Driftsløsøre landbruk

Vilkårs id: NBK-120.101-003 av 02.02.2020

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 Europa for driftsløsøre, maskiner og redskaper som midlertidig er borte fra forsikringsstedet.
Naturskadeforsikringen gjelder i Norge

3. Hva forsikringen omfatter
•

Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt.

3.1 Driftsløsøre Landbruk
Omfattes
• Driftsløsøre, maskiner og redskaper.
• For skade som følge av brann og naturskade omfattes
° Alle typer plasthus, mykplast og dekkplast.
° Fuglenett og gjerder i utmark.

Omfattes ikke
• Motorkjøretøy og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og
motorbåt.

3.2 Utover forsikringssummen omfattes
Omfattes
• Driftsløsøre, maskiner og redskaper under transport .
• Skade på leiet rom/bygning i forbindelse med tyveri eller
hærverk inntil 15 000 kroner.
• Ting som tilhører andre og som forsikringstaker har i sin
varetekt. Erstatning er begrenset til 30 000 kroner.
• Verdiøkning av driftsløsøre, maskiner og redskap som
skjer i løpet av forsikringsperioden på grunn av
investering og prisstigning. Erstatning er begrenset til 20
% av sist oppgitt samlet forsikringssum for maskiner og
løsøre på hvert forsikringssted.
• Bygningsmessig tilleggsinnredning i leid rom inntil 150
000 kroner bekosted av sikrede når
° Innredningen ikke lenger kan utnyttes fordi
leieforholdet opphører som følge av skade.
° Innredningen ikke blir utbedret som ledd i utbedringen
av bygningsskaden.
• Bygningsglass i leide lokaler inntil 10 000 kroner.

Omfattes ikke

3.3 Nødvendige merutgifter og tap som følge av skade på ting
Omfattes
• Merutgifter til midlertidig lagring, destruksjon av giftige og
miljøfiendtlig avfall etter skade. Erstatning er begrenset til
150 000 kroner dersom ikke annet fremgår av
forsikringsbeviset.
• Merutgifter til lagring og destruksjon av miljøfiendtlige
rester dekkes kun når påbud er gitt med hjemmel i lov
eller forskrifter.
• Rekonstruksjon av data. Erstatningen er begrenset til 100
000 kroner. Rekonstruksjonen må være foretatt innen 24
måneder etter skadedato.

Omfattes ikke
• Utgifter til reise og opphold i forbindelse med
rekonstruksjon erstattes ikke

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

4.1 Brann
Dekkes
• Brann.
• Lynnedslag, annet elektrisk fenomen. Med elektrisk
fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og
overspenning, også som følge av lyn.
• Eksplosjon og implosjon.
• Nedsoting.

Dekkes ikke
• Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann.
• Elektrisk fenomen på maskin, apparat eller ledning med
driftsspenning over 1 000 volt.
• Elektrisk fenomen på prosesstyringsutstyr og
transformator.
• Skade som skyldes sprengningsarbeid på
forsikringsstedet.
• Skade ved eksplosjon og implosjon på maskin, apparat
eller ledning med driftsspenning over 1000 volt.
• Skade ved eksplosjon på smelteovn med tilhørende
utstyr.
• Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer erstattes
ikke.

4.2 Vann og annen væske
Dekkes
• Utstrømming av vann eller annen væske fra bygningens
rørledning med tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller
oversvømmelse.
• Vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng,
gjennom grunnen eller gjennom avløpssystemet og i en
slik mengde at det blir stående vann over gulvet.

Dekkes ikke
• Skade ved vanlig bruk, søl eller kondens.
• Skade som skyldes at vann eller annen væske trenger
inn i bygning fra drensledning, overvannsledning,
jordvarmeledning, sjøvarmeledning, infiltrasjonsledning
eller spredeledning/grøft.
• Skade ved sopp, herunder muggsopp, råte, virus og
andre mikroorganismer eller bakterier.

4.3 Tyveri og hærverk
Dekkes
• Tyveri og hærverk i bygning.
• Tyveri av og hærverk på tilhenger/maskinredskap til
arbeidsmaskin i landbruksproduksjon lagret utendørs på
forsikringsstedet.

Dekkes ikke
• Skade ved tyveri og hærverk når bygningen eller
rommet er åpent for kunder eller publikum.
• Utgifter til utskifting eller forandring av låser som ikke er
skadd.
• Skade på glass utover hva som dekkes under punktet
Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen.
• Skade som alene består av riper, flekker, avskallinger og
lignende.

4.4 Bruddskade på glass
Dekkes
• Glass/plastruter, glass i innredning og skilt i leide lokaler
med inntil 10 000 kroner.
• Ekstrautgifter til maling, gravering m.v. med inntil 3 000
kroner.
• Skade på ting som rammes av glassbiter ved knusing av
forsikret rute.

