
Maskin forsikring Vilkårs id: NBK-135.101-002 av 01.04.2017

1. Hvem forsikringen gjelder for

• Forsikringstaker
• Innehaver av panterett i løsøre eller varer.
• Annen panthaver eller eier av ting enn de som er omtalt ovenfor, men bare dersom forsikringstakeren har forsikringsplikt

i henhold til norsk lov eller skriftlig avtale.
• Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil ny eier har kjøpt forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet.

2. Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder på avtalt forsikringssted.

2.1 Spesielle gyldighetsområder
• I Norge for transportable/mobile maskiner som også benyttes utenfor forsikringstedet.
• I Norden for maskiner som er til reparasjon, ettersyn eller overhaling utenfor forsikringsstedet.
• Forsikringen gjelder også for ting som etter erstatningsmessig skade transporteres mellom forsikringsstedet og

reparasjonssted.

3. Hva forsikringen omfatter

Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt.

4. Hvilke skader som erstattes

3.1 Hva forsikring omfatter

Omfattes Omfattes ikke

• Fullt driftsklare og prøvede ting som er spesifisert i
forsikringsbeviset, herunder tilhørende kabler og rør. Med
driftsklar menes når tingen er ferdig montert på
forsikringsstedet, prøvekjørt og tilfredsstillende overlevert.
Det betraktes også som driftsklart når det er under
reparasjon eller vedlikehold.

3.2 I tillegg omfattes

Omfattes Omfattes ikke

• Nødvendige ekstrautgifter for å opprettholde maskindriften
i inntil 12 måneder fra skadedagen med 20 % av
forsikringssummen, maksimalt 50 000 kroner.
Forsikringen omfatter også kostnader til overtids-,
helligdagsarbeid og ilfrakt.

• Påløpne ekstrautgifter på grunn av prisstigning i perioden
fra skadedato frem til tidspunktet da
reparasjon/gjenanskaffelse har skjedd eller normalt kunne
ha skjedd. Erstatnigen er begrenset til 20 % av
erstatningen for tingen etter skadedagens prisnivå.

• Utgifter til riving, rydding, bortkjøring samt nødvendig
midlertidig lagring og destruksjon av giftige eller
miljøfiendtlige rester av skadede ting etter
erstatningsmessig skade. Erstattes med inntil 20 % av
forsikringssummen, maksimalt 500 000 kroner.

• Ekstrautgifter til tap som følge av nedgang i omsetning.
• Tap som skyldes at gjenanskaffelse av skadede ting

eller tapte data blir forsinket, med mindre forsinkelsen
skyldes forhold som ligger utenfor forsikringstakers
kontroll.

• Ekstrautgifter som skyldes forhold som ligger utenfor
forsikringstakerens kontroll.

• Ekstrautgifter til rekonstruksjon av data eller
programvare.

• Ekstrautgifter til utbedring eller gjenanskaffelse av
skadet ting på grunn av strengere
bygge-/monteringsregler.

• Økte utgifter ved prisstigning som påløper på grunn av
forhold som sikrede har ansvaret for.

4.1 Tilfeldig og plutselig skade

Dekkes Dekkes ikke

• Selskapet erstatter fysiske skader som tilfeldig og
plutselig rammer ting som er fullt driftsferdige og prøvet,
såvel når de er i drift som under flytting på
forsikringsstedet, reparasjon eller ettersyn - med
demontering og etterfølgende montering.

• Skade som er erstatningsmessig i henhold til selskapets
vilkår for Brannforsikring, Utearbeidende bedrift,
Eiendelsforsikring eller i henhold til naturskadevilkår jf.
lov om naturskadeforsikring.

• Utgifter til vedlikehold og forbedringer.
• Utgifter ved utbedring eller gjenanskaffelse av skadet

ting på grunn av strengere bygge-/monteringsregler.



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 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.

