Driftstap standard

Vilkårs id: NBK-125.101-002 av 01.09.2016

1. Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringstaker med den virksomhet som er oppgitt i forsikringsbeviset.

2. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder på forsikringsstedet som er oppgitt i forsikringsbeviset.

3. Hva forsikringen omfatter
3.1 Hvilket ansvar omfattes
Omfattes
• Driftstap ved stans eller innskrenkning i driften på grunn
av erstatningsmessig skade etter vilkårenes
bestemmelser i Eiendeler Standard NBK-124.101,
Eiendeler Standard Ute NBK-124.402 eller i Næringsbygg
Standard NBK-119.101 i avtalt ansvarstid.
• Driftstap som følge av erstatningsmessig naturskade
dekkes inntil 10 millioner kroner.
• Driftstap dersom 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 direkte berørt. Tiltakene må ha
sammenheng med erstatningsmessig skade. Driftstapet
dekkes inntil 10 millioner kroner, inklusive lønn til ansatte.
• Driftsstap som følge av erstatningsmessig skade i avtalt
ansvarstid hos fast leverandører eller kunde innen Norden
som det er inngått skriftlig avtale med. Med
erstatningsmessig skade menes tilsvarende skader som
etter vilkårenes bestemmelser i Eiendeler Standard
NBK-124.101, Eiendeler Standard Ute NBK-124.402 eller i
Næringsbygg Standard NBK-119.101. Driftstapet dekkes
inntil 500 000 kroner hvis ikke annet fremkommer i
forsikringsbeviset.
• Lønn til ansatte i oppsigelsestiden i henhold til
arbeidsmiljøloven § 15.3, pkt 10, dersom ikke annet
fremgår av forsikringsbeviset.

Omfattes ikke
• Lønn til ansatte utover det sikrede er pålagt å betale i
henhold til lov, eller utover det som blir erstattet som en
del av erstatning for drifttap.
• Den del av driftstapet som er en følge av at driften
hindres eller sinkes på grunn av:
- forbedring, utvidelse, avvikling/nedleggelse eller
andre endringer enn slike som skyldes påbud med
hjemmel i lov eller offentlige forskrifter for utbedring
av tingskaden.
- manglende arbeidskraft til driften.
- reguleringstiltak etter skaden.
- ufullstendig tingforsikring.
- utilstrekkelig eller manglende finansiering.
- utilstrekkelig forsikring for rekonstruksjon av data,
dataprogrammer, manuskripter, yrkestegninger,
arkiver og lignende.
- utgifter til rekonstruksjon.
• Krav som skyldes manglende eller forsinket/uteblitt
levering av varer eller tjenester.

4. Erstatningsregler
4.1 Ansvarstid
Ansvarstiden er avtalt og angitt i forsikringsbeviset og starter på det tidspunkt skaden hindrer driften, 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.
4.2 Forsikringsform
Det fremkommer av forsikringsbeviset hvilken forsikringsform som gjelder for forsikringen.
4.2.1 Driftstap fullverdi
Under forutsetning av at beløpet som er oppgitt for virksomhetens omsetning er siste års kjente omsetningstall, erstattes
driftstapet begrenset til det tap som virkelig er lidt, etter bestemmelsene under.
• Det angis derfor ingen særskilt forsikringssum i forsikringsbeviset, men driftstapet dekkes fullt ut, såfremt oppgitt
årsomsetning er lik eller større enn den årsomsetning som fremgår av siste regnskapsår.
• Dersom den oppgitte årsomsetning i forsikringsbeviset er lavere enn regnskapets årsomsetning siste år, erstatter
selskapet bare en så stor del av driftstapet som svarer til forholdet mellom dem.
4.2.2 Driftstap Førsterisiko
Driftstapet erstattes med det tap som virkelig er lidt etter bestemmelsene under, begrenset til avtalt forsikringssum som er
oppgitt i forsikringsbeviset.

4.3 Hvordan erstatningen blir beregnet
Tapet fastsettes snarest mulig etter utløpet av ansvarstiden eller tidligere hvis partene blir enige om det. Driftstapet 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.
4.3.1 Driftsresultat uten skade
Ved beregning av det resultat av driften som ville ha vært oppnådd i ansvarstiden uten skade, skal virksomhetens
resultat av driften i tilsvarende tidsrom før skaden - minimum ett år (sammenligningstiden), legges til grunn.
Resultatet 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.
4.3.2 Driftsresultat etter skade - hvilke kostnader som tas med
De kostnader som er nødvendige for virksomhetens fortsatte drift i ansvarstiden. Dette inkluderer lønn, feriepenger og andre
tariffestede ytelser til ansatte dersom det er nødvendig å beholde dem for å sikre fortsatt drift.
• Lønn m.v. utover det som er nevnt i foregående avsnitt, tas bare med hvis det er særskilt avtalt.
• 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.
• Inntekter i ansvarstiden, herunder renteinntekter, som skyldes skaden.
4.3.3 Hvilke kostnader som ikke tas med
Ved beregning av resultatet av driften i ansvarstiden etter skaden tas følgende 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
4.4 Karenstid (egenandel)
Karenstiden er angitt i forsikringsbeviset og begynner samtidig med ansvarstiden. Egenandelen er driftstapet i karenstiden.
Denne egenandelen fratrekkes i tillegg til egenandel ved eventuell tingskade.

Driftstap topp

Vilkårs id: NBK-125.301-002 av 01.09.2016

Dette vilkåret gjelder i tillegg til Driftstap Standard NBK-125.101.

1. Hva forsikringen omfatter
Forsikringen er utvidet til å dekke driftstap ved stans eller innskrenkning i driften som følge av en erstatningsmessig skade
etter vilkårene for Eiendeler Topp NBK-124.301, Eiendeler Topp Ute NBK-124.302 eller Næringsbygg Topp NBK-119.500 i
avtalt ansvarstid.
Dekningsomfang, unntak og begrensinger i Driftstap Standard NBK-125.101 gjelder også for dette vilkåret.

2. Erstatningsberegning
For erstatningsregler se NBK-125.101 punkt 4.

3.

Karenstid (egenandel)

Karenstiden er angitt i forsikringsbeviset og begynner samtidig med ansvarstiden. Egenandelen er driftstapet i karenstiden.
Denne egenandelen fratrekkes i tillegg til egenandel ved tingskade.