Dekkes ikke
• Skade som alene består i riper og avskallinger, uansett
årsak.
• Skade som skyldes bygnings- og innredningsarbeider.
• Skade som består i at innfatningen for isolerglass er
utett uansett årsak.

4.5 Annen skade på traktorredskap
Dekkes
• Tilfeldige og plutselige skader på traktorredskap oppstått
ved sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig,
plutselig ytre påvirkning. Traktorredskap er utstyr som kan
kobles til traktor.

Dekkes ikke
• Skade som består i flekker, riper og avskallinger.
• Skade som skyldes uriktig montering.
• Fastmontert påbygg på traktor.
• Skade som skyldes tingenes egne mangler, feil,
svakheter eller mekanisk svikt også dersom dette
skyldes slitasje, bruk eller alder.
• Skade som følge av svak eller feil konstruksjon.
• Skade som følge av sopp eller råte.

4.6 Annen skade på driftsløsøre og produksjonsutstyr
Dekkes
• Tilfeldige og plutselige skader på
° Driftsløsøre.
° Fastmontert produksjonsutstyr i leid bygning
spesifisert i forsikringsbeviset.

Dekkes ikke
• Skade som skyldes utilstrekkelig eller sviktende
fundamentering, setninger, jordtrykk, utvendig frost, tele,
materialfeil, svak eller feil konstruksjon eller uriktig
montering.
• Skade som skyldes kjæledyr, insekter og bakterier, virus
og andre mikroorganismer.

•

•
•

Skade som skyldes brudd på spalteplank og gjødselrist
med mindre disse skades som følge av annen
erstatningsmessig bygningsskade.
Skade som følge av svak eller feil konstruksjon.
Skade som følge av sopp eller råte.

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 leve-ran-dør 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 driftsløsøre
• Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker og skal tilsvare gjenanskaffelsesprisen.
• For poster med oppgitt sum i vilkårene og forsikringsobjekter nevnt i forsikringsbeviset 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 koster å anskaffe tilsvarende, eller i det vesentligste tilsvarende ting som ny beregnet
etter ordinære priser og kostnader umiddelbart før skaden intraff, inkludert toll og andre netto påløpte offentlige avgifter,
transport, igangkjøring, installasjonsarbeider, monteringsarbeider, herunder kabler og rør.
• Nyanskaffelser omfattes av forsikringen og verdien av disse tas i sin helhet med ved vurdering av om det foreligger
underforsikring.
5.4 Erstatningsregler driftsløsøre
• 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 % 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 1,4 C = E
B
Der:
A = Sannsynlig gjenstående brukstid
B = Total sannsynlig brukstid
C = Gjenanskaffelsespris
E = Erstatning
5.4.1 Uten gjenanskaffelse eller reprasjon
• 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.

5.4.2 Fastmontert utstyr i leid rom
Ved beregning av tapet tas hensyn til innredningens sansynlige brukstid, leieavtalens varighet og mulighet for forlengelse av
avtalen.
5.5 Erstatningsregler prisstingning
• 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 prisstigning blir det gjort fradrag for opptjente renter av erstatninger.
• Forsikringen omfatter ikke økte utgifter ved prisstigning som påløper på grunn av forhold som sikrede har ansvaret for.
• Prisstigning beregnes på grunnlag av generell maskinindeks, utarbeidet av FNO (Finansnæringens Fellesorganisasjon).
Skaden kan ikke fastsettes høyere enn forsikringsverdien før skaden, fratrukket gjenverdien etter skaden.
Skaden fastsettes på grunnlag av kostnadene for det rimeligste av følgende alternativer:
• Reparasjon til samme eller i det vesentlige samme stand som umiddelbart før skaden
• Gjenanskaffelse av tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende (gjenanskaffelsesprisen)
Kostnadene beregnes etter prisen for gjenanskaffelse/reparasjon på skadedagen.
Fradrag vurderes på grunn av alder, slitasje, sannsynlig brukstid og anvendelighet (verdiforringelse).
Fradrag gjøres for den del av verdiøkningen som overstiger 40 % av tingens verdi før skade.
For datautstyr settes forsikringsverdien til markedspris for tilsvarende brukt utstyr.
For ting som uansett årsak ikke blir gjenanskaffet eller reparert innen tre år etter at skaden inntraff, beregnes
erstatningsgrunnlaget som beskrevet i punktet over, men begrenset til omsetningsverdien før skaden.
5.6 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 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. Egenandeler
•
•
•
•

I erstatningsoppgjøret fratrekkes egenandelen som framgår 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.
Ved naturskade fratrekkes den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet i henhold til lov om
naturskadeforsikring.

Spesielle egenandeler
• Glasskade 3 000 kroner.
• Ved skade som skyldes snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak og svikt i bygningens konstruksjon er
egenandelen 5 % av skaden, minst 50 000 kroner.

