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Innhold 
 

1. Hvem forsikringen gjelder for (sikrede)? 

Hvor gjelder forsikringen? 
Hva er forsikret? 
Hvilke skader? 

 
2. Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å forebygge skade 

Bruk, vedlikehold, tilsyn og sikring 
 

3. Erstatningsregler for eiendeler 

 
 
 

1. 
  

Dekkes 
 

Dekkes ikke 
Hvem 
forsikringen 
gjelder for 
(sikrede)? 

-  Forsikringstaker  

Hvor gjelder 
forsikringen? 

-  På forsikringsstedet. 
-  For eiendeler som er mobile og brukes 

mange steder, gjelder forsikringen i hele 
verden 

 

Hva er 
forsikret? 

-   Ting nevnt foran i forsikringsbeviset  

Hvilke 
skader? 

-  Plutselig og uforutsett skade på ting som 
er fullt driftsferdig og prøvet, både når de 
er i drift, under flytting på forsikringsstedet 
og under reparasjon eller ettersyn, med 
demontering og etterfølgende montering 

 
-  Naturskade i henhold til Lov om 

naturskadeforsikring, L16.06.1989, nr. 70. 
Erstatningsomfang og begrensninger 
fremgår av loven 

-  Skade som andre enn sikrede er pliktig til og har 
økonomisk evne til å erstatte i henhold til garanti eller 
annen avtale. Reises krav mot Gjensidige, kan sikrede 
pålegges å la spørsmålet, om det foreligger ansvar for 
leverandør, reparatør eller andre, prøves for retten. 
Gjensidige betaler kostnadene ved søksmålet 

-  Utgifter til vedlikehold og forbedringer 
-  Skade som skyldes kondens, sopp eller soppsporer, råte, 

virus, prioner, bakterier og andre mikroorganismer, 
heksesot, kjæledyr, insekter 

-  Skade som følge av korrosjon/oksidasjon/slitasje som er 
en naturlig følge av bruk eller annen gradvis forringelse. 
Likevel dekkes utstrømning av væske eller gass fra 
rørledning 

-  Funksjonsfeil uten at dette skyldes skade på tingen 
-  Skade som følge av virus, hacking, trojanske hester og 

annen uautorisert datainntrenging 
-  Underslag eller svinn 
-   Skade som alene rammer deksel, ladekabel eller lader 
-   Skade som kun består av flekker, riper, hakk, merker, 
    svinnsprekker og avskallinger 
-  Tyveri og hærverk dersom det er unntatt i 

forsikringsbeviset 

 -  Etter en erstatningsmessig skade dekkes 
også prisstigning etter skade 
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2. Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede 
må gjøre for å forebygge skade 

 
Bruk, vedlikehold, tilsyn og sikring 

- Maskiner må ikke utsettes for større belastninger enn 
den er beregnet for. 

- Utstyret skal vedlikeholdes og brukes i henhold til 
leverandørs/produsents veiledning. De som 
betjener/vedlikeholder utstyret må være kvalifisert til 
dette. 

- Forsikret utstyr som ikke er innelåst, skal ikke forlates 
uten tilsyn. 

- Oppbevares forsikret utstyr i motorkjøretøy, skal 
kjøretøyets dører være låst og vinduer/takluke lukket. 
Utstyret skal ikke være synlig fra utsiden av kjøretøyet. 

 
 

3. Erstatningsregler for eiendeler 
 

I stedet for forsikringsavtaleloven § 6-1 gjelder: 
 

1. Skader som skal meldes til politiet 
Brann, innbrudd, tyveri, hærverk og ran. 

 
2. Alternative oppgjørsmåter 
Gjensidige avgjør om skaden skal erstattes ved 
kontantoppgjør, reparasjon eller ved at Gjensidige 
gjenanskaffer tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende 
ting. Gjensidige har rett til å bestemme hvilken reparatør 
eller leverandør som skal benyttes. Erstatningen utbetales 
i takt med reparasjon/gjenanskaffelse. 

 
3. Eiendomsretten til ting som er skadet eller kommet 
til rette 
Gjensidige har rett til å overta en skadet ting når det er 
utbetalt erstatning som for totaltap. Kommer en ting til rette 
etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å beholde 
tingen mot å tilbakebetale erstatningen. 

