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Dekning er levert av Aspida Forsikring AS, som opptrer for og på vegne av Lloyd’s 
Insurance Company S.A. etter kontrakts nr B179722EE00021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forsikringsvilkår 
I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt 
fremkommer av forsikringsbeviset. Det er viktig at du som kunde leser nøye gjennom alle vilkårene når du har inngått 
en avtale om forsikring. Ved et eventuelt skadeoppgjør vil vi gjøre opp din skadesak med bakgrunn i disse vilkårene. 
 

Ved å sette seg godt inn sikkerhetsforskriftene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som 
begrenser et skadeoppgjør. 
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Forsikringsavtalen består av: 
• Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner 

• Avtalte forsikringsvilkår 

• Forsikringsavtaleloven (nedenfor omtalt som FAL) 

• Det øvrige lovverk 
 

Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. 

Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran 

lovbestemmelser som kan fravikes. 

 

I tilfelle motstrid mellom bestemmelser om samme forhold, gis 

de prioritet i den rekkefølge de står oppført ovenfor, dog slik at 

spesielle regler alltid går foran generelle. 

 

Forsikringsforetaket (heretter kalt Selskapet): 
Lloyd’s Insurance Company S.A. 

Bastion Tower 

Marsveldplein 5/Place du Champs de Mars 5 

BE-1050 BRUSSELS 

Belgia 

Org.nr. 925 749 052 

 
Kontaktperson for Lloyd’s Insurance Company S.A. i Norge: 

 

Lloyd´s generalagent i Norge: 

Espen Komnæs 

c/o Advokatfirmaet Berngaard AS 

Beddingen 8 

0250 Oslo 

Tlf: +47 22 94 18 00 

E-post: 

espen.komnaes@berngaard.no 

 

Alle henvendelser knyttet til disse forsikringsvilkår skal rettes til 
Forsikringsforetakets agent: 

Aspida Forsikring AS 

Postboks 299 

1326 Lysaker 

Tlf +47 67 11 88 00 

E-post: info@aspidaforsikring.no 

Web: www.aspidaforsikring.no 

Org.nr. 990 601 615 

 

1. Hvem forsikringen gjelder for 

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset. 

 

2. Hvor forsikringen gjelder 

Forsikringen gjelder på sted som er nevnt i forsikringsbeviset 

(forsikringsstedet). 

 

3. Hva kan være forsikret 

1. Avbruddstap i ansvarstiden - beregnet etter reglene i pkt. 5 

- ved stans eller innskrenkning i driften på grunn av skade, 

jfr. pkt. 4, på fullt driftsferdige og prøvde ting nevnt i 

forsikringsbeviset, inntruffet på forsikringsstedet i 

forsikringstiden. 

 

2. Avbruddstap i ansvarstiden, dersom adkomsten eller 

bruken av forsikringsstedet er fysisk hindret eller 

vanskeliggjort som følge av midlertidige 

skadeforebyggende tiltak, redningstiltak eller selve skaden. 

Dette gjelder hvis skaden direkte truer eller er utløst, selv 

om sikredes eiendom ikke direkte er berørt. 

 

Den avtalte ansvarstid, angitt i forsikringsbeviset, begynner på 

det tidspunkt skaden hindrer driften, men ikke senere enn 12 

måneder fra skadedagen. 

 

Medfører streik, lockout eller annen form for force majeure at 

utbedring eller gjenanskaffelse hindres, forskyves ansvarstiden 

tilsvarende i inntil 12 måneder fra skadedagen. 

 

4. Hvilke skader som dekkes 

4.1 Selskapet svarer for 
Avbruddstap som følge av erstatningsmessig fysisk skade 

nevnt under pkt. 4 i Selskapets gjeldende forsikringsvilkår C-

340 Maskinforsikring. 

 

Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger nevnt i for- 

sikringsbeviset og skadeunntak nevnt i C-340 Maskinforsikring 

gjelder også her, bortsett fra pkt. 4.2.6: "Skade som 

leverandør, reparatør eller andre er pliktig til å erstatte i 

henhold til gjeldende rett, kontrakt, garanti eller annen avtale." 

 

4.2 Fellesbegrensninger 
Selskapet svarer bare for avbruddstap som følge av skader 

som inntreffer i den tid Selskapets ansvar løper etter 

forsikringsavtalen og FAL. 

