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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: 
 

1.1.1 Den som er nevnt i forsikringsbeviset. 
 

1.1.2 innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen 

tinglyst sikkerhetsrett ved forsikring av fast eiendom. 

 

1.1.3 innehaver av panterett i løsøre eller varer, men bare 

dersom panthaveren har mottatt forsikringsattest fra 

Selskapet, jf. FAL paragraf 7-1, 3. ledd, som er fraveket. 

 

1.1.4 annen panthaver eller eier av ting enn dem som er 

omtalt ovenfor (pkt. 1.1.1 - pkt. 1.1.3.), men bare 

dersom forsikringstakeren har forsikringsplikt eller 

bærer risikoen for tingen. 

 

Selskapet kan med bindende virkning for medforsikrede 

endre avtalen eller la den opphøre. 

 

Ved skadeoppgjør kan Selskapet forhandle med 

forsikringstakeren og utbetale erstatning til ham med 

bindende virkning for medforsikrede med mindre Selskapet 

har fått skriftlig meddelelse om den medforsikredes 

interesse etter at skaden inntraff, men før oppgjør finner 

sted. 

 

1.1.5 ny eier ved eierskifte, men bare inntil den nye eier har 

tegnet forsikring og ikke lenger enn 14 dager etter 

eierskiftet. 

 

2. Hvor forsikringen gjelder 

2.1.1 Forsikringen gjelder på sted som er nevnt i 

forsikringsbeviset (forsikringsstedet). 

 

2.1.2 Borteforsikring 

For ting som er til reparasjon, ettersyn eller overhaling utenfor 

forsikringsstedet, men innen Norden, gjelder forsikringen også 

på dette sted. 

 

Forsikringen gjelder også under transport utenfor 

forsikringsstedet, men innen Norden, når transporten er et 

nødvendig ledd i utbedring av skade, jfr. pkt. 4. 

Forsikringssummen er lik gjenanskaffelsesprisen, høyst 5 000 

000 pr. transport. 

 

3. Hva kan være forsikret 

3.1 Forsikringen omfatter: 
 

Datautstyr som er nevnt i forsikringsbeviset, herunder 

signal/elektriske kabler mellom disse innen samme bygning. 

 

3.2 Inkluderte tilleggsforsikringer: 
 

3.2.1 Riving, rydding og bortkjøring 

Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester av 

skadede forsikrede ting med inntil 20 % av erstatningen for ting 

på forsikringsstedet, inntil forsikringssum angitt i 

forsikringsbeviset. 

 

3.2.2 Nyanskaffelser 

Nyanskaffelser på forsikringsstedet i avtaleperioden med inntil 5 

% av samlet forsikringssum på forsikringsstedet. 

 

Med nyanskaffelse forstås påkostning eller utskifting av forsikrede 

ting og/eller anskaffelse av nye ting med samme eller tilnærmet 

samme bruksområde som de allerede forsikrede ting. 

 

Verdiøkningen skal meldes til Selskapet senest ved utløpet av 

avtaleperioden. 

 

3.2.3 Prisstigning etter skade 

Påløpende merutgifter på grunn av prisstigning etter skadedag, 

begrenset til 20 % av erstatningen, inntil forsikringssum angitt i 

forsikringsbeviset, for hver skadet ting, jf. pkt. 5. 

 

3.2.4 Reparasjon av skadde ting på overtid 

Merutgifter som følge av reparasjon av skadde ting på overtid og 

ved helligdagsarbeid, ved forsendelse av skadde ting som il-, 

mailto:espen.komnaes@berngaard.no
mailto:info@aspidaforsikring.no
http://www.aspidaforsikring.no/


Forsikringsvilkår 
 

 

4/5 aspidaforsikring.no  Aspida Forsikring AS, Postboks 299, 1326 Lysaker 

  Tlf: 67 11 88 00, Organisasjonsnummer: 990 601 615 

ekspress- eller flyfrakt, samt annen lignende forsering med 20 % 

av forsikringssummen for de skadde ting, inntil forsikringssum 

angitt i forsikringsbeviset. 

 

3.2.5 Reinstallasjonskostnader for 

programvare/operativsystemer Reinstallasjonskostnader for 

programvare/operativsystemer er dekket med 10% av 

gjenanskaffelsesprisen for skadet/tapt utstyr, inntil forsikringssum 

angitt i forsikringsbeviset. 

