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Gjeldende fra 01.10.2022 

Dette dokumentet inneholder et sammendrag av den viktigste informasjonen som gjelder for Elektronisk utstyr. 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 forsikret eiendom slik dette er spesifisert i forsikringsbeviset. Eiendom kan være bygninger, eiendeler, 
maskiner eller varer.   
 

 

Hva dekker forsikringen? 

 Brann, lynnedslag og eksplosjon 
 Vannskader- og rørskader 
 Tyveri og skadeverk 

  Annen plutselig skade 
  Naturskade som ikke er erstatningsmessige etter 

naturskadevilkår, jfr. Lov om Naturskadeforsikring av 
16. juni 1989 

  
 Tilleggsdekninger: 
 + Maskinskade – teknisk og mekanisk svikt 
  
 

 

Hva dekker forsikringen ikke? 

 Kjøretøy og båter. (Er dekket hvis det er varer) 
 Skog, dyr 

  Flytebrygger, bruer 
 Utgifter til vedlikehold eller forbedringer 
 Skade ved tyveri som inntreffer når lokalet er åpent 
for kunder/publikum. 

 Skader som skyldes feil bruk 
 Skader som følge av prøving og/eller testing. 
 Skade som leverandør eller produsent er pliktige til å 
erstatte. 

 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. 

 Skade eller forstyrrelser som er av en slik art at det 
ikke påvirker anvendeligheten av forsikrede ting, 
eller som kan avhjelpes ved normal service eller 
vedlikehold. 

 

 

Er det noen begrensninger i dekningen? 

 Naturulykkedekningen har flere begrensninger for 
ulike typer forsikrede objekter 

 Følgende skader er ikke erstatningsmessige: 

• Skade på gulv eller vegg i utett våtrom 

• Skade ved sopp, råte, bakterier og kondens 

• Skade ved vann som trenger inn i bygning på 
annen måte enn fra terreng eller grunn 

• Skade som skyldes setning i grunnen eller svikt i  
fundament eller underlag for fundament, eller 
skade ved jordtrykk 

  Svært begrenset dekning under transport 
  Tyveri fra uteareal (tyveri uten innbrudd) er ikke 

dekket uten avtale. Om det er dekket, er 
egenandelen forhøyet 

  For visse skader gjelder en annen og høyere 
egenandel enn avtalt  

  For visse skader og visse objekter er 
erstatningsbeløpet begrenset 

  Om sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan 
erstatningen bli satt ned ved skade 
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Hvor gjelder forsikringen? 

 Forsikringen gjelder i hovedsak på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet). 
 Forsikringen gjelder også på annet sted, men da er det begrensninger i dekningen. Disse framgår av vilkårene. 

  
 

 

Hvilke forpliktelser har jeg? 

• Du plikter å gi Forsikringsforetakets agent, 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. 

 
 

 

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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