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KOMBINERT INDUSTRIAVBRUDDSFORSIKRING 
 

WIAV 1-4 gjelder fra januar 2023 

 

I tillegg til disse vilkår gjelder: 

 

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår.  

Generelle vilkår.  

Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene.  

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran vilkårene. 

 

 

 

 

A HVILKE SKADER SOM DEKKES 
 

A.1 Selskapet svarer for 

 

 avbruddstap som følge av erstatningsmessig fysisk skade nevnt under pkt A i Selskapets  gjeldende vilkår for 

 Kombinert industriforsikring. Samtlige sikkerhetsforskrifter,  ansvarsbegrensninger og unntak nevnt i dette vilkår gjelder 

også her. 

 

A.2 Fellesbegrensninger 

 

 Selskapet svarer bare for avbruddstap som følge av skader som inntreffer i den tid Selskapets ansvar løper etter 

 forsikringsavtalen og FAL. 

 

 

B HVA SOM ER FORSIKRET 
 

 Avbruddstap i ansvarstiden - beregnet etter reglene i pkt C  - ved stans eller innskrenkninger i driften på grunn av 

skade, jf pkt A, inntruffet på forsikringsstedet i forsikringstiden. 

  

 Avbruddstap i ansvarstiden, dersom adkomsten eller bruken av forsikringsstedet er fysisk  hindret eller vanskeliggjort 

som følge av midlertidige skadeforebyggende tiltak, redningstiltak  eller selve skaden. Dette gjelder hvis skaden 

direkte truer eller er utløst, selv om sikredes eiendom ikke direkte er berørt. 

 

 Avbruddstap som følge av naturskade erstattes med inntil kr 10 millioner pr forsikringssted. (Denne bestemmelse 

gjelder for begge avsnittene ovenfor). 

 

 Unntatt er avbruddstap på grunn av at bruken av forsikringsstedet blir fysisk hindret eller vanskeliggjort som følge av 

forhold nevnt under gjeldende vilkår for kombinert industriforsikring punkt A.7.1  

 

 Den avtalte ansvarstid, angitt i forsikringsbeviset, begynner på det tidspunkt skaden hindrer driften, men ikke senere 

enn 12 måneder fra skadedagen. 

 

 Medfører streik, lockout eller annen form for force majeure at utbedring eller gjenanskaffelse 

 hindres, forskyves ansvarstiden tilsvarende inntil 12 måneder fra skadedagen. 

 

 

 

C ERSTATNINGSBEREGNING 
 

C.1 Beregning av avbruddstap. 

 

C.1.1 Forsikringen skal bare gi erstatning etterbestemmelsene i forsikringsavtalen for det tap som virkelig er lidt. 
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 Tapet fastsettes snarest mulig etter utløpet av ansvarstiden eller tidligere hvis partene blir enige om det. 

 

C.1.2 Avbruddstapet settes til forskjellen mellom det resultat av driften som ville ha vært oppnådd i ansvarstiden uten skade 

- og resultatet av driften i ansvarstiden etter skaden. 

 

 Disse resultater beregnes uten hensyn til inntekter og kostnader som ikke har noe med selve driften å gjøre, som f.eks. 

 dannelse eller oppløsning av reserver i beholdninger og varekontrakter, inntekts- og formuesskatter. 

 

 Sikrede plikter å medvirke til at driften i ansvarstiden blir så god som mulig, f.eks. ved utbedring, gjenanskaffelse, 

overflytting til annet lokale, midlertidig omlegging eller  innstilling av driften. Gir Selskapet bestemte anvisninger, må 

disse følges. 

 

C.1.3 Ved beregning av det resultat av driften som ville ha vært oppnådd i ansvarstiden uten skade, skal virksomhetens 

resultat av driften i tilsvarende tidsrom før skaden - minimum ett år - legges til grunn (sammenligningstiden). 