• Skade på forbrenningsmotor ved eksplosjon i denne.
• Skade som skyldes sprengning foretatt av- eller for

forsikringstaker.
• Skade som skyldes kondens, søl, sopp, råte, bakterier

og andre mikroorganismer, kjæledyr eller insekter
uansett årsak.

• Skade som følge av korrosjon, oksidasjon eller slitasje
som er en naturlig følge av bruk eller annen gradvis
forringelse. Likevel dekkes utstrømming av væske eller
gass fra rørledning.

• Skade på ting som med hensikt er utsatt for påvirkning
av varme.

• Utgifter forbundet med at tingen har vært utsatt for
unormale dritfstemperaturer ved utilstrekkelig eller
feilkonstruert klimaanlegg, feilplassering eller
uhensiktsmessig lagring, samt langvarig innvirkning av
gass, støv eller rystelser.

• Skade som leverandør, reparatør, transportør eller
andre er pliktig til å erstatte i henhold til gjeldende rett,
kontrakt, garanti eller annen avtale. Når den sikrede er
produsent eller forhandler av den forsikrede ting, svarer
selskapet ikke for skader som omfattes av den
alminnelige garanti for vedkommende bransje og heller
ikke for skade på forsikret del som skyldes at delen for
sitt formål er feilaktig konstruert, dimensjonert eller på
annen måte feilaktig utført.

• Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i
fundament eller underlag for maskiner.

• Skade på fundamenter og bygningsmessige
konstruksjoner.

• Skade som skyldes uforsvarlig belastning.
• Skade på murverk når kjel eller tilbehør ikke er skadet

samtidig.
• Tap av væske/gass i hydraulisk-/kjøle-/frysesystem.
• Tap av data eller skade på programvare som skyldes:

° Operatørfeil, feilprogrammering eller svikt i rutiner.
° Hacking eller annen uautorisert inntrengning i

dataanlegg.
° Underslag, jf. straffelovens §§ 324 og 325.
° Bedrageri, jf. straffelovens §§ 371 og 372.

• Skade som oppstår under utleie eller utlån dersom ikke
annet fremgår av forsikringsbeviset.

• For maskiner på egne hjul:
° Skade på belter og gummiringer.
° Skade som skyldes synkning under arbeid på flåte
° eller skip,
° Skade som skyldes svikt i underlaget ved kjøring

over islagt vann.



5.3 Forsikringssum førsterisiko
Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker og skal tilsvare gjenanskaffelsesprisen.
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.

Når nyanskaffelser i avtaleperioden er forsikret gjennom vilkårenes punkt 3 eller ved egen sum for uspesifiserte
nyanskaffelser, forhøyes forsikringssummen med verdien av disse nyanskaffelsene, høyst det forsikrede beløp.

For poster med oppgitt sum i vilkårene, og for poster i forsikringsbeviset betegnet som «førsterisiko», erstattes skaden - etter
fradrag av egenandel - inntil de oppgitte summer.

6. Erstatningsregler

6.1 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 maskin eller del/komponent av
maskinen 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 % av tingens totale sannsynlige brukstid, regnes ikke fradrag i erstatningen.

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

A x 1,4C = E
B

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

6.2 Uten gjenanskaffelse/reparasjon eller for ting som ikke er i bruk
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.

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

6.4 Selskapets ansvar overfor panthaver, konkursbo, dødsbo og andre nye eiere
Selskapets ansvar begrenset til det laveste av følgende beløp:
• Nedgangen i tingens omsetningsverdi som følge av skaden, og
• Vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetids-punktet.

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

7. Egenandel

• I erstatningsoppgjøret fratrekkes egenandelen som fremgår av forsikringsbeviset.
• Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen er fratrukket.
• Ved skader der aldersfradrag overstiger avtalt egenandel, trekkes kun fradrag. Utgjør fradraget for verdiforringelsen

mindre enn den avtalete egenande, trekkes kun egenandel.
• Dersom skaden berøres av flere egenandelsbestemmelser, trekkes kun den høyeste egenandelen.
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