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1. Hvem forsikringen gjelder for

• Forsikringstaker.
• Innehaver av tinglyst panterett i løsøre eller varer dersom panthaveren har mottatt forsikringsattest.
• Annen panthaver, eller annen eier av ting, dersom forsikringstakeren har forsikringsplikt i henhold til norsk lov eller

skriftlig avtale.
• Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil ny eier har kjøpt forsikring, maksimum 14 dager etter eierskiftet.

2. Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder på avtalt forsikringssted.

2.1 Spesielle gyldighetsområder
• I Norge for naturskader og vind svakere enn storm.
• I Norden for ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet med inntil 3 000 000 kroner.

2.1.1 Ting midlertidig borte fra forsikringsstedet som ikke omfattes
• Varer i egne eller leide lokaler.
• Ting som anvendes i entreprenør-, installasjons-, monterings- eller håndverksvirksomhet.
• Ting på bygge- eller anleggsplass.

3. Hva forsikringen omfatter

Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt. I tillegg gjelder generelle vilkår for forsikringen.

4. Hvilke skader som erstattes

Selskapet erstatter følgende tilfeldige og plutselige skader og utgifter som følge av skade:
• Indirekte skader på nedkjølte eller nedfryste varer i disker, skap eller rom dekkes ikke.
• Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer dekkes ikke.

3.1 Varer, maskiner og varer

Omfattes Omfattes ikke

• Inventar, maskiner og varer.
° Som inventar og maskiner gjelder installasjoner

som er montert for eller er et ledd i
næringsvirksomhet. Herunder
maskinfundamenter, tilknyttede rør og ledninger,
maskiners ventilasjonsanlegg m. v.

° Som varer regnes også kunders ting innlevert til
service, reparasjon og lignende, varer i kommisjon
eller forsikringstakers interesse i varer solgt på
avbetaling.

• Motorkjøretøy, tilhenger, luftfartøy og båt, som ikke er varer
i næringsvirksomhet.

4.1 Brann

Dekkes Dekkes ikke

• Brann.
• Lynnedslag og elektrisk fenomen. Med elektrisk

fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og
overspenning, også som følge av lyn.

• Eksplosjon og implosjon.
• Nedsoting.

• Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann.
• Elektrisk fenomen på maskin, apparat eller ledning med

driftsspenning over 1000 volt.
• Elektrisk fenomen på prosesstyringsutstyr og transformator.
• Skade ved eksplosjon og implosjon på maskin, apparat eller

ledning med driftsspenning over 1000 volt.
• Skade ved eksplosjon og implosjon på prosesstyringsutstyr

og transformator.
• Skade ved eksplosjon på smelteovn med tilhørende utstyr.
• Skade som skyldes sprengningsarbeid på forsikringsstedet.
• Skade som følge av virus og uautorisert datainntrenging.

4.2 Naturskade

Dekkes Dekkes ikke



5. Erstatningsberegning

5.1 Oppgjørsmåter
Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved
• Kontantoppgjør.
• Reparasjon.
• Gjenoppføring/gjenanskaffelse.
• Skjønn.

5.2 Oppgjørsrutiner
• Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Se

bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår.
• Erstatningen ved kontantoppgjør kan ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller

gjenoppføring/gjenanskaffelse.
• Selskapet har rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes.
• Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte kostnader som er påløpt ved utbedring av skaden.
• Kommer gjenstander til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å kjøpe gjenstanden tilbake fra selskapet

innen 21 dager. Utbetalt erstatning må i så fall tilbakebetales til selskapet.

5.3 Forsikringssum - inventar, maskiner og varer
• Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker og skal tilsvare gjenanskaffelsesprisen.
• For poster med oppgitt sum i vilkårene erstattes skaden - etter fradrag av egenandel inntil de oppgitte summer. De tillegg

som er angitt i vilkåret, dekkes utover disse summene.
• Gjenanskaffelsespris er hva det vil koste å anskaffe tilsvarende, eller i det vesentligste tilsvarende ting som ny, beregnet

etter ordinære priser og kostnader umiddelbart før skaden inntraff, inkludert toll og andre netto påløpte offentlige avgifter,
transport, igangkjøring, installasjonsarbeider, monteringsarbeider, herunder kabler og rør.