 

 Resultatet i sammenligningstiden justeres hvis 

 

 - konjunkturer, salgsmuligheter, priser og produksjonsmetoder eller andre driftsforhold påviselig er annerledes i 

 ansvarstiden enn i sammenligningstiden. 

 

 - driften i sammenligningstiden har vært helt eller delvis avbrutt. 

 

 - driften i ansvarstiden helt eller delvis ville ha vært avbrutt av annen årsak enn skaden. 

 

C.1.4 Ved beregning av resultatet av driften i ansvarstiden etter skaden 

 

 - tas med de kostnader som er rettslig nødvendige eller forretningsmessig vel begrunnede for virksomhetens 

 reduserte drift, og som ikke kan innspares - alt innen ansvarstiden. 

 

 Herunder tas med lønn, ferielønn, sosiale trygder og andre tariff-festede ytelser til ansatte, bare i den utstrekning det 

er nødvendig å beholde dem under den fortsatte drift, og lønn m.v. i oppsigelsestiden, i henhold til paragraf 59 i Lov 

om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v., til øvrige ansatte som heller ikke kan beskjeftiges på annen måte. 

 

 Lønn m.v. utover det som er nevnt i foregående avsnitt, tas bare med hvis det er særskilt avtalt. 

 

 - tas med ekstraordinære kostnader som pådras i den hensikt å begrense tapet, f.eks. utgifter til provisoriske tiltak, 

forseringsutgifter o.l. Er Selskapets samtykke ikke innhentet på forhånd, regnes slike kostnader bare med i den 

utstrekning de påviselig har minsket tapet. Medfører slike kostnader nytte utover ansvarstiden, tas bare med det 

beløp som forholdsvis faller på ansvarstiden. 

 

 - tas med inntekter i ansvarstiden, herunder renteinntekter som skyldes skaden. 

 

 - tas ikke med: 

 

 a) tingskader. 

 b) økede finanskostnader eller økede avskrivninger som ikke skyldes skaden. 

 c) økede kapitalkostnader på grunn av investering ut over erstatning for ting. 

 d) dagbøter, mulkter og annet erstatningsansvar. 

 

 - tas ikke med den del av avbruddstapet som er en følge av at gjenopptagelse av driften hindres eller sinkes på 

grunn av: 

 

 e) andre forbedringer, utvidelser eller endringer enn slike som skyldes påbud gitt med hjemmel i lov eller offentlig 

forskrift for utbedring av skaden. 

 Selskapet svarer ikke for slikt tap ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke var 

inntruffet. 

 f) reguleringsvedtak truffet etter skaden. 

 g) manglende arbeidskraft etter skaden. 

 h) ufullstendig tingforsikring. 

 i) manglende finansiering. 
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C.2 Erstatningsberegning og regler om underforsikring 

 

 Fast sum eller Fast sum med etterregulering av premie. 

 

 Det samlede avbruddstap i henhold til pkt C.1 erstattes innenfor forsikringssummens grense. Er forsikringssummen 

lavere enn forsikringsinteressen jf pkt D.4, erstattes en så stor del av avbruddstapet som svarer til forholdet mellom 

forsikringssummen og forsikringsinteressen (underforsikring). 

 

 

 Førsterisiko 

 

 For forsikring tegnet på førsterisiko, erstattes avbruddsskaden, etter fradrag av egenandel 

 og/eller karenstid, inntil oppgitte forsikringssummer. 

 

 

 Fullverdi 

 

 Det samlede avbruddstap i henhold til pkt C.1 erstattes. 

 

C.3 Karenstid og egenandel 

 

 Hvis ikke annet er angitt i forsikringsbeviset, gjelder en karenstid på 48 timer. Denne 

 egenandelen fratrekkes i tillegg til eventuell egenandel ved tingskade. Med karenstid forstås 

 det avtalte tidsrom regnet fra ansvarstidens begynnelse, i hvilket Selskapet ikke erstatter 

 sikredes avbruddstap. I tillegg til karenstid kan det avtales at det fra avbruddserstatningen  

 skal trekkes en egenandel. Egenandelens størrelse fremgår av forsikringsbeviset. 

