 gjelder
Forsikringen dekker bærbart datautstyr under 
transport og bruk utenfor forsikringsstedet. 
Forsikringen omfatter ikke:

a) tyveri fra bil:
• om dagen, med mindre utstyret er 

oppbevart i låst avlukke uten innsyn
• om natten, med mindre bilen er utstyrt 

med FG-godkjent tyverialarm eller er 
parkert i låst garasje

b) skade på, eller tap av utstyr sendt som 
ekspedert bagasje.

Skade på tilliggende bygg – som ikke er 
dekket av annen forsikring, 
sikkerhetsforskrift P 851, P 876 og P 890 
gjelder

Dekker erstatningsmessig skade på 
eksisterende bygning/anlegg/utstyr som er 
under ombygging, påbygging eller montasje, 
når skaden har direkte sammenheng med 
utførelsen av kontraktarbeidet. Erstatningen 
begrenses til avtalt førsterisiko sum nevnt i 
polisen.

Driftstap for byggherre, 
sikkerhetsforskrift P 851, P876 og P890 gjelder
Ved erstatningsmessig tingskade på 
kontraktsarbeidet dekkes brutt fortjeneste, 
ekstra byggelånsrenter, eller tap i forbindelse 
med annullasjon av inngåtte kontrakter for 
leilighetsbygg eller næringslokaler.
Unntak:

• Lønn til ansatte utover det sikrede er pålagt 
å betale i henhold til norsk lov 

• Den delen av driftstapet som er en følge av 
at driften hindres eller sinkes på grunn av:

• Forbedring, utvidelse eller andre 
endringer enn slike som skyldes påbud 
med hjemmel i lov eller o  entlige 
forskrifter.

• Manglende arbeidskraft til driften.
• Ufullstendig tingforsikring.
• Utilstrekkelig eller manglende 

fi nansiering.
• Utilstrekkelig forsikring for 

rekonstruksjon av manuskripter, 
yrkestegninger, arkiver og elektronisk 
lagring.

• Krav fra kunder og andre tredjemenn, når 
kravet skyldes manglende eller forsinket/
uteblitt levering av  tjenester eller prosjekt.

• Driftstap som skyldes skade på motorvogn/
arbeidsmaskin

Husleietap, 
som følge av dekningsmessig tingskade 
på bygning, i henhold til P800 D 2.1. 
Forsikringssum og ansvarstid inntatt i 
forsikringsbevis.
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