5.4 Erstatningsregler - inventar og maskiner

5.4.1 Ved gjenanskaffelse eller reparasjon
• Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til samme - eller vesentlig samme - stand som før, beregnet etter

prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden fratrukket verdien etter
skaden, beregnet etter samme regel.

• Det skal gjøres fradrag for verdiøkningen ved forbedring av tilstanden på den skadde ting eller del/komponent av tingen
ved at brukt erstattes 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.

• Ved skade på del av ting, legges den skadde dels alder til grunn.
• Når tingens alder utgjør mindre enn eller lik 30 prosent av tingens totale sannsynlige brukstid, regnes ikke fradrag i

erstatningen.
Når tingens alder utgjør mer enn 30 prosent av tingens totale sannsynlige brukstid, beregnes maksimal erstatning etter
følgende formel:

A x 1,4 C = E
B

Der:

A = Sannsynlig gjenstående brukstid
B = Total sannsynlig brukstid
C = Gjenanskaffelsespris
E = Erstatning

5.4.2 Uten gjenanskaffelse eller reparasjon
• For ting som uansett årsak ikke blir gjenanskaffet eller reparert innen tre år etter at skaden inntraff, beregnes

erstatningsgrunnlaget som beskrevet i punktet over. Erstatning er likevel begrenset til differansen mellom tingens
omsetningsverdi før skaden og omsetningsverdien for skadet ting.

• Kan skaden ikke repareres, beregnes erstatningen på grunnlag av gjenanskaffelsesprisen, fratrukket verdien etter
skaden, regnet etter samme regler som for gjenanskaffelsesprisen.

• For ting som ikke lenger er i bruk, settes erstatningsgrunnlaget ikke høyere enn omsetningsverdien før skaden inntraff,
etter fradrag av kostnadene ved demontering og annen klargjøring for salg.

• For ting med samlerinteresse - som antikviteter, kunstverk, ekte tepper, våpen, mynt-, seddel- og frimerkesamlinger og
lignende - settes erstatningsgrunnlaget til markedspris.

• Forsikringen omfatter naturskader i henhold til lov
om naturskadeforsikring. Se vilkårshenvisning i
forsikringsbevis.



5.5 Erstatningsregler - varer
• Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til å sette varene i samme - eller i vesentlig samme - stand som før,

beregnet etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden fratrukket
verdien etter skaden, beregnet i samsvar med punkt 5.3. Ved totaltap settes erstatningsgrunnlaget til verdien.

• For varer som har redusert verdi på grunn av ukurans og skal selges til redusert pris, skal forsikringsverdien 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 inntraff.

• Ferdige varer av egen produksjon verdsettes til partiprisen, hensyn tatt til sikredes normale salgsmønster. For solgte
varer benyttes kontraktsprisen. Det som berges, skal først og fremst anses som solgt.

5.6 Selskapets overtakelse av panterett, ansvar overfor panthaver, konkursbo, dødsbo og andre nye eiere
Selskapets ansvar er begrenset til det laveste av følgende beløp:

• Forskjellen i tingens omsetningsverdi før og etter skaden, eller vedkommendes økonomiske interesse i tingen på
skadetidspunktet.

Ved konkurs gjelder bestemmelsene uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden skjedde.
For dødsbo gjelder bestemmelsene uten hensyn til om dødsfallet skjedde før eller etter at skaden skjedde.

6. Beregning av egenandel

I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som framgår av forsikringsbeviset eller av de påfølgende punkter:

• Skal erstatningen avkortes/settes ned gjøres dette før egenandelen er fratrukket.
• Dersom skaden berøres av flere egenandelsbestemmelser trekkes kun den høyeste egenandelen.
• Har sikrede flere forsikrede ting som er berørt ved en og samme hendelse, trekkes kun den høyeste egenandelen.
• Ved naturskade fratrekkes den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet i henhold til lov om

naturskadeforsikring.

