Avbruddsdekning - førsterisiko - Vilkår BNLJC913
Vilkår av 01.12.2008. Avløser vilkår av 01.01.2006
Disse vilkår gjelder i tillegg til vilkår BNLJC100 og BNLJC101.

1. Hva forsikringen omfatter
1.1. Forsikringen omfatter
- avbruddstap som sikrede påføres i ansvarstiden ved
erstatningsmessige skader på ting som selskapet svarer for i
vilkår nr. BNLJC101 Tingdekning under pkt. 2. og som
rammer forsikrede ting nevnt under pkt. 1. i samme vilkår.
Erstatning for avbruddstap er begrenset til avtalt
forsikringssum oppgitt som driftsinntekt angitt i
forsikringsbeviset.
- avbruddstap som følge av plutselig og uforutsett
bruddskade på bygnings væske- og gassledning, radiatorer
samt elektriske tilførselskabler. Selskapet svarer ikke for
skade som skyldes at bygnings væske- og gassledninger
og/eller radiatorer er vesentlig forringet ved rust, korrosjon,
annen tæring eller slitasje.
- nedgang i forventet resultat ved erstatningsmessig skade i
fremmed virksomhet med inntil kr 500 000.

hindrer driften, men ikke senere enn 12 måneder fra
skadedagen. Medfører streik, lockout eller annen form for
force majeure at utbedring/gjenoppføring hindres, forskyves
ansvarstiden tilsvarende.
1.3. Forsikringen omfatter ikke avbruddstap som skyldes:
- ufullstendig tingforsikring (utilstrekkelig forsikringssum)
- reguleringsvedtak truffet etter skaden
- manglende arbeidskraft til driften
- forbedring, utvidelse eller andre endringer, unntatt slike
som skyldes påbud med hjemmel i lov eller offentlige
forskrifter for utbedring av tingskaden
- manglende finansiering
1.4. Uten særskilt avtale omfatter forsikringen ikke:
- lønn til ansatte utover det sikrede er pålagt å betale i
henhold til lov.

1.2. Ansvarstiden er 12 måneder, hvis ikke annet er avtalt.
Ansvarstiden begynner 24 timer fra det tidspunkt skaden

2. Forutsetninger og begrensninger
For forsikringen gjelder forutsetninger og begrensninger
nevnt i vilkår nr. BNLJC100 Næringslivsforsikring under pkt. 4.
Selskapet forutsetter også at de ting avbruddet knytter seg

til er tilstrekkelig forsikret slik at avbruddstapet ikke
påvirkes.

3. Forsikringsform og forsikringssum
Avbruddsdekningen er en førsterisikoforsikring. Førsterisiko
er en forsikringsform der skaden erstattes inntil den angitte

forsikringssum. Underforsikring beregnes ikke. Avtalt
forsikringssum fremgår av forsikringsbeviset.

4. Skadeoppgjør
Forsikringen skal bare gi erstatning etter bestemmelsene i
forsikringsavtalen for det tap som virkelig er lidt. Sikrede
plikter å medvirke til at resultatet i ansvarstiden blir så godt
som mulig.
4.1. Skadefastsettelse
Skaden settes til differansen mellom det resultat som ville
vært oppnådd uten skade, og det faktisk oppnådde resultat i
avtaleperioden (ansvarstiden). Tapet fastsettes snarest
mulig etter utløpet av ansvarstiden eller tidligere hvis
partene blir enige om dette.
Resultatene beregnes uten hensyn til inntekts- eller
utgiftsposter som ikke har noe med selve driften å gjøre.
Ved beregning av det resultat som ville vært oppnådd i

ansvarstiden uten skade, skal virksomhetens resultat i
tilsvarende tidsrom før skaden - minimum ett år
(sammenligningstiden), legges til grunn.
Resultatet i sammenligningstiden justeres:
- hvis konjunkturer, salgsmuligheter, priser og
produksjonsmetoder eller andre forhold påviselig er
annerledes i ansvarstiden enn i sammenligningstiden.
- hvis driften i sammenligningstiden har vært helt eller delvis
avbrutt.
- hvis driften i ansvarstiden helt eller delvis ville vært avbrutt
av annen årsak enn skaden.
Ved beregning av resultatet i ansvarstiden tas med utgifter
til provisorier som pådras for å begrense tapet. Medfører
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slike utgifter nytte ut over ansvarstiden, tas bare med det
beløp som forholdsmessig faller på bruken i ansvarstiden.
Det tas det også hensyn til inntekter, herunder
renteinntekter, som skyldes skaden - alt innen ansvarstiden.

Det samlede tap i henhold til reglene om skadefastsettelse
erstattes inntil forsikringssummen.
Ved avbruddstap som følge av naturskade er erstatningen
begrenset til kr 500 000 per forsikringssted.

4.2. Erstatningsberegning
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