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For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og 
forsikringsvilkår. Vilkårene finnes på tryg.no.

Hvilken type forsikring?
Maskinforsikring dekker plutselig og uforutsett fysisk skade på maskiner. Man kan forsikre spesifiserte maskiner eller uspesifi-
sert for alle maskiner. Forsikringen må kombineres med en forsikring som dekker brann, vann og tyveri.

Hva dekker forsikringen ikke?
 Skade på verktøy, maskintilbehør, 

reservedeler, forbruksmateriell, beholdere 
med mer

 Elektronisk utstyr som pc, prosjektor, 
videokanon, telefonsentral, intercomanlegg, 
annet kontorutstyr, annet transportabelt 
utstyr med mer

 Maskiner med egen fremdriftsmotor

 Skader som skyldes brann, eksplosjon, 
lynnedslag, tyveri, vannskade eller 
andre forsikringstilfeller som er 
erstatningsmessige i henhold til 
selskapet vilkår for Brann-, Industri eller 
Næringslivsforsikring

 Skade som er erstatningsmessig i henhold 
til naturskadevilkår, direkte stormskade er 
allikevel dekket

 Skade ved sprengningsarbeid

 Skade som skyldes setninger i grunn eller 
svikt i underlag for fundamenter

 Kostnader ved utskifting eller reparasjon av 
komponenter på grunn av slitasje som er 
en følge av ordinær bruk eller på grunn av 
annen gradvis forringelse

 Skade som leverandør, reparatør eller andre 
kan gjøres ansvarlig for etter lov eller avtale

 Skade som skyldes hærverk utført av egne 
ansatte

Hva dekker forsikringen?
 Fysisk skade på maskin og utstyr etter ved 

plutselig og uforutsett skade

 Merutgifter til rekonstruksjon av data og 
programvare lagret på lagringsmedia

 Merutgifter etter skade

Valgfrie utvidelser
 Bærbart elektronisk utstyr

 Maskinavbrudd

 Lønn til ansatte etter skade
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Begrensninger i forsikringen
  Erstatningen ved skade kan bli redusert dersom sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt. Sikkerhetsforskriftene vil 

fremgå av forsikringsbeviset.
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Når gjelder forsikringen fra og til?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt bedriften aksepterer Trygs tilbud. Er det avtalt en dato frem i tid, starter 
forsikringen kl. 00.00 denne dag. 

Forsikringen gjelder for et år av gangen, med mindre annet fremgår av forsikringsavtalen, og forlenges automatisk 
ytterligere ett år med mindre den sies opp før.

Hvordan kan forsikringen sies opp?
Forsikringen kan sies opp dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige 
grunner, jf. FAL § 3-6, 1. ledd. Oppsigelsen må skje med én måneds varsel.

Når og hvordan betales forsikringen?
Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av betalingsvarselet.  

Hvilke forpliktelser følger med forsikringen?
Bedriften plikter å gi korrekt informasjon ved kjøp av forsikringen og om endringer som har betydning for forsikringen.

Ved skade plikter bedriften straks forsøke å begrense skadens omfang og melde skaden på tryg.no eller 915 04040 så 
fort som mulig.

Hvor gjelder forsikringen?
På forsikringsstedet som fremgår i forsikringsbeviset.

For ting som er til reparasjon, ettersyn eller overhaling på annet sted i Norden, gjelder forsikring også der.

Under transport for back-up data mellom forsikringsstedet og oppbevaringsplass.