 

C.4 Skjønn 

 

 Spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller 

 Selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår får i så fall anvendelse. 

 

 

 

 

D ANDRE BESTEMMELSER 
 

D.1 Hvem forsikringen gjelder for 

 

 Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset. 

 

D.2 Hvor forsikringen gjelder 

 

 Forsikringen gjelder på sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet). 

 

D.3 Ansvarstid 

 

 Ansvarstiden velges av forsikringstaker og bør tilsvare den tid det tar å være tilbake i et 

 marked etter en totalskade. 

 

D.4 Forsikringsinteresse 

 

 Forsikringsinteressen settes til differansen mellom forventede driftsinntekter og 

 driftskostnader for 

 

 - ett år ved ansvarstid 12 måneder 

 - ett år + en fjerdedel av de neste 12 måneder ved ansvarstid 15 måneder 

 - ett år + halvparten av de neste 12 måneder ved ansvarstid 18 måneder. 

 - to år ved ansvarstid 24 måneder. 

 - to år + halvparten av de neste 12 måneder ved ansvarstid 30 måneder 
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 - tre år ved ansvarstid 36 måneder 

 - fire år ved ansvarstid 48 måneder 

 

 Ved ansvarstid mindre enn 12 måneder (fullverdi),beregnes et premiegrunnlag tilsvarende 

 ansvarstidens lengde. 

 

 Ved beregning av forsikringsinteressen regnes driftsinntekter og driftskostnader (ekskl. 

 merverdiavgift) fra ansvarstidens begynnelse og det er inntekter og kostnader i ansvarstiden 

 slik de normalt ville vært uten skade, som skal legges til grunn. 

 

D.4.1 Driftsinntekter 

 - Salgsinntekter av varer og tjenester. Spesielle offentlige særavgifter knyttet til 

 produserte/solgte varer, fratrekkes. 

 - Spesielle offentlige tilskudd knyttet til produserte/solgte varer. 

 - Leieinntekter av fast eiendom, ikke forsikret på annen måte. 

 - Andre driftsinntekter av enhver art. 

 

D.4.2 Driftskostnader - fratrekkes: 

 - Forbruk av innkjøpte varer til produksjon og videresalg, herunder hjelpestoffer, driftsmaterialer og emballasje. 

 - 50 % av alle honorar-, lønns- og pensjonskostnader. 

 - Frakt og spedisjon vedrørende salget. 

 - Energi, brensel og vann vedrørende produksjonen, unntatt kontraktsmessige minsteavgifter. 

 

D.4.3 Differansen mellom driftsinntekter og driftskostnader justeres med beholdningsendring 

 i lager av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer (gjelder bare egenproduserte 

 varer). 

 

 Endringen regnes slik at beholdningen ved ansvarstidens begynnelse trekkes fra og beholdningen ved ansvarstidens 

slutt legges til. 

 

 For ferdige varer av egen produksjon legges netto salgspris, partiprisen, til grunn. 

 

D.5 Forsikringsformer 

 

 Det fremgår av forsikringsbeviset om forsikringen er tegnet som: 

 

 Fast sum. 

 Fast sum med etterregulering av premie. 

 Førsterisiko. 

 Fullverdi. 

 

D.5.1 Fast sum 

 

 Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker og skal minst tilsvare forsikringsinteressen.  Definisjon av 

 forsikringsinteresse se pkt. D.4. 

 

D.5.2 Fast sum med etterregulering av premie 

 

 Det blir foretatt en årlig etterregulering av premie på grunnlag av den faktiske forsikringsinteresse. Premie beregnet 

på den avtalte forsikringssum betales forskuddsvis med senere avregning som nevnt nedenfor. 

 

 Forsikringstakeren skal innen 4 måneder etter regnskapsårets slutt gi melding til Selskapet 

 på fastsatt blankett om grunnlaget for premieavregningen basert på siste årsregnskap, undertegnet av 

 forsikringstakeren og forsynt med revisors erklæring. 

