Maskiner, utstyr, brakker, containere, varer og inventar
Vilkår BSLMT136
Vilkår av 01.12.2020. Avløser vilkår av 01.08.2020.

1. Hva forsikringen omfatter
Det fremgår av forsikringsbeviset hvilke av følgende
forsikringsdekninger som er valgt
- maskiner og utstyr, 1. risiko
- brakker og containere, 1. risiko
- varer på fast sted, 1. risiko
- varer under transport, 1. risiko
- inventar og løsøre, 1. risiko.

1.2. Brakker og containere

1.1. Maskiner og utstyr

Egne materialer og varer på fast lagersted. Forsikringssum
1. risiko kr 300 000, dersom ikke annet er angitt i
forsikringsbeviset.

Maskiner, verktøy og hjelpeutstyr som anvendes for
arbeidets utførelse, men som ikke skal inngå i det ferdige
bygg/anlegg. Forsikringssum 1. risiko kr 300 000, dersom
ikke annet beløp er angitt i forsikringsbeviset. Forsikringen
omfatter ikke motorvogn og tilhenger til bil.
Forsikringen omfatter ikke forbruksmateriell som bor,
freser, filter, transportbånd, kjeder og lignende.

Brakker, containere, boder og tilsvarende som anvendes for
arbeidets utførelse, men som ikke skal inngå i det ferdige
bygg/anlegg. Forsikringssum 1. risiko kr 300 000, dersom
ikke annet beløp er angitt i forsikringsbeviset.

1.3. Varer på fast lagersted

1.4. Varer under transport
Materialer, varer og utstyr som skal installeres i det ferdige
bygget og som er under transport med egen bil med
tilhenger. Forsikringssum 1. risiko kr 300 000.

1.5. Inventar og løsøre
Kontorutstyr, inventar og løsøre. Forsikringssum 1. risiko
kr 300 000.

2. Hvilke skader forsikringen omfatter og ikke omfatter
2.1. Skader forsikringen omfatter
2.1.1. plutselig og uforutsett skade som rammer forsikrede
ting
2.1.2. naturskade som direkte skyldes naturulykke som
skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.
Jfr i lov om Naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr 70 § 1.
Se vilkår Naturskade BGE90010.

- nevnte gjenstander er for store og tunge til å anbringe i
bygning
- stillas er ferdig montert på fasade og boltet fast i vegg.
Skade eller tap som skyldes underslag eller svinn.

2.2. Skader forsikringen ikke omfatter

Skade eller tap som dekkes av vareleverandørs garanti eller
som leverandør plikter å erstatte i henhold til kontrakt eller
leveringsbetingelser, og som de kan gjøres ansvarlig for.

Skade ved tyveri
- utenfor bygning
- fra telt/plasthall
- fra rom i bygning eller brakke når disse er åpne for kunder
og publikum.

Kostnader ved utskifting eller reparasjon av komponenter på
grunn av slitasje som er en følge av ordinær bruk eller på
grunn av aldring, korrosjon, råte, svinn eller annen gradvis
forringelse.

Gjenstander beskrevet i punkt 1.1 og punkt 1.4 er likevel
dekket mot tyveri når
- nevnte gjenstander er oppbevart i bil

Skade eller tap ved utskifting av nøkler eller koder dersom
disse har kommet på avveie.

- nevnte gjenstander er oppbevart i container eller brakke
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3. Skadeoppgjør
Erstatningen for ting og utgifter beskrevet i kapittel 1, er
begrenset til forsikringssummen angitt i forsikringsbeviset.

3.1.2. Maskiner, utstyr, inventar, løsøre, brakker og
containere som ikke repareres/gjenanskaffes

3.1. Maskiner, utstyr, inventar, løsøre, brakker og
containere

For maskiner og løsøre som uansett årsak ikke er
gjenskaffet eller reparert innen 3 år etter at skaden inntraff,
beregnes erstatningsgrunnlaget som under punkt 3.1.1.,
men begrenset til omsetningsverdien på skadedagen.

3.1.1. Maskiner, utstyr, inventar, løsøre, brakker og
containere som repareres/gjenanskaffes
Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til
gjenanskaffelse/reparasjon til samme, eller i det vesentlige
samme stand som umiddelbart før skaden inntraff.
Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn
gjenanskaffelsesprisen før skaden, fratrukket verdien etter
skaden.
Med gjenanskaffelsesprisen menes hva det på skadedagen
ville kostet å gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige
tilsvarende ny ting.
Det skal gjøres fradrag for verdiøkning ved forbedring av
tilstanden på den skadde tingen eller del/komponent av
tingen ved at brukt blir erstattet med nytt. Ved vurderingen
tas hensyn til forringelse ved elde, bruk, nedsatt bruksverdi,
den tid tingen har vært i bruk og gjenstående brukstid.
Fradrag gjøres for den del av verdiøkningen som overstiger
40 % av tingens eller delens/komponentens verdi før skaden.

3.2. Varer
Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til
gjenanskaffelse/reparasjon til samme, eller i det vesentlige
samme stand som umiddelbart før skaden inntraff,
beregnet etter prisene på skadedagen.
Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien
før skaden, fratrukket verdien etter skaden. Ved fastsettelse
av verdien skal det tas hensyn til sparte kostnader, renter,
kontantrabatter, ukurans og andre omstendigheter som
innvirker på verdien.
For varer som har redusert verdi på grunn av ukurans og
som skal selges til redusert pris, skal verdien reduseres i
samme forhold som reduksjon i salgspris. Varer som sikrede
selv ikke har produsert og varer under produksjon,
verdsettes til innkjøpspris med tillegg av kostnader, begge
deler etter de priser som gjaldt ved ordinær produksjon og
levering umiddelbart før skaden inntraff. Ferdige varer av
egen produksjon verdsettes til partiprisen, hensyn tatt til
sikredes normale salgsmønster. For solgte varer benyttes
kontraktsprisen. Det som berges skal først og fremst anses
som solgt.
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