Maskiner/varer/løsøre - Vilkår BNLJC101
Vilkår av 01.08.2021. Avløser vilkår av 01.12.2020.
Gjelder i tillegg til vilkår Næringslivforsikring BNLJC100.

1. Hva forsikringen omfatter
1.1. Forsikringen omfatter maskiner, løsøre og varer, samt
utgifter spesifisert under Næringslivsforsikringen i
forsikringsbeviset.
Forsikringen omfatter ikke motorvogn, luftfartøy, seilbåt,
motorbåt og tilhenger til bil som ikke er varer i
næringsvirksomhet.
Etter erstatningsmessig skade på ting omfatter forsikringen
også
1.1.1. bygningsmessig innredning i leide lokaler på
forsikringsstedet med inntil kr 500 000
1.1.2. nødvendige utgifter til riving, rydding og bortkjøring
av verdiløse rester. Innenfor et tidsrom av 12 måneder
dekkes også merutgifter til nødvendig midlertidig lagring og
til destruksjon av giftige eller miljøfiendtlige rester etter
påbud med hjemmel i lov eller offentlige forskrifter, men
forsikringen omfatter ikke utstyr, varer og hjelpestoffer som
ikke var i bruk og som var lagret eller deponert på
forsikringsstedet. Erstatningen er begrenset til 20 % av
tingskadeerstatningen, maksimum kr 2 000 000
1.1.3. forretningsmessige merutgifter til rekonstruksjon av
manuskripter, yrkestegninger, arkiver, registre,
forretningsbøker, data og programvare lagret på media for
databehandling, og kjerneprøver, modeller, mønstre,
former, klisjeer og trykkplater.
Forsikringen omfatter også tap av utestående fordringer på
kontokort, fakturaer og lignende som på skadedagen er
mindre enn 2 måneder gamle når muligheten for å innkreve
kundefordringene helt eller delvis faller bort.
Selskapet svarer ikke for merutgifter for tap av data eller
skade på programvare som skyldes
- operatørfeil, feilprogrammering eller dårlige rutiner
- underslag, jfr straffeloven
- bedrageri, jfr straffeloven, hacking eller annen uautorisert
inntrengning i dataanlegg

- datavirus, worms, logiske bomber og lignende.
Utgiftene erstattes med inntil kr 100 000.
1.1.4. økte utgifter på grunn av prisstigning innenfor et
tidsrom av 24 måneder fra skadedagen til utbedring,
gjenoppføring eller gjenavskaffelse av tilsvarende ting.
Prisstigning erstattes i samme forhold som skaden forøvring
og er begrenset til 20 % av erstatningen. Hver enkelt post i
forsikringen vurderes for seg
1.1.5. penger, bankbøker, verdipapirer o.l. under lås, samt
vekslepenger i ulåst kasseapparat med inntil kr 5 000. Den
samlede erstatning er begrenset til kr 20 000 per
forsikringssted
1.1.6. maskiner, varer og løsøre som anskaffes i
forsikringstiden med inntil 10 % av forsikringssum for
maskiner og løsøre pr forsikringssted, begrenset til
kr 5 000 000
1.1.7. forsikringstakerens interesse i ting han har solgt på
avbetalingskontrakt inntil det beløp som gjenstår på den
skadede ting ifølge kontrakten
1.1.8. skade på og tap av ansattes tøy og effekter med inntil
kr 5 000 per ansatt
1.1.9. forsikringstakers interesse i leaset utstyr
1.1.10. kriminalitet
Selskapet erstatter direkte økonomisk tap med inntil
kr 100 000 som oppstår som følge av at ansatt overfor
sikrede har gjort seg skyldig i straffbar handling som
underslag, tyveri, bedrageri, utroskap, dokumentfalsk. Se
kapittel 6.
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2. Hvilke skader selskapet svarer for
2.1. Brann
Følgende er dekket
- skade ved brann, det vil si ild som er kommet løs
- skade ved plutselig og uforutsett nedsoting
- skade ved eksplosjon, ved forbrenning, annen kjemisk
reaksjon, trykk av luft, gass eller damp
- skade ved lynnedslag, med lynnedslag forstås at tingen er
direkte truffet av lynet og er tydelig merket av lynnedslaget
- skade ved kortslutning eller elektrisk fenomen eller annen
tilsvarende skade
- skade ved luftfartøy, eller deler av eller fra luftfartøy, som
rammer ting.
Følgende er ikke dekket
- svi- og gnistskader som ikke skyldes brann
- skade på ting som med hensikt er utsatt for påvirkning av
varme
- skade som skyldes sprengningsarbeid på forsikringsstedet
- skade på forbrenningsmotor, elektrisk maskin eller apparat
ved eksplosjon i disse
- skade på den beholder hvor eksplosjonen er oppstått. Som
beholder anses også rør, apparatur eller maskin. For
eksplosjon ved vanndamp gjelder dette unntaket bare skade
på dampturbin.
- skade som skyldes kortslutning eller elektrisk fenomen
eller annen tilsvarende skade på elektrisk maskin eller
apparat eller ledning med driftsspenning over 1000 volt,
transformator, datasentral eller elektronisk
prosess-styringsutstyr selv om det oppstår brann i tingen
- skade ved eksplosjon i eller utstrømming fra smelteovn,
mixer, skjenk, form, digel eller annen beholder for smeltet
masse.

2.2. Naturskade
Følgende er dekket
skader som direkte skyldes naturulykke som skred, storm,
flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.
Jfr § 1 i lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr 70.
Se Naturskadevilkår BGE90010.

2.3. Vann, annen væske, gass eller pulver
Følgende er dekket
- skade ved plutselig og uforutsett utstrømming fra
bygnings rørledning med tilknyttet utstyr og akvarium ved
brudd, lekkasje eller oversvømmelse
- skade ved plutselig og uforutsett inntrenging av vann eller
annen væske fra utvendig rørledning
- skade ved plutselig og uforutsett inntrenging av vann
gjennom åpning eller utetthet, oppstått ved bygningsskade
som er dekket av forsikringen
- skade ved plutselig og uforutsett inntrenging av vann i
bygning direkte fra terreng ved nedbør, snøsmelting eller
kjøving når det fører til frittstående vann over laveste gulv
- skade ved plutselig og uforutsett utstrømming av
slukkemiddel fra slukkeanlegg og dettes tilførselsledning fra
slukkeanleggets hovedstengningsventil, alt innenfor
bygning.

trenger inn i bygning på annen måte enn angitt ovenfor
- skade ved vann fra tak, takrenner og utvendig nedløp fra
tak
- skade som skyldes vann fra drensledning uansett årsak
- skade på gulv og vegger i våtrom som skyldes at disse ikke
er vanntette
- skade ved kondens, sopp eller råte uansett årsak
- tap av væske, gass eller slukkemiddel.

2.4. Tyveri og skadeverk
Følgende er dekket
- tyveri av ting fra bygning og container
- skadeverk på container og ting i container
- skadeverk på ting i bygning
- skadeverk på leide lokaler med inntil kr 50 000.
Etter erstatningsmessig tyveri dekkes også utgifter til
skifting av låser til sikredes egne/leide lokaler etter at nøkler
er kommet bort. Erstatningen er begrenset til kr 50 000.
Følgende er ikke dekket
- tyveri av kontantkort
- tyveri fra lokaler som er åpne for kunder eller publikum
- tyveri og skadeverk begått av egne ansatte og andre som
utfører arbeid for forsikringstaker
- tyveri fra brakke/bod på anleggsplass, plasthall og
frittliggende kiosk
- skadeverk på vekslings- og betalingsautomat i ubetjent
lokale.

2.5. Ran
Følgende er dekket
Ran på forsikringsstedet og under transport av penger,
verdipapirer, løsøre og varer med inntil kr 100 000.

2.6. Brudd på glassruter og skilt
Følgende er dekket
- glassruter, ferdig innsatt på sin faste plass i egne eller leide
lokaler, med inntil kr 50 000 per glassrute
- utgifter med inntil kr 20 000 til maling, gravering med
videre på skadet glass og til midlertidig innsetting av glass
av enkleste sort i vindu eller dør, når ny rute tilsvarende den
skadede ikke kan skaffes innen rimelig tid
- skilt, utstillingskasser, montre og lignende med inntil kr
50 000 per enhet.
Følgende er ikke dekket
- skade ved avskalling og riper
- skade som skyldes arbeider med glasset og dets rammer,
eller skade ved bygnings- og innredningsarbeider
- skade som består i at innfatningen for isolerglass er utett.

Følgende er ikke dekket
- skade som skyldes at vann, annen væske eller snø/nedbør
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2.7. Indirekte skade
Følgende er dekket
- tap eller skade ved at fremstilling, lagring, anvendelse eller
salg av ting påvirkes av erstatningsmessig skade på andre
ting (indirekte skade)
For varer i fryserom, frysedisk/skap eller kjølerom er
erstatning begrenset til kr 50 000 per skadehendelse.

2.8. Skade på maskiner, løsøre og varer som direkte
skyldes annen plutselig og uforutsett skade på%bygning
Alle ansvarsbegrensninger og unntak nevnt i punkt 2.1. 2.7., inklusive Naturskadevilkår BGE90010 gjelder også her.
Følgende er dekket
- skade som skyldes skader på bygning som innvendig frost
- skade som skyldes skader på bygning som vind som er
svakere enn storm
- skade som skyldes skader på bygning som snøtyngde eller
snøpress
- skade som skyldes skader på bygning som ras på eller fra
tak
- skade som skyldes skader på bygning som skadeverk
- skade som skyldes skader på bygning som brudd på glass i
vinduer og dører og annet bygningsglass som er montert på
sin faste plass.
Følgende er ikke dekket
- skade ved mangelfull eller sviktende fundamentering,
jordtrykk, frost og tele, materialfeil, feil eller svakheter ved
konstruksjonen samt uriktig montasje
- setninger eller deformasjoner i grunnen eller bygning

uansett årsak.

2.9. Elektronisk utstyr
Følgende er dekket
- skade på eller tap av stasjonært elektronisk utstyr ved
plutselige og uforutsette fysiske hendelser av ytre årsak
med inntil kr 50 000 per enhet
- utstyret er forsikret så lenge det er i driftsklar stand. Det
betraktes som driftsklart når det er ferdigmontert på
forsikringsstedet, prøvekjørt og tilfredsstillende overlevert.
Det betraktes også som driftsklart når det er under
reparasjon eller vedlikehold.
Følgende er ikke dekket
- skade ved mangelfull eller sviktende fundamentering,
jordtrykk, frost og tele, materialfeil, feil eller svakheter ved
kontruksjonen samt uriktig montasje
- skade som skyldes setninger i grunnen uansett årsak
- reparasjoner eller utskiftning av komponenter som er
nødvendige på grunn av slitasje, korrosjon, avskrapning av
overflater eller annen gradvis forringelse, eller som er en
direkte følge av normal bruk
- skade som skyldes feil som forelå ved forsikringens
tegning og som var eller burde være kjent for
forsikringstakeren eller dennes ansvarlige medarbeider
- skade som leverandør, reparatør eller transportør er
ansvarlig for ifølge kontrakt eller lov
- skade eller forstyrrelser som er av en slik art at det ikke
påvirker anvendeligheten av forsikrede ting, eller som kan
avhjelpes ved normal service eller justering
- skade ved flytting innenfor forsikringsstedet av gjenstand
dersom verdi overstiger kr 50 000.

3. Forsikringsform og forsikringssum
Maskiner, varer og løsøre 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.

4. Egenandel
I erstatningen trekkes fra den egenandel som er nevnt i
forsikringsbeviset. For naturskader trekkes den egenandel
som til enhver tid er fastsatt av departementet.
Fradrag etter punkt 5.4.1. skal minimum svare til
egenandelen og trekkes i stedet for denne.
Ved skade forårsaket av varme arbeider utført av eller for
sikrede, 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. Ved
skade forårsaket av snøtyngde og/eller snøpress, trekkes en
tilleggsegenandel på kr 50 000.

5. Skadeoppgjør
5.1. Bygningsmessig innredning
5.1.1. Bygningsmessig innredning som
repareres/gjenoppføres på forsikringsstedet til samme
formål innen 5 år.

Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til
reparasjon/gjenoppføring til samme, eller i det vesentlige
samme stand som umiddelbart før skaden inntraff,
beregnet etter prisene på skadedagen.
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Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn
gjenoppføringsprisen før skaden, fratrukket verdien etter
skaden. Med gjenoppføringsprisen menes hva det på
skadedagen ville kostet å gjenoppføre tilsvarende, eller i det
vesentlige tilsvarende bygningsmessig innredning på
skadestedet. Merutgifter ved byggemåte og utstyr som er
urasjonelle etter dagens byggeskikk tas ikke med ved
fastsettelse av gjenoppføringsprisen, dette gjelder også
merkostnader ved tilbakeføring av antikvariske verdier i
henhold til krav i kulturminneloven.

For maskiner og løsøre som uansett årsak ikke er
gjenskaffet eller reparert innen 3 år etter at skaden inntraff,
beregnes erstatningsgrunnlaget som under punkt 5.2.1.,
men begrenset til omsetningsverdien på skadedagen.

Del/komponent som står foran utskifting eller riving,
erstattes etter sin omsetningsverdi før skaden, etter fradrag
for kostnadene ved riving/demontering.

5.3. Varer

Dersom verdien av den nye/reparerte bygningsmessige
innredning blir større enn innredningens verdi før skaden,
gjøres det fradrag for den økning som overstiger 40 % av
verdien før skaden inntraff.
5.1.2. Bygningsmessig innredning som ikke
gjenoppføres/repareres.
Erstatningen beregnes på samme måte som under punkt
5.1.1., og reduseres deretter på grunn av følgende forhold
- leieavtalens varighet
- sannsynlig brukstid
- mulighet for forlengelse av avtalen.

5.2. Maskiner og løsøre
5.2.1. Maskiner og løsøre 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.

5.2.3. For leaset utstyr beregnes erstatningen i henhold til
vilkårenes punkt 5.2.1 eller 5.2.2.. I erstatningen gjøres det
fradrag for erstatning til leasingselskapet etter punkt. 5.5.
Med gjenanskaffelse i punkt 5.2.1 menes også inngåelse av
ny leasingavtale.

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, kontantrabatt, ukuranse 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 salgsprisen,
hensyn tatt til sikredes normale salgsmønster. For solgte
varer benyttes kontraktsprisen. Det som berges skal først
og fremst anses som solgt.

5.4. Erstatningsberegning
5.4.1. Aldersfradrag

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.

For skade som rammer nedenforstående komponenter og
som skyldes kortslutning, elektrisk fenomen, annen
tilsvarende skade eller brudd på ledning/utstyr, gjøres det
fradrag etter tabellen. Aldersfradraget beregnes av hele
reparasjonskostnaden. Komponentens alder regnes fra det
tidspunkt den første gang ble tatt i bruk som ny.

5.2.2. Maskiner og løsøre som ikke repareres/gjenanskaffes
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Ved ulik alder på skadede deler legges den eldste delens alder til grunn
Komponenter

Antall år uten fradrag

Deretter gjøres prosentvis
fradrag per påbegynt år

Varmepumpe

5 år

Annen innretning for
oppvarming/kjøling, medregnet
fyringskjel

10 år

Elektriske maskiner/apparater,
varmtvannsbeholder/-bereder
og pumper

5 år

10%

Elektrisk komfyr, kjøleog fryseskap/fryseboks

5 år

10%

5.4.2. Oppgjørsmåter - selskapet kan avgjøre om skaden
skal erstattes ved
- kontantoppgjør
- reparasjon eller gjenoppføring
- at selskapet gjenanskaffer tilsvarende, eller i det vesentlige
tilsvarende, ting.
Kontantoppgjør er begrenset til det beløp selskapet hadde
måttet betale for reparasjon, gjenoppføring eller
gjenanskaffelse. Selskapet kan avgjøre hvilken reparatør
eller leverandør som skal benyttes.
Ved kontantoppgjør erstattes arbeidspenger med de
timepriser selskapet kan få hos sine avtalepartnere.
Ved reparasjon eller gjenoppføring utført av selskapets
avtalepartnere, erstattes betalte arbeidspenger etter
faktura.
Ved reparasjon eller gjenoppføring av annen reparatør eller
leverandør enn selskapets avtalepartnere
- dersom våre avtalepartnere ikke kan utføre arbeidene
erstattes arbeidspenger etter faktura
- dersom våre avtalepartnere kan utføre arbeidene erstattes
arbeidspenger med de timepriser selskapet kan få hos sine
avtalepartnere. Ved bruke av egne ansatte erstattes
dokumenterte lønnsutgifter.
5.4.3. Merverdiavgift erstattes når det er dokumentert at
avgiften er betalt. Avgift som kan fradragsføres i

10%

5%

merverdiavgiftsregnskap, erstattes ikke.

5.5. Oppgjør til panthaver, konkursbo,
leasingselskap,%utleiefirma o.l. og overtagelse av
panterett
Overfor panthavere, konkursbo, leasingselskap, utleiefirma
og lignende er selskapets ansvar begrenset til det laveste av
følgende beløp:
- nedgangen i tingens omsetningsverdi som følge av skaden,
og
- den økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet.
Overfor panthaver er dessuten erstatningen begrenset til
tap som panthaver får på grunn av skaden ved realisasjon av
pantet.
For panthavere betyr "tingen" i denne sammenheng
pantobjektet i sin helhet. Disse bestemmelsene gjelder ikke
leaset fast eiendom. Ved konkurs gjelder bestemmelsene
ovenfor uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller
etter at skaden inntraff.
Er selskapet ansvarlig overfor panthaveren, men ikke overfor
eieren, trer selskapet inn i panthavers rett i den utstrekning
det betales erstatning til ham. Når selskapet trer inn i
panthavers rett, gjelder dette likevel ikke til fortrengsel for
panterettigheter som gjaldt da forsikringstilfellet inntraff og
forsikringstilfellet omfattes av forsikringen.
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6. Kriminalitetsforsikring
6.1. Hva forsikringen omfatter
Selskapet erstatter direkte økonomisk tap som oppstår som
følge av at ansatt overfor sikrede har gjort seg skyldig i
følgende straffbare handling jfr straffeloven av 22. mai 1902
nr 10
- underslag
- tyveri
- bedrageri
- utroskap
- dokumentfalsk.
Dersom det strafferettslige beviskravet ikke er oppfylt,
omfatter forsikringen likevel tapet dersom forsikrede kan
sannsynliggjøre at tapet er forårsaket ved en straffbar
handling som nevnt ovenfor.
Med direkte økonomisk tap menes det kronebeløp eller
verdien av den gjenstand eller interesse som er frarøvet
sikrede.
Forsikringen omfatter tap som konstateres i forsikringstiden
eller senest 12 måneder etter at forsikringsavtalen har
opphørt, forutsatt at tapet er en følge av handlinger eller
unnlatelser som er foretatt i forsikringstiden.
Tapet anses konstatert på det tidspunkt sikrede oppdaget,
eller burde ha oppdaget, den straffbare handling eller
unnlatelse.
Selskapet holder forsikringstaker skadesløs for tap som
skyldes manglende forsikringsdekning som følge av at
forsikringen er overtatt fra annet selskap.

6.2. Forsikringssum
Ved hvert skadetilfelle og samlet for alle skader i
forsikringsperioden er selskapets ansvar begrenset til kr
100 000.
Uavhengig av om tapet er forårsaket av en person alene
eller ved samarbeid av flere regnes dette som et
forsikringstilfelle. Dette gjelder selv om det foreligger flere
straffbare forhold, og selv om handlingene eller
unnlatelsene er foretatt i et tidsrom som strekker seg over
flere forsikringsperioder.

6.4.2. tap som skyldes handlinger eller unnlatelser som har
tjent til å dekke tap som skyldes straffbare handlinger eller
unnlatelser foretatt før forsikringstidens begynnelse.
6.4.3. tap som sikrede er påført ved handlinger eller
unnlatelser utført av eller i samarbeid med
- nåværende eller tidligere medeier, daglige leder eller
styremedlem av sikredes virksomhet, eller medlem av slik
medinnehavers eller daglig leders familie,
- medlem av sikredes familie.
Med familie menes sikredes ektefelle, registrerte partner
eller samboer, samt foreldre, barn, søsken og deres
ektefeller eller samboer.
6.4.4. tap hvor det eneste bevis for tapet bygger på
varelagertelling eller resultatberegning.
6.4.5. tap som følge av avsløring av
forretningshemmeligheter, herunder fremstillingsprosesser,
eller annen fortrolig informasjon, uavhengig av om denne er
beskyttet av patent, varemerke, opphavsrett eller lignende.

6.5. Sikredes plikter ved skadetilfelle
Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil
inntreffe, eller er et forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede
gjøre det som med rimelighet kan ventes av ham eller
henne for å avverge eller begrense tapet.
Når et forsikringstilfelle er inntruffet skal sikrede uten
ugrunnet opphold
- melde fra til selskapet, og stille den dokumentasjon som er
nødvendig for å vurdere saken til selskapets disposisjon
- anmelde forholdet til politiet
- utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner
nødvendig, samt møte ved forhandlinger og rettergang.
Må sikrede forstå at selskapet kan få et regresskrav mot
tredjeperson, skal sikrede gjøre det som er nødvendig for å
sikre kravet inntil selskapet selv kan vareta sitt tarv.

6.6. Selskapets plikter
Når det er klarlagt at det er inntruffet et forsikringstilfelle
skal selskapet uten ugrunnet opphold utbetale den del av
forsikringssummen som overstiger egenandelen til dekning
av det dokumenterte tap.

6.3. Egenandel
Ved hvert forsikringstilfelle bærer sikrede den avtalte
egenandelen.

Så lenge det offentliges behandling av en straffesak ikke er
avsluttet, kan ikke erstatningen kreves utbetalt, jfr lov om
forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL) § 8-2.

6.4. Begrensninger som gjelder
Selskapet svarer ikke for
6.4.1. indirekte økonomisk tap eller følgetap, herunder tapt
fortjeneste.

Side 6 av 6