 

 Har grunnlaget for premieavregningen i det forløpne regnskapsår vært mindre enn avtalt forsikringssum, 

 tilbakebetales premien for det overskytende beløp. Tilbakebetalingen er dog  begrenset til 50 % av den betalte 

premie. Hvis det er inntruffet erstatningsmessig avbruddsskade i regnskapsåret, beregnes eventuell 

premietilbakebetaling på grunnlag av den avregning som ville ha fremkommet hvis skaden ikke var inntruffet. 

 

D.5.3 Førsterisiko 
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 Avbruddsskaden erstattes, etter fradrag av egenandel og/eller karenstid, inntil oppgitt 

 forsikringsssum. Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker. 

 

D.5.4 Fullverdi 

 

 Ved fullverdiforsikring erstatter Selskapet det avbruddstap som er lidt innenfor den avtalte ansvarstid.  

 

 Følgende forutsetninger gjelder: 

 

 Selskapet fastsetter premiegrunnlaget med utgangspunkt i forsikringsinteressen for siste regnskapsår. 

 

 Premiegrunnlaget reguleres av Selskapet 1. mai hvert år på grunnlag av revisorgodkjente 

 regnskapsopplysninger for siste regnskapsår. Dersom disse regnskapsopplysningene ikke er 

 mottatt av Selskapet innen fristen, foretar Selskapet en generell regulering av  premiegrunnlaget i forsikringsbeviset.  

Årspremien reguleres tilsvarende nytt premiegrunnlag. 

 

D.6 Diverse bestemmelser ved skade 

 

 FAL paragraf 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor. 

 

D.6.1 Skademelding 

 

 Skade skal meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Selskapet kan kreve at 

 skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller foretaksnummer. 

 Følgende skader skal meldes til politiet: 

 Brann, innbrudd, tyveri, hærverk og ran. Selskapet kan kreve at også andre skader 

 meldes til politiet. 

 

D.7 Ansvarsbegrensninger - identifikasjon, endring av risiko og sikkerhetsforskrifter. 

 

D.7.1 Ansvarsbegrensninger som følge av handlinger og unnlatelser fra personer som sikrede har 

 delegert ansvar til eller fra personer som ansvaret er videredelegert til (identifikasjonsregler) 

 

 1 Dersom sikredes rett til erstatning bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, gjelder dette også ved  

tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort av ansatt som har det overordnete ansvar for den del av virksomheten 

hvor forsømmelsen er gjort. 

 

 2 Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller påse at  sikkerhetsforskriftene blir overholdt, kan 

 helt eller delvis miste retten til erstatning. Retten bortfaller også om forsømmelsen er gjort av andre personer som 

 utfører arbeid av ledende art og av andre som har en særlig selvstendig stilling innen 

 virksomheten, samt arbeidsledere, herunder formenn o.l. 

 

 Ved forsømmelse av å overholde sikkerhetsforskriften som gjelder tyveri og 

 hærverk, kan rett til erstatning også bortfalle ved forsømmelse gjort av enhver som er betrodd 

 nøkler eller har ansvaret for låsing der tingen 

 befinner seg. Dette gjelder også dersom den som den sikrede har betrodd nøkler eller ansvar 

 for låsing til, delegerer dette videre til andre personer. 

 

D.7.2 Ansvarsbegrensninger ved endring av risiko 

 

 Sikringstiltak nevnt i forsikringsbeviset skal være gjennomført og holdt vedlike. Dersom det 

 har skjedd en endring i sikringstiltakene som betinger høyere premie, kan erstatningen bli 

 forholdsmessig satt ned. Tilsvarende kan erstatningen bli satt forholdsmessig ned dersom 

 virksomheten endres slik at den nye virksomheten betinger høyere premie. 

 

D.7.3 Ansvarsbegrensninger ved brudd på sikkerhetsforskrifter 

 

 Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid 

 overholdes. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir 

 overholdt, kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort. 


