Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset
viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen
dekker, hvilke unntak som gjelder og hvordan erstatningen beregnes. Bestemmelser som gjelder alle
deler av forsikringen kommer først. Deretter kommer bestemmelser for hver dekning. I tillegg gjelder
Generelle vilkår (vilkårsnummer BGE90080) for alle våre forsikringer.

Næringslivsforsikring - Vilkår BNLJC200
Vilkår av 01.12.2021. Avløser vilkår av 01.08.2020.

1. Hvem forsikringen gjelder til fordel for
1.1. Forsikringstaker

1.3. Medforsikrede

Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstakeren.

Forsikringen gjelder til fordel for annen panthaver eller eier
av ting enn dem som er omtalt i punkt 1.1. til 1.3., men bare
dersom forsikringstakeren har forsikringsplikt for tingen
eller bærer risikoen for den. Forsikringsavtalen kan endres,
flyttes, sies opp eller falle bort uten varsel til den
medforsikrede. Ved skadeoppgjør kan selskapet forhandle
med forsikringstakeren og utbetale erstatning til ham med
bindende virkning for den medforsikrede, med mindre
selskapet etter skadens inntreden og før utbetaling, har fått
skriftlig melding om den medforsikredes interesse.

1.2. Løsøre
Forsikringen gjelder ikke til fordel for innehaver av panterett
i løsøre eller varer uten at dette er angitt spesielt i
forsikringsbeviset. Lov om forsikringsavtaler fra 16. juni
1989 (FAL) paragraf 7-1, 3. ledd er fraveket.

1.4. Eierskifte
Forsikringen faller bort hvis de ting forsikringen er knyttet til
skifter eier. Selskapet svarer likevel for forsikringstilfelle
som inntrer innen 14 dager etter eierskiftet, men dette
gjelder ikke hvor den nye eier har tegnet forsikring.

2. Hvor forsikringen gjelder
2.1. Forsikringsstedet
Forsikringen gjelder på forsikringsstedet i Norden.

2.2. Utenfor forsikringsstedet
2.2.1. For forsikrede ting som midlertidig befinner seg på
et annet sted i Norden
For forsikrede ting som midlertidig befinner seg på et annet
sted i Norden, gjelder forsikringen også på dette sted
(borteforsikring). Uten særskilt avtale gjelder forsikringen
ikke for varer på fast lagersted og ting på
bygge-/anleggsplass.

2.2.2. Forsikrede maskiner og løsøre som befinner seg på
ansattes hjemmekontor
2.3. Transport
Forsikringen gjelder ikke for ting under transport. Ved ran er
likevel penger, verdipapirer og løsøre dekket under transport
med inntil 100 000 kroner. Se punkt 2.5 i vilkår BNLJC202.

2.4. Naturskade
Naturskadeforsikringen gjelder i Norge. Se vilkår for
naturskade, BGE90010.

3. Hva forsikringen omfatter
Forsikringen kan være sammensatt av flere dekninger. Det
fremgår av forsikringsbeviset hvilke dekninger som er valgt.
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4. Forutsetninger og begrensninger
Selskapet tar forbehold om at ansvaret kan reduseres eller
falle helt bort dersom nedenstående forutsetninger ikke er
oppfylt.

4.1. Sikkerhetsforskrifter
Selskapet forutsetter at følgende sikkerhetsforskrifter blir
overholdt:
- Sikkerhetsforskrift for Næringslivsforsikring FB035
- Sikkerhetsforskrift for Innbruddssikring FB501,FB502 og
FB503. Sikkerhetsforskriftene er tatt inn i forsikringsbeviset.
Dersom sikrede ved handling eller unnlatelse forsømmer å
overholde eller påse at sikkerhetsforskriftene overholdes,
kan han helt eller delvis miste retten til erstatning, jf. FAL
paragraf 4-8.

4.2. Forbehold om bortfall eller nedsettelse av
erstatningen ved endring av risiko
4.2.1 Hvis forsikringstakers opplysninger om virksomhet og
driftsinntekter endrer seg slik at det betinger en høyere
premie, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig, jf. FAL
paragraf 4-7.

4.3. Identifikasjon
4.3.1. Sikredes rett til erstatning kan reduseres eller falle
bort som følge av handlinger eller unnlatelser fra styret,
styrets leder, administrerende direktør og personer som i
kraft av overordnet stilling har ansvar for forsikring,
økonomi, salg, markedsføring, drift, produksjon og
vedlikehold.4.3.2. Identifikasjon ved overtredelse av
sikkerhetsforskrift.
Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller
delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller
unnlatelser får tilsvarende anvendelse ved handlinger eller
unnlatelser gjort av ansatt som har det overordnede ansvar
for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort, jf.
FAL paragraf 4-11. Ved overtredelse av sikkerhetsforskrifter
gjelder det samme også hvis forsømmelsen er begått av
personer som har en særlig selvstendig stilling innen
virksomheten eller av arbeidsledere som i arbeidstiden
følger dem de er satt til å lede.

4.2.2. Gjelder endringen et forhold av vesentlig betydning
for risikoen, skal selskapet være helt uten ansvar, jf. FAL
paragraf 4-6.

5. Forsikringsform og forsikringssum
Maskiner og løsøre, samt varer, er dekket på
førsterisikovilkår og dekkes inntil den forsikringssummen
som fremgår av forsikringsbeviset. Forsikringssummen
fastsettes av forsikringstaker.

Førsterisikoforsikring er en forsikringsform for ting og
interesse der skaden erstattes inntil den angitte
forsikringssum. Underforsikring beregnes ikke.

6. Forbehold om bortfall eller nedsettelse av erstatningen ved forsømmelse av
opplysningsplikten
Har forsikringstakeren forsømt sin opplysningsplikt om
forhold som kan ha betydning for selskapets vurdering av

risikoen, bortfaller eller nedsettes selskapets
erstatningsplikt, jf. FAL paragraf 4-1 og paragraf 4-2.

7. Skadeoppgjør
7.1. Meldefrist

7.3. Erstatningsberegning

Etter FAL paragraf 8-5, 1. ledd mister sikrede retten til
erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen
ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som
begrunner det.

Erstatningen beregnes etter de regler som fremgår av
dekningsvilkårene. FAL paragraf 6-1 gjelder ikke.

7.2. Anmeldelse av visse typer skader til politiet
Brann, skadeverk, ran, tyveri, underslag, bedrageri, og
dokumentfalsk skal meldes til politiet. Selskapet kan også
kreve at andre skader blir meldt til politiet.

7.4. Skjønn
Fastsettelse av verdier og skadens størrelse avgjøres ved
skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn
gjennomføres i henhold til bestemmelser i Generelle vilkår
BGE90080, kapittel 3.
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8. Egenandel
I erstatningen trekkes fra den egenandel som er nevnt i
forsikringsbeviset.
Naturskade
For naturskader fratrekkes den egenandel som til enhver tid
er fastsatt av departementet.
Varme arbeider
Ved skade forårsaket av varme arbeider utført av eller

forsikrede, trekkes en tilleggsegenandel på 10% av skaden,
maksimum 5G (G = Folketrygdens grunnbeløp).
Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes
arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister eller varme
som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av
åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

9. Regress
Dersom sikrede kan forlange at en tredjemann erstatter
tapet, inntrer selskapet ved utbetaling av erstatning i
sikredes rett mot tredjemann.
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