 

5. Erstatningsregler 

FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene 

nedenfor. 

 

5.1 Beregning av avbruddstap 
 

5.1.1 Forsikringen skal bare gi erstatning etter 

bestemmelsene i forsikringsavtalen for det tap som virkelig er 

lidt. 

 

Tapet fastsettes snarest mulig etter utløpet av ansvarstiden 

eller tidligere hvis partene blir enige om det. 

 

5.1.2 Avbruddstapet settes til forskjellen mellom det resultat 

av driften som ville ha vært oppnådd i ansvarstiden uten skade 

- og resultatet av driften i ansvarstiden etter skaden. 

 

Disse resultater beregnes uten hensyn til inntekter og kostnader 

som ikke har noe med selve driften å gjøre, som f.eks. dannelse 

eller oppløsning av reserver i beholdninger og varekontrakter, 

inntekts- og formuesskatter. 

 

Sikrede plikter å medvirke til at driften i ansvarstiden blir så 

god som mulig, f.eks. ved utbedring, gjenanskaffelse, 

overflytting til annet lokale, midlertidig omlegging eller 

innstilling av driften. Gir Selskapet bestemte anvisninger må 

disse følges. 

 

5.1.3 Ved beregning av det resultat av driften som ville ha 

vært oppnådd i ansvarstiden uten skade, skal virksomhetens 

resultat av driften i tilsvarende tidsrom før skaden - minimum 

ett år - legges til grunn (sammenligningstiden). 

mailto:espen.komnaes@berngaard.no
mailto:info@aspidaforsikring.no
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Resultatet i sammenligningstiden justeres hvis 

• konjunkturer, salgsmuligheter, priser og 

produksjonsmetoder eller andre driftsforhold påviselig er 

annerledes i ansvarstiden enn i sammenligningstiden. 

• driften i sammenligningstiden har vært helt eller delvis 

avbrutt. 

• driften i ansvarstiden helt eller delvis ville ha vært avbrutt 

av annen årsak enn skaden. 

 

5.1.4 Ved beregning av resultatet av driften i ansvarstiden 

etter skaden tas med: 

1. de kostnader som er rettslig nødvendige eller 

forretningsmessig vel begrunnede for virksomhetens 

reduserte drift, og som ikke kan innspares - alt innen 

ansvarstiden. 

Herunder tas med lønn, ferielønn, sosiale trygder og andre 

tariff-festede ytelser til ansatte, bare i den utstrekning det 

er nødvendig å beholde dem under den fortsatte drift, og 

lønn m.v. i oppsigelsestiden, i henhold til arbeidsmiljøloven 

§ 15-3 nr. 10, til øvrige ansatte som heller ikke kan 

beskjeftiges på annen måte. Lønn m.v. utover dette tas 

bare med hvis det er særskilt avtalt. 

2. ekstraordinære kostnader som pådras i den hensikt å 

begrense tapet, f.eks. utgifter til provisoriske tiltak, 

forseringsutgifter o.l. Er Selskapets samtykke ikke 

innhentet på forhånd, regnes slike kostnader bare med i 

den utstrekning de påviselig har minsket tapet. Medfører 

slike kostnader nytte utover ansvarstiden, tas bare med 

det beløp som forholdsvis faller på ansvarstiden. 

3. inntekter i ansvarstiden, herunder renteinntekter som 

skyldes skaden. 

 

Tas ikke med: 

a) tingskader. 

b) økede finanskostnader eller økede avskrivninger som ikke 

skyldes skaden. 

c) økede kapitalkostnader på grunn av investering ut over 

erstatning for ting. 

d) dagbøter, mulkter og annet erstatningsansvar. 

e) den del av avbruddstapet som er en følge av at 

gjenopptagelse av driften hindres eller sinkes på grunn av: 

• andre forbedringer, utvidelser eller endringer enn slike 

som skyldes påbud gitt med hjemmel i lov eller offentlig 

forskrift for utbedring av skaden. Selskapet svarer ikke for 

slikt tap ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til 

å gi selv om skaden ikke var inntruffet. 

• reguleringsvedtak truffet etter skaden. 

• manglende arbeidskraft etter skaden. 