 

3.3 Uten særskilt avtale omfatter forsikringen 
ikke: 

 

3.3.1 Databærere og utgifter til rekonstruksjon av 

datafiler, dataprogrammer o.l. 

 

3.3.2 Strømforsyningsanlegg og signal/elektriske kabler utenfor 

den bygning de forsikrede ting er montert. 

 

4. Hvilke skader som dekkes 

4.1 Selskapet svarer for: 
Plutselig og uforutsett skade som rammer datautstyr. 
 

Naturskader som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, 

flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, erstattes i henhold 

til bestemmelsene i vilkår C-380 Naturskade og 

naturskadeforsikringsloven. 

 

Andre skader med naturårsak erstattes innenfor de 

begrensninger som følger av bestemmelsene i dette vilkår. 

 

4.2 Unntatt er: 
 

4.2.1 Skade ved tyveri som inntreffer når bygningen eller 

rommet er åpent for kunder eller publikum. 

 

4.2.2 Skade som skyldes prøving og testing av tingen før 

overtagelse fra leverandør. 

 

4.2.3 Skade som leverandør, reparatør eller andre er pliktig til å 

erstatte i henhold til gjeldende rett, kontrakt, garanti eller 

annen avtale. 

 

Når den sikrede er produsent eller forhandler av den forsikrede 

ting, svarer Selskapet ikke for skader som omfattes av den 

alminnelige garanti for vedkommende bransje. 

 

4.2.4 Utgifter til utbedring av funksjonssvikt som følge av 

programfeil og/eller systemfeil. 

 

Logisk skade på harddisk - i de tilfeller hvor denne kan 

reformateres og benyttes videre. 

 

4.3 Fellesbegrensning: 
Selskapet svarer bare for skader som inntreffer i den tid Selskapets 

ansvar løper etter forsikringsavtalen og FAL. Utgifter til vedlikehold 

er i alle tilfelle unntatt. 

 

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

5.1 Maskiner og løsøre 
 

5.1.1 Ved gjenanskaffelse eller reparasjon Erstatningen 

beregnes på grunnlag av kostnadene til 

reparasjon/gjenanskaffelse til samme -eller vesentlig samme - 

stand som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter 

prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes 

høyere enn gjenanskaffelsesprisen før skaden, jfr. pkt. 6.1.1, 

fratrukket verdien etter skaden, regnet etter samme regel. 

Det skal gjøres fradrag for verdiøkning ved forbedring av tilstanden 

på den skadde maskin eller del/komponent av maskinen ved at 

brukt blir erstattet med nytt. Ved vurderingen tas hensyn til 

forringelse ved elde, bruk, nedsatt bruksverdi, den tid tingen har 

vært i bruk og gjenstående brukstid. 

 

Fradrag gjøres for den del av verdiøkningen som overstiger 40 % 

av maskinens eller delens/komponentens verdi før skaden. 

 

5.1.2 Skade som alene er av estetisk karakter medtas ikke. 
 

5.2 Uten gjenanskaffelse eller reparasjon 
For ting som uansett årsak ikke er reparert eller gjenanskaffet 

innen tre år etter at skaden inntraff, beregnes 

erstatningsgrunnlaget som i pkt 5.1.1, men begrenset til 

reduksjonen i omsetningsverdien som følge av skaden. 

 

5.3 Erstatningsberegning tilleggsforsikringer 
 

5.3.1 Prisstigning 

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 skadet ting etter 

skadedagens prisnivå. 

 

I beregningen gjøres fradrag for opptjente renter av erstatninger. 
 

Selskapet erstatter prisstigning for maskiner og løsøre bare hvis 

skaden er utbedret innen 3 år. 

 

Erstatningen fastsettes og forfaller til betaling når skaden er 
utbedret. 
 

5.4 Skjønn 
Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier avgjøres ved 

skjønn hvis sikrede eller Selskapet krever det. Skjønnet kan ikke 

med bindende virkning for partene ta stilling til skadeårsak og 

andre faktiske forhold som er avgjørende for Selskapets ansvar. 

Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår pkt. 2 legges til 

grunn. 

 

5.5 Egenandel 
Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner med hjemmel i 

vilkår eller lov, før fradrag av egenandel. 

