Besetning sykdom landbruk

Vilkårs id: NBK-121.120-005 av 01.02.2021

1. Hva forsikringen omfatter
•

Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt. Det er en forutsetning for dekning etter dette særvilkåret at
hoveddekningen «Besetning ulykke NBK-121.101» også er tegnet.

1.1 Besetning sykdom
Omfattes
• Forsikringen omfatter den besetningen som
utgjørgrunnlaget for driftsinntektene per 1. januar det
forsikringsåret skaden inntraff.

Omfattes ikke
• Livdyrverdi for avlsokse

2. Hvilke skader som erstattes
2.1 Besetning sykdom
Dekkes
• Forsikringen dekker tap av dyr som følge av sykdom
utover besetningens normaltap de siste 3 år.
Ekstraordinære hendelser som for eksempel
A-sykdommer og sykdommer der Mattilsynet pålegger
nedslakting og som rammer flere dyr samtidig, inkluderes
ikke i beregningen.
Med sykdom forstås i denne sammenheng unormal
redusert fysisk tilstand som skyldes fôrforgiftning, bakterier,
virus, sopp og parasitter, svikt i indre organer, kreft og
fødselskomplikasjoner. Skadetidspunktet settes til
ulykkestidspunktet eller når sykdommen oppdages.

Dekkes ikke
• Tap som følge av brunst og/eller drektighetsproblemer
som ikke kan relateres til påvist sykdom.
• Tap som følge av frivillig nedslakting
• Tap som følge av sykdom oppstått tidligere enn 30
dager etter forsikringens ikraftdato/utvidelsesdato. Dette
unntaket bortfaller ved overgang fra annet selskap med
lik eller bedre dekning.
• Tap som har sammenheng med dyr i karantene med
mindre dette er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset
• Tap som kan kreves dekket av offentlige eller private
erstatningsordninger
• Differanse mellom statens erstatningsordning og egen
forsikringsordning ved frivillig eller pålagt nedslakting i
forbindelse med tiltak mot smittsomme
husdyrsykdommer
• Krav fra kunder og andre tredjemenn, når kravet skyldes
manglende eller forsinket/uteblitt levering av varer eller
tjenester.

2.2 Nødvendige merutgifter
Dekkes
• Utgifter til rydding, bortkjøring, oppsamling og destruksjon
av døde dyr og husdyrgjødsel, samt utgifter til pålagt
rengjøring/desinfeksjon av produksjonslokaler.
• Erstatningen er samlet inntil 10 % av gjennomsnittlig
driftsresultatet siste 3 år for den forsikrede besetning.

Dekkes ikke
• Tap som følge av frivilling sanering

3.3. Erstatningsberegning
3.1 Oppgjørsmåter
• Kontantoppgjør
• Skjønn
3.2 Oppgjørsrutiner
• Under forutsetning av at beløpet som er oppgitt for virksomhetens driftsinntekter/brutto omsetning (siste årsregnskap) er
korrekt, erstattes det tap som virkelig er lidt - etter bestemmelsene under.
• I erstatningen fratrekkes ”normaltapet”. Med ”normaltap” menes gjennomsnittlig dyretap 3 siste år i besetningen. Dyr
som går tapt utover normaltapet erstattes etter fradrag av avtalt egenandel.
• Skade på dyr fastsettes ut i fra dyrets markedspris. Med markedspris menes den livverdi eller slakteverdi dyret har
umiddelbart før skadetidspunktet.
• Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Se
bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår.
• Se særvilkår for den type produksjon som er valgt og erstatningsregler som fremgår av dette særvilkår.

3.3 Selskapets ansvar overfor panthaver, konkursbo, dødsbo, og andre nye eiere
Selskapets ansvar er begrenset til det laveste av følgende beløp:
• Forskjellen i besetningens markedsverdi før og etter skaden, eller
• Vedkommendes økonomiske interesse i besetningen 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.
3.4 Regress
Kan sikrede forlange at tredjemann erstatter tapet, trer selskapet inn i sikredes rett mot tredjemann.

4. Egenandel
Egenandelen gjelder for ett år av gangen og følger forsikringsåret.
I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som fremgår av forsikringsbeviset eller av punktene under:
•
•
•

Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen er fratrukket.
Dersom skaden berøres av flere egenandelsbestemmelser, trekkes kun den høyeste egenandelen.
Når det gjøres fradrag for normaltap i henhold til punkt 5.2 og dette fradraget overstiger avtalt egenandel, trekkes kun
normaltap. Dersom normaltap ikke overstiger avtalt egenandel, trekkes kun egenandel.

4.1 Spesielle egenandeler
• For rettshjelp er egenandelen 10 000 kroner med tillegg på 20 % av de overskytende utgifter. Det trekkes bare én
egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side.
• Ved naturskade fratrekkes den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet i henhold til lov om
naturskadeforsikring, for tiden 8 000 kroner.

