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954:1 Særvilkår rekonstruksjon av data ved erstatningsmessig skade på 

elektronisk utstyr samt erstatning av datamedia av oktober 2022 

 
 
 
 
Tilleggsforsikring for rekonstruksjon av data ved erstatningsmessig skade på elektronisk-, og datautstyr. 

 
Sikkerhetsforskriftene, samtlige ansvarsbegrensninger og unntak 

nevnt i hovedvilkåret for ting-forsikringen gjelder også her. 

 

1. Hva forsikringen omfatter 
 

Forsikringen er utvidet til å omfatte nødvendig rekonstruksjon av 

data som er gått tapt eller skadet og tap eller skade på datamedia - 

som følge av erstatningsmessig tingskade i henhold til 

forsikringsvilkår Forsikring av 373 Elektronisk utstyr eller 

342 Datamaskinforsikring. 

 

Erstatningen er begrenset til dokumenterte kostnader til 

rekonstruksjon av data som har gått tapt eller har blitt skadet og tap 

eller skade på datamedier. 

 

Innenfor avtalt forsikringssum erstattes: 

• gjenoppretting av filer fra foreliggende sikkerhetskopi 

• manuell gjenoppretting av filer fra originalprogrammer eller 

fra dokumenter som fortsatt er tilgjengelig 

• utskifting og gjeninsetting av systemdata og 

standard programdata. 

 

Nødvendige kostnader til ny lisens for kopi beskyttede ("dongles") 

programmer er begrenset til 50 % av forsikringssummen, maksimalt 

200 000 kr. 

 

2. Hva forsikringen ikke omfatter 
 

• Datamedia som ikke kan skiftes ut av bruker (f.eks. 

harddisker, halvlederhukommelser). 

• Data og programmer som bare lagres i CPUens 

hovedminne. 

• Data fra programmer som er under utvikling og ikke 

klare til bruk eller data fra illegale/piratkopierte 

programmer. 

• Skade på eller tap av datamedia som leverandør, 

reparatør eller andre er pliktig til å erstatte i henhold 

til gjeldende rett, kontrakt, garanti eller annen 

avtale. 

 

 

 

 

 

3. Hvilke sikkerhetsforskrifter som 
gjelder 

 

3.1 Sikring av dataregistre og programmer 
 

Programvare: 

For installerte operativsystemer/andre programmer skal det finnes 

original eller sikkerhetskopi. Disse skal være maskinelt lesbare. 

Sikkerhetskopi av spesiell programvare skal oppdateres for hver 

programversjon. 

 

Data: 

Det skal finnes sikkerhetskopi av data lagret på eksternt 

datamedium. Nødvendig underlag for rekonstruksjon skal 

oppbevares. Sikkerhetskopi av data skal tas minst hver annen 

arbeidsdag og være maskinelt lesbar. 

 

Logg for sikkerhetskopiering av programvare og data skal finnes. 

Loggen skal bekrefte at kopi er identisk med original. 

Sikkerhetskopier skal oppbevares i annen bygning eller i låst 

dataskap. Skapet skal tilfredsstille krav til brannsikkerhet ifølge NT 

FIRE 017 - 120 Data. Nøkler/koder skal oppbevares utilgjengelig for 

uvedkommende. 

 

3.2 Vedlikehold og offentlige forskrifter 
 

Forsikringstaker skal påse at nødvendig vedlikehold- og 

serviceavtaler for å holde de forsikrede ting i god driftsmessig stand 

overholdes, og påse at offentlige forskrifter til forebyggelse eller 

begrensning av skade blir overholdt. 

 

Produsentens påbud og anbefalinger for vedlikehold og bruk av Edb- 

utstyr og datamedia skal følges. 

 

4. Egenandel 
 

Hvis ikke annet kommer frem av forsikringsbeviset er egenandelen 

10 000 kr. 


