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1. Hvem forsikringen gjelder for

• Forsikringstaker.
• Ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret.
• Innehaver av tinglyst eiendomsrett og panterett.
• Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil ny eier har kjøpt forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet.

2. Hvor forsikringen gjelder

• På avtalt forsikringssted, se forsikringsbeviset.
• Forsikringen gjelder i Norge dersom annet ikke er angitt i forsikringsbeviset.
• Ansvarsforsikringen gjelder i Norden.
• Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden.
• Yrkesskadeforsikringen gjelder i Norge.
• Naturskadeforsikringen gjelder i Norge.

3. Hva forsikringen omfatter

• Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt.

4. Hvilke skader som erstattes

Tilfeldige og plutselige skader som framgår under og utgifter som følge av slike skader.

3.1 Besetning

Omfattes Omfattes ikke

• Den type besetning som fremgår av forsikringsbeviset
inntil avtalt forsikringssum.

Se også særvilkår for forsikret besetning.

3.2 Ansvar

Omfattes Omfattes ikke

• Forsikringen omfatter erstatningsansvar som sikrede i
egenskap av den produksjon/virksomhet som er angitt i
forsikringsbeviset eller bruker/eier av landbrukseiendom
etter gjeldende rett kan pådra seg for skade på annen
person eller annens ting.

• I tillegg omfattes annen risikomessig og økonomisk
underordnet produksjon (tilleggsnæring på gården) enn
angitt i forsikringsbeviset og som samlet ikke overstiger
årlig brutto omsetning 50 000 kroner.

• Forsikringssum og hensvisning til vilkår fremgår av
forsikringsbeviset.

3.3 Rettshjelp

Omfattes Omfattes ikke

• Nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere (jf.
domstolloven § 218), rettsgebyr, sakkyndige og vitner når
sikrede er part i tvist i egenskap av eier av den forsikrede
eiendom. Se vilkår Rettshjelp.

3.4 Yrkesskade ulønnet arbeidskraft

Omfattes Omfattes ikke

• Erstatningsansvar som følge av lov om
yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 for ulønnet
person.

4.1 Brann

Dekkes Dekkes ikke



5. Erstatningsberegning

5.1 Oppgjørsmåter
• Kontantoppgjør.
• Skjønn.

5.2 Oppgjørsrutiner
• For poster med oppgitt sum i vilkårene og for forsikringsobjekter i forsikringsbeviset erstattes skaden - etter fradrag av

egenandel - inntil de oppgitte summer.
• Skade på dyr fastsettes ut i fra dyrets markedspris. Med markedspris menes den livverdi eller slakteverdi dyret har

umiddelbart før skadetidspunktet. Erstatning kan ikke overstige markedsprisen og er begrenset til avtalt forsikringssum
• Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap avgjøres ved

skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Se bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår.
• Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte kostnader som er påløpt som følge av skaden.
• Se særvilkår for den type produksjon som er valgt og erstatningsregler som fremgår av dette særvilkår.

5.3 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.

6. Egenandel

I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som fremgår av forsikringsbeviset eller av punktene under
• I erstatningsoppgjøret fratrekkes egenandelen som fremgår av forsikringsbeviset eller av vilkårene.
• Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen er fratrukket.
• Dersom skaden berøres av flere egenandelsbestemmelser, trekkes kun den høyeste egenandelen.

6.1 Overspenningsvern/brannalarm
For tingskade i næringssammenheng som alene rammer overspenningsvern/brannalarm, reduseres egenandelen med
10 000 kroner når valgt egenandel overstiger 10 000 kroner. Ved valgt egenandel under 10 000 kroner fratrekkes ikke
egenandel.

6.2 Rettshjelp
Egenandelen er 10 000 kroner med tillegg på 20 % av overskytende utgifter. Det trekkes bare én egenandel for hver tvist selv
om det er flere parter på samme side.

6.3 Spesielle egenandeler
Ved naturskade fratrekkes den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet i henhold til lov om
naturskadeforsikring, for tiden 8 000 kroner.

• Brann
• Lynnedslag, annet elektrisk elektrisk fenomen. Med

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

• Eksplosjon og implosjon.
• Nedsoting.

4.5 Naturskade

Dekkes Dekkes ikke

• Forsikringen omfatter naturskade. Se vilkårshenvisning i
forsikringsbevis.
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