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1. Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke unntak som gjelder

Når det fremgår av forsikringsbeviset dekker selskapet skade på: 
• Leaset utstyr gjennom Nordea Finance  

1.1 Selskapet svarer for 

1.1.1 Plutselig og uforutsett fysisk skade med ytre årsak, som rammer eller medfører tap av forsikrede ting. 
For naturskader gjelder Avtalevilkår P 899 Naturskade. 

1.1.2 Tap og utgifter som nevnt i pkt. 2, eller som er spesielt avtalt iht. pkt. 3. 
1.1.3 Tyveri av forsikrede gjenstander. Tyveriet må presiseres. Hvis slikt tap først oppdages ved for eksempel 

vareopptelling, og skadetilfellet ikke kan presiseres, erstattes ikke skaden. 

1.2 Selskapet svarer ikke for 

1.2.1 Skade som følge av slitasje, elde og annen gradvis forringelse, feil bruk, mangelfullt vedlikehold og 
tilsyn. 

1.2.2 Skade ved svinnsprekker, setninger i bygget, utilstrekkelig fundamentering, material- eller 
konstruksjonsfeil, svak konstruksjon og uriktig montasje. 

1.2.3 Skade som skyldes kondens og/eller søl. 
1.2.4 Skade som skyldes vanninntregning gjennom åpninger eller utettheter i bygning, utett tak, vann fra 

takrenne, utvendig og innvendig nedløp, utett forbindelse mellom tak og taksluk/nedløp, samt drensrør. 
1.2.4.1 utstrømning av vann eller annen væske fra bygningens rørledning med tilknyttet utstyr, dersom 

dette ikke er forskriftsmessig lagt/montert. 
1.2.4.2 overvann med mindre det har trengt inn i en bygning direkte fra terrenget ved ekstraordinær 

nedbør eller snøsmelting og ført til vannspeil over laveste gulv. 
1.2.5 Skade ved sopp, råte, dyr, insekter o.l. 
1.2.6 Utgifter til tining av frosne rør. 
1.2.7 a) Skade på maskiner/EDB-utstyr der årsaken er en indre skade oppstått i maskinen eller tilhørende 

maskindeler. 
b) Skade på elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning over 1000V ved

kortslutning eller annet elektrisk fenomen.
c) Skade på prosesstyringsutstyr ved kortslutning og annet elektrisk fenomen.
d) Skade oppstått under montering/demontering.

Maskin-, EDB-, Montasjeforsikring kan avtales iht. Avtalevilkår P843/P844/P846.
1.2.8 a)  Skade på transformator ved eksplosjon i denne. 

b) Skade på smelteovn, mikser, skjenk, digel, form o.l., hvor eksplosjon oppstår.
c) Tap av eller skade på utstrømmet smeltemasse.

Maskinforsikring kan avtales iht. Avtalevilkår P843 - Maskin.
1.2.9 A)   Innvendig bruddskade som følge av frost, med mindre skaden skyldes tilfeldig svikt i bygningens 

varmeforsyning. Følgeskader av innvendig bruddskade som følge av frost er dekket. 
b) Utvendig frostskade, se dog pkt. 1.2.14.
c) Utgifter til tining.

1.2.10 Skade på ting som følge av at de med hensikt har vært utsatt for påvirkning av varme. 
1.2.11 Skade som følge av utett våtrom. 
1.2.12 Vannskade, jfr. pkt. 1.2.3 med underpunkter, på varer i rom på bakkenivå eller lavere, når skaden 

skyldes at varer er lagret i mindre enn 10 cm avstand fra gulv, med mindre