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Gjeldende fra 01.10.2022 

Dette dokumentet inneholder et sammendrag av den viktigste informasjonen som gjelder for Datamaskinavbrudd. Fullstendig 
informasjon om dekninger, vilkår og sikkerhetsforskrifter finnes i forsikringsdokumentene. Hvilken dekning du har valgt for din 
forsikring, vil du finne i ditt forsikringsbevis.  

 
Hvilken forsikring er dette? 

Forsikringen gjelder for avbruddstap etter erstatningsmessig skade på forsikrede bygninger, eiendeler, maskiner, varer og 
produksjonsdyr slik disse er forsikret i henhold til ditt forsikringsbevis. 

 

 

Hva dekker forsikringen? 

 Tapt dekningsbidrag 
 Tapt dekningsbidrag inntil kr 500 000 som følge av 
skade hos din kunde eller leverandør når 
skadeårsaken er dekket under din forsikring. 
Beløpet kan utvides. 

 Tapt dekningsbidrag inntil kr 750 000 som følge av 
uforutsett stans i leveranse av nødvendig medium 
som gass, vann, elektrisitet e.l. Beløpet kan utvides. 

  
 Tilleggsdekninger 

 + Tapt dekningsbidrag ved indre skade på maskin. 
  

 Andre aktuelle forsikringer 

 + Tap av husleieinntekt etter erstatningsmessig skade 
 + Ekstrautgifter for å fortsette driften etter 

erstatningsmessig skade 
 + Lønn til ansatte nøkkelpersoner etter 

erstatningsmessig skade 
 

 

Hva dekker forsikringen ikke? 

 Tapt dekningsbidrag som følge av økonomiske 
forhold 

 Tapt dekningsbidrag som følge av ufullstendig 
eiendomsforsikring 

 

 

Er det noen begrensninger i dekningen? 

 Tapt dekningsbidrag etter naturskade 

 Om sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan 
erstatningen bli satt ned ved skade 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hvor gjelder forsikringen? 

 Forsikringen gjelder i hovedsak på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet). 

 

 

Hvilke forpliktelser har jeg? 

• Du plikter å gi Aspida Forsikring korrekt informasjon om din bedrift ved tegning av forsikring. I forsikringstiden plikter du 
å informere Aspida Forsikring om endringer som skjer i bedriften. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre 
til erstatningskrav, skal det meldes til Aspida Forsikring uten ugrunnet opphold. 

 
 

 

Når og hvor betaler jeg? 

• Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med 
forsikringsavtalen. 
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Når starter og slutter forsikringen? 

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av parter eller fra og med en senere avtalt dato kl. 00:00. 
Forsikringen gjelder til kl 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser. 
 

 

 

Hvordan sier jeg opp forsikringen? 

Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige 
grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel. 

  
 

 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 
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