• ufullstendig tingforsikring. 

• manglende finansiering. 
 

5.2 Erstatningsberegning og regler om 

underforsikring 
5.2.1 Fast sum eller fast sum med etterregulering 

Det samlede avbruddstap i henhold til pkt. 5.1 erstattes 

innenfor forsikringssummen. Er forsikringssummen lavere enn 

forsikringsinteressen, jfr. pkt. 6.2, erstattes en så stor del av 

avbruddstapet som svarer til forholdet mellom 

forsikringssummen og forsikringsinteressen (underforsikring). 

 

5.2.2 Førsterisiko 

For forsikring tegnet på førsterisiko erstattes avbruddstapet, 

etter fradrag av egenandel og/eller karenstid, inntil angitt 

forsikringssum. 

 

5.2.3 Fullverdi 

Det samlede avbruddstap i henhold til pkt. 5.1 erstattes. 
 

5.3 Karenstid og egenandel 
Hvis ikke annet er angitt i forsikringsbeviset gjelder en 

karenstid på 7 døgn. Denne egenandelen fratrekkes i tillegg til 

eventuell egenandel ved tingskade. Med karenstid forstås det 

avtalte tidsrom, regnet fra ansvarstidens begynnelse, i hvilket 

Selskapet ikke erstatter sikredes avbruddstap. I tillegg til 

karenstid kan det avtales at det fra avbruddserstatningen skal 

trekkes en egenandel. Egenandelens størrelse fremgår av 

forsikringsbeviset. 

 

5.4 Skjønn 
Spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap 

avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller Selskapet krever det. 

Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår får i så fall 

anvendelse. 

 

6. Andre bestemmelser 

6.1 Ansvarstid 
Ansvarstiden velges av forsikringstaker og bør tilsvare den tid 

det tar å være tilbake i et marked etter en totalskade. 

 

6.2 Forsikringsinteresse 
Forsikringsinteressen settes til differansen mellom forventede 

driftsinntekter og driftskostnader for: 

• ett år ved ansvarstid t.o.m. 12 måneder. 

• ett år + halvparten av de neste 12 måneder ved ansvarstid 

18 måneder. 

• to år ved ansvarstid 24 måneder. 
 

Ved beregning av forsikringsinteressen regnes driftsinntekter 

og driftskostnader (ekskl. merverdiavgift) fra ansvarstidens 

begynnelse og det er inntekter og kostnader i ansvarstiden slik 

de normalt ville vært uten skade, som skal legges til grunn. 

 

6.2.1 Driftsinntekter 

• Salgsinntekter av varer og tjenester. Spesielle offentlige 

særavgifter knyttet til produserte/solgte varer, fratrekkes. 

• Spesielle offentlige tilskudd knyttet til produserte/solgte 

varer. 

• Leieinntekter av fast eiendom, ikke forsikret på annen 

måte. 

• Andre driftsinntekter av enhver art. 

 

6.2.2 Driftskostnader - fratrekkes: 

• Forbruk av innkjøpte varer til produksjon og videresalg, 

herunder hjelpestoffer, driftsmaterialer og emballasje. 

• 50% av alle honorar-, lønns- og pensjonskostnader. 

• Frakt og spedisjon vedrørende salget. 

• Energi, brensel og vann vedrørende produksjonen, 

unntatt kontraktsmessige minsteavgifter. 

 
6.2.3 Differansen mellom driftsinntekter og driftskostnader 
justeres med beholdningsendring i lager av varer under til- 
virkning og ferdig tilvirkede varer (gjelder bare egenproduserte 
varer). 
 

Endringen regnes slik at beholdningen ved ansvarstidens 

• begynnelse trekkes fra 
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• slutt legges til 
 

For ferdige varer av egen produksjon legges netto salgspris, 

partiprisen, til grunn. 

 

6.3 Diverse bestemmelser ved skade 

6.3.1 Skademelding 

Skade skal meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. 

Selskapet kan kreve at skademeldingen skal inneholde 

sikredes fødsels- nummer (11 siffer) eller foretaksnummer. 

Følgende skader skal meldes til politiet: Brann, tyveri, 

skadeverk og ran. Selskapet kan kreve at også andre skader 

meldes til politiet. 