 

I erstatningsoppgjøret for hver sikret trekkes en egenandel på 

6 000 kr når annet ikke er bestemt eller særskilt avtalt. 

 

Ved naturskade etter lov om naturskadeforsikring, den egenandel 

som til enhver tid er fastsatt av departementet. 

 

Har sikrede flere forsikrede ting i Selskapet som er berørt ved en 
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og samme hendelse, trekkes bare en egenandel - den høyeste. 

 

6. Andre bestemmelser 

6.1 Forsikringssummer 
 

6.1.1 Forsikringssum - maskiner og løsøre 

Forsikringssummen fastsettes av 

forsikringstaker. 

 

Forsikringssummen skal minst tilsvare hva det på skadedagen ville 

ha kostet å gjenanskaffe tilsvarende eller i det vesentlige 

tilsvarende ny ting, gjenanskaffelsesprisen. 

 

Er forsikringssummen lavere enn gjenanskaffelsesprisen, erstattes 

en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom 

forsikringssummen og gjenanskaffelsesprisen (underforsikring). 

 

6.1.2 Førsterisiko 

For poster med oppgitt sum i vilkårene og for poster i 

forsikringsbeviset betegnet som "førsterisiko", settes 

erstatningsgrunnlaget, før fradrag av egenandel, inntil de oppgitte 

summer. Underforsikringsbestemmelsene ovenfor gjelder ikke. 

 

6.2 Diverse bestemmelser ved skade 
 

6.2.1 Skademelding 

Skade skal meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Selskapet 

kan kreve at skademeldingen skal inneholde sikredes 

fødselsnummer (11 siffer) eller foretaksnummer. 

 

Følgende skader skal meldes til politiet: 

• brann 

• tyveri 

• skadeverk 

• ran 
 

Selskapet kan kreve at også andre skader meldes til politiet. 
 

6.2.2 Skade som inntreffer senere enn 8 timer etter at en 

tidligere skade er utbedret og anlegget prøvekjørt, betraktes som 

en ny skade. 

 

6.2.3 Merverdiavgift 

Der sikrede selv kan fradragsføre MVA erstattes ikke MVA. Der 

sikrede ikke får fradrag for MVA, men en ansvarlig skadevolder 

kan gjøre det, plikter sikrede å bidra til at fakturaer blir stilet til 

denne slik at MVA kan fradragsføres. For øvrig erstattes sikredes 

dokumenterte utgifter til MVA som er påløpt innen 5 år etter 

skaden. 

 

6.2.4 Forhold til panthaver, konkursbo, nye eiere o.l. 

Overfor panthavere, konkursbo, leasingselskap, utleiefirma o.l. 

er 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. 

For panthavere betyr "tingen" i denne sammenheng pantobjektet 

i sin helhet. Disse bestemmelser gjelder ikke leaset fast eiendom. 

Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten hensyn til om 

konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff. 

 

Overfor andre nye eiere, etter at skaden inntraff, enn eierens 

ektefelle, samboer eller livsarving, begrenses Selskapets ansvar 

som om gjenoppføring eller gjenanskaffelse ikke finner sted. 

 

6.2.5 Oppgjørsmåter 

Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved 

• kontantoppgjør. 

• reparasjon. 

• gjenoppføring/gjenanskaffelse, eller 

• at Selskapet fremskaffer tilsvarende - eller i det vesentlige 
tilsvarende - ting. 

 

Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det 

Selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller 

gjenanskaffelse. Ved reparasjon eller 

gjenoppføring/gjenanskaffelse, har Selskapet rett til å bestemme 

hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. 

 

6.2.6 Eiendomsretten til skadde ting og til ting som kommer til 

rette 

Sikrede er pliktig til å beholde en skadet ting mot å få utbetalt 

erstatning for skaden på tingen, men Selskapet har rett til å 

overta skadde ting. Kommer ting til rette etter at erstatning er 

betalt, har den sikrede rett til å beholde tingen mot å betale 

erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede det, tilfaller tingen 

Selskapet. 

 

6.2.7 Selskapets overtakelse av panterett 

Er Selskapet ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eieren, 

inntrer Selskapet i panthavers rett i den utstrekning Selskapet 

betaler erstatning til panthaver. 

 