 
4. Gjensidiges ansvar overfor panthaver og konkursbo 
er begrenset til det laveste av følgende to beløp: 
- Nedgangen i tingens markedsverdi som følge av skaden. 
- Vedkommendes økonomiske interesse i tingen på 

skadetidspunktet. 
For panthavere betyr tingen i denne sammenheng 
panteobjektet i sin helhet. 
Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor, uten hensyn 
til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff. 

 
5. Gjensidiges overtagelse av panterett 

Er Gjensidige ansvarlig overfor panthaver, men ikke 
overfor eier, inntrer Gjensidige i panthavers rett i den 
utstrekning Gjensidige betaler erstatning til panthaver. 

 
6. Erstatningsberegning 

 
6.1 Fellesregler 

Forsikringssummen fastsettes av forsikringstakeren. 
 

Maksimal erstatning er gjenanskaffelsesprisen før skaden, 
fratrukket verdien etter skaden. 

 
Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnader til 
reparasjon/gjenanskaffelse til samme eller vesentlig 
samme stand som umiddelbart før skaden inntraff. 
Prisene på skadedagen legges til grunn. 

 
Følgende tas hensyn til i beregningen: 
- Utgifter til forundersøkelser, adkomst og istandsettelse 

erstattes. 
- Netto påløpte offentlige avgifter ved utbedring av skaden 

erstattes. 
- For ting som ikke lenger er i bruk eller er ukurante, 

settes erstatningen ikke høyere enn markedsverdien før 

skaden inntraff, etter fradrag av kostnadene til 
klargjøring for salg. 

 
6.2. Maskiner, inventar og løsøre 
 
- som repareres/gjenanskaffes innen 3 år 

erstattes etter reglene i punkt 6.1, med følgende endring: 

 
Når tingens alder utgjør mindre enn eller lik 30% av 
tingens totale brukstid, regnes ikke fradrag i erstatningen. 
 
Når tingens eller den skadde dels alder utgjør mer enn 
30% av den totale brukstiden, beregnes maksimal 
erstatning til reparasjon/gjenanskaffelse etter følgende 
formel: 
 
(A/B) x 1,4 C = E 
A = Gjenstående brukstid 
B = Total brukstid som ny 
C = Reparasjonspris/Gjenanskaffelsespris 
E = Erstatning 
 
Gjenanskaffelsespris er hva det vil koste å anskaffe 
tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting som ny, 
beregnet etter ordinære priser og kostnader umiddelbart 
før skaden inntraff, inkludert installasjonsarbeider og 
igangkjøring. 
 
- som ikke repareres/gjenanskaffes innen 3 år 

erstattes med reduksjonen i markedsverdien som følge av 
skaden, men ikke høyere enn etter pkt. 6.1. 
 
6.3. Varer erstattes etter reglene i punkt 6.1. 

For solgte varer benyttes kontraktsprisen 
 
7. Andre bestemmelser 
 
- Prisstigning etter skade 
erstattes innenfor normal reparasjons-/gjenanskaffelsestid, 
maksimalt 24 måneder. Erstatningen er begrenset til 20% 
av erstatningen for tingskaden. 
 
8. Egenandel 

Avtalt egenandel trekkes fra i erstatningsoppgjøret. 
 
9. Hva grov uaktsomhet og forsett fra andre betyr for 
sikrede 
Skade ved forsettlige handlinger eller unnlatelser fra daglig 
leder eller eiere får samme virkning som om de er sikredes 
egne handlinger eller unnlatelser og kan medføre at 
erstatningen kan falle bort helt eller delvis. 
 
Skade ved grovt uaktsomme handlinger eller unnlatelser 
fra daglig leder, eiere eller personer som utfører arbeid av 
ledende art, ansvarshavende for det skadeforebyggende 
arbeid, eller andre som har en særlig selvstendig stilling 
innen virksomheten, får samme virkning som om de er 
sikredes egne handlinger eller unnlatelser og kan medføre 
at erstatningen kan falle bort helt eller delvis. 