Naturskade Vilkårs id: FFE-001.001-005 av 01.01.2022

1. Hva forsikringen omfatter

1.1

Omfattes Omfattes ikke

• Brannforsikrede objekter i Norge.
• Når forsikret bygning er et bolighus eller fritidshus

omfattes tomt oppad til 5 mål rundt forsikret bygning.
Tilsvarende omfattes den del av vei som ligger innenfor
avgrensning og areal som angitt ovenfor. For øvrige
bygninger omfattes kun utvendig vannbasseng, gjerde og
flaggstang i tillegg til bygning.

• Produksjonsskog, avling på rot, dyrket mark, beite og
utmark, varer under transport, motorvogn og tilhenger til
bil, luftfartøy, skip og småbåter og gjenstander i disse,
fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for
produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for
utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på
havbunnen.
Selskapet erstatter likevel naturskade på motorvogn og
tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt samt utstyr
for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster
på havbunnen når disse ting er varer i næringsvirksomhet
og befinner seg på land i Norge.

• Gjenstander som det ikke er naturlig å brannforsikre, for
eksempel bruer, klopper, moloer, stein- og
betongbrygger, damanlegg, tunneler og lignende.

• Flytebrygger og andre flytende konstruksjoner, sjøkabler,
fjordspenn og luftspenn over vann inkludert feste på land.

• Byggverk eller gjenstander i dette når byggverket er
oppført etter at det for vedkommende område er nedlagt
bygge- og deleforbud, i medhold av naturskadeloven §
22, og skaden er av slik art som vedtaket gjelder.

• Antenner, skilt, markiser og lignende.
• Utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak

som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller
løsøre erstattes ikke.

2. Hvilke skader som erstattes



2.1

Dekkes Dekkes ikke

• Skader som direkte skyldes naturulykke som skred,
storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf. §
1 i Lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 70.

• Skade som umiddelbart skyldes frost, tele, tørke, nedbør,
snøtyngde eller isgang.

• Skade som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp, råte og
lignende.

3. Andre spesielle bestemmelser om naturskade
Er en brannforsikret bygning skadet i en naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge bygningen på
skadestedet på grunn av fare for ny naturskade, erstattes bygningen som om den var totalskadet. For bolighus og fritidshus
gjelder naturskadeforsikringsloven § 1 tredje ledd.

I stedet for å erstatte tomt og bygninger kan forsikringsselskapet velge å sikre eiendommen, forutsatt at den sikrede
samtykker skriftlig. Sikringstiltakene må gi så god beskyttelse mot ny naturskade at eieren kan få tillatelse til reparasjon
eller gjenoppbygging på skadestedet. Forsikringsselskapet skal dekke utgiftene til sikringstiltakene og sørge for ettersyn og
vedlikehold.

Er et brannforsikret bolighus eller fritidshus skadet i en naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge
huset på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade, skal forsikringsselskapet erstatte tomtens omsetningsverdi før
skaden. Erstatningen er oppad begrenset til verdi tilsvarende fem dekar. Det skadede huset og eventuelle forsikrede uthus
skal dessuten erstattes som om de var totalskadet. Er grunnen under et brannforsikret bolighus eller fritidshus blitt ustabil
som følge av en naturulykke, gjelder tilsvarende selv om huset ikke er skadet.

Nødvendige redningsutgifter erstattes inntil gjenoppføringsprisen når forsikret objekt er skadd eller direkte truet ved utløst
naturulykke. Andre gjenstander enn bygning erstattes med gjenanskaffelseprisen.

Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak
konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den
skadelidte kan lastes for ikke å ha forebygget skaden eller hindret dens omfang. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på
den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, vedkommende sin mulighet for utbedring av mangelen
og forholdene ellers. Avkortning skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last. Forsikringsselskapenes
samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe er begrenset til det beløp som er fastsatt av myndighetene. Overskrids denne
grense, må sikrede bære en forholdsmessig del av skaden.

4. Klagenemda for naturskadesaker
Sikrede eller selskapet kan forelegge spørsmål om det foreligger en naturskade, betingelser for nedsettelse eller nektelse av
erstatning med videre for Klagenemda for naturskadesaker. Vedtak fra Klagenemda for naturskadesaker kan ikke påklages.
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