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I tillegg til disse vilkår gjelder: Særvilkår nevnt i forsikringsbeviset, generelle vilkår,
Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, hvis den ikke er fraveket i vilkårene, samt Lov av 16. juni 1989
nr. 70 om naturskadeforsikring.
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1.

Hvem forsikringen gjelder for.
Forsikringen gjelder for den som er angitt i
forsikringsbeviset.

2.

Hvor forsikringen gjelder.
Forsikringen gjelder på det sted som er angitt i
forsikringsbeviset.

3.

Hva forsikringer omfatter.
Innenfor særskilt angitt forsikringssum
omfatter forsikringen redskaper som er nevnt i
forsikringsbeviset.
Redskaper leiet eller lånt fra andre er bare
dekket når dette fremgår av forsikringsbeviset
eller når forsikringstakeren ved lov eller
skriftlig avtale har forsikringsplikt eller har
overtatt risikoen.

4.

Sikkerhetsforskrifter.
Lover og Forskrifter gitt av offentlig myndighet
skal overholdes. Dette gjelder blant annet
Forskrift av 4. september 1987 nr. 743 om
sikringstiltak mot brann på fiske- og
fangstfartøyer.
Brannslukningsutstyr skal være i god stand og
klar til øyeblikkelig bruk, og skal kontrolleres i
følge fabrikantens anvisning.
Har sikrede forsømt å overholde
sikkerhetsforskriftene, eller forsømt å påse at
de blir overholdt, kan selskapet være helt eller
delvis uten ansvar jfr. Forsikringsavtaleloven §
4-8.

5.

Sikredes fremkallelse av forsikringstilfellet
Har sikrede forsettlig fremkalt
forsikringstilfellet, er selskapet uten ansvar.
Har sikrede ved annen forsikring enn
ansvarsforsikring fremkalt forsikringstilfellet
ved grov uaktsomhet, kan selskapets ansvar
settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal
det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet,
om sikrede var i selvforskyldt rus, hvorvidt
handlingen eller unnlatelsen er gjort av en
profesjonell yrkesutøver, hvorvidt handlingen
eller unnlatelsen har vært økonomisk motivert,
og forholdene ellers.

6.

Sikredes plikt til å begrense tap
Når tap eller skade har inntruffet eller det er
overhengende fare for at det vil inntreffe, skal
sikrede:
1. Gjøre hva han kan for å avverge eller
begrense tapet. Gir selskapet bestemte
forskrifter, skal han følge dem, med mindre
han må forstå at de er utferdiget på
grunnlag av uriktige eller mangelfulle
opplysninger om den faktiske situasjon.
2. Uten ugrunnet opphold varsle selskapet om
det inntrufne og holde selskapet underrettet
om den videre utvikling.
3. Foreta det nødvendige for å bevare og sikre
krav mot tredjemann inntil selskapet selv
kan ivareta sine interesser.

7. Hvilke skader selskapet erstatter og hvilke
begrensninger som gjelder.
7.1. Selskapet dekker plutselige og uforutsette skader,
begrenset til disse skadearter:
1. Brann, eksplosjon, direkte lynnedslag,
Nedsoting og flystyrt.
2. Naturskade som direkte skyldes
naturulykke så som skred, storm, flom,
stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd,
jfr. lov om naturskadeforsikring av 16.
juni 1989 nr. 70.
Selskapet dekker utgifter til bortkjøring
og destruksjon av verdiløse rester av
skadede ting etter erstatningsmessig
skade.
7.2 Begrensninger.
Selskapet svarer ikke for:
1. Skade ved sprengning.
2. Skade på ting som med hensikt er utsatt
for påvirkning av varme.
3. Naturskade
- på skip og småbåter, samt ting i disse,
og fiskeredskaper på fartøy eller i sjøen.
- som umiddelbart skyldes lynnedslag,
frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde,
isgang, dyr, insekt, bakterier, sopp,
råte og lignende.
- på byggverk eller ting i dette, når
byggverket er oppført etter at
vedkommende området ved tinglysning.
- utgifter til forebygging, sikring, flytting
eller andre tiltak som ikke skyldes
direkte skade på forsikret byggverk
eller løsøre. Er en forsikret ting skadet
eller direktetruet ved utløst
naturulykke, dekkes nødvendige
redningsutgifter som omhandlet i lov
om naturskade av 16. juni 1989 nr. 70
inntil forsikringsverdien.
4. Naturskadeerstatningen kan settes ned
eller falle bort når skadens inntreden
eller omfang helt eller delvis skyldes svak
bygningskonstruksjon, dårlig vedlikehold
eller tilsyn, eller når den skadelidte kan
lastes for at han ikke forebygget skaden
eller hindret dens omfang.
5. Tap som er dekket av sikredes
fiskeriforsikring eller fangst- og
utstyrsforsikring.
8.

Særlige begrensninger i selskapets
erstatningsplikt.
Forsikringen omfatter ikke tap som skyldes:
1.
Manglende betalingsevne.
2.
Forsinkelse.
3.
Streik, lockout, sabotasje,
terrorhandlinger, opptøyer og borgerlige
uroligheter.
4.
Sjørøveri og mytteri.
5.
Krig eller krigslignende forhold (unntatt
militær- og marineøvelser i fredstid).
6.
Oppbringelse, konfiskasjon, rekvisisjon til
eiendom eller bruk og andre lignende
inngrep
som
foretas
av
fremmed
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statsmakt. Med fremmed statsmakt forstås
statsmakt som Norge ikke er alliert med,
og personer og organisasjoner som
urettmessig utgir seg for å utøve offentlig
eller overstatlig myndighet.
7.
Inngrep av norsk eller alliert statsmakt.
Med statsmakt forstås personer eller
organisasjoner som utøver offentlig eller
overstatlig myndighet.
8.
At forsikringsgjenstanden brukes til et
ulovlig formål eller til å fremme et ulovlig
formål.
9.
Frigjøring av atomenergi.
10. Kjemiske, biologiske, biokjemiske eller
elektromagnetiske våpen.
9.

Skadeoppgjør.
9.1 Skademelding.
Den som vil kreve erstatning må uten
ugrunnet opphold underrette selskapet
om skaden.
9.2 Skadeansettelse.
Kan tingen repareres til samme - eller i
det vesentlige samme stand som før,
settes skaden til utgiftene ved reparasjon,
beregnet etter prisen på skadedagen,
men ikke høyere enn til forsikringsverdien
med fradrag av gjenverdi.
Kan tingen ikke repareres, settes skaden
til forsikringsverdien med fradrag av
gjenverdi. Foreligger salgsavtale for
varer, skal varer som er berget, først og
fremst anses som solgt.
9.3 Forsikringsverdi.
Forsikringsverdien settes til hva det ville
ha kostet å anskaffe tilsvarende - eller i
det vesentlige tilsvarende ting beregnet
etter prisene umiddelbart før skaden
inntraff (gjenanskaffelsesprisen).
Ved fastsettelse av forsikringsverdien for
fiskeredskaper gjøres fradrag for
verdiforringelse ved elde og bruk.
9.4 Skjønn.
Skadeansettelse og forsikringsverdi ved
tingskade avgjøres ved skjønn hvis
sikrede eller selskapet krever det.
Bestemmelsene om skjønn i pkt 10 får i
så fall anvendelse.
9.5 Erstatningsberegning.
Før fradrag av egenandeler beregnes
erstatningen slik:
Er forsikringssummen lik forsikringsverdien
eller høyere, erstattes hele skaden. Er
forsikringssummen lavere enn
forsikringsverdien, erstattes en så stor del
av skaden som svarer til forholdet mellom
forsikringssummen og forsikringsverdien
(underforsikring).
For poster i forsikringsbevis forsikret på
førsterisikovilkår, erstattes skaden inntil
angitt forsikringssum.
9.6 Egenandel.
Ved naturskade trekkes kr. 8.000,-.
Øvrige egenandeler fremkommer av
forsikringsbeviset.

9.7 Erstatningsberegning ved naturskade.
Ved naturskade gjelder vilkår fra Norsk
Naturskadepool.
I tvilstilfelle kan sikrede eller selskapet
forelegge spørsmålet for klagenemnda
for Statens Naturskadeordning:
- om det foreligger naturskade
- om det foreligger grunnlag for
erstatningsreduksjon
- om det er inntruffet en eller flere
naturkatastrofer.
9.8 Ting som kommer til rette.
Kommer ting til rette etter at erstatningen
er betalt kan sikrede beholde tingen mot å
betale erstatningen tilbake. I motsatt fall
tilfaller tingen selskapet.
10.

Skjønn
Ved tap skal verdi- og skadeansettelse
fastsettes ved skjønn, dersom sikrede eller
selskapet krever det. Skjønn avgis av
sakkyndige og uhildede personer. Hver av
partene velger en skjønnsmann som beregner
en verdsettelse av skadede objekt. Dersom
noen av partene ønsker det, kan han velge
særskilt skjønnsmann for de enkelte tap.
Skjønnets verdsettelse er bindende for begge
parter.

11. Bistand i klagesaker
Ved tvist kan hver av partene kreve
nemndbehandling eller forelegge saken for
Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen, 0212
Oslo for uttalelse (www.finkn.no).
Avslår selskapet et krav om erstatning helt eller
delvis, mister sikrede retten til erstatningen
dersom ikke sak er anlagt eller
nemndbehandling krevd etter § 20-1 eller etter
§§ 2 eller 3 i lov 16 juni 1989 nr 70 om
naturskadeforsikring innen seks måneder
etter at sikrede fikk skriftlig melding om
avslaget. Meldingen må angi fristens lengde,
hvordan den avbrytes og følgen av at den
oversittes. Foreldelsesloven 18. mai 1979 nr. 18
§ 10 nr. 2 og 4 gjelder tilsvarende.
(Forsikringsavtaleloven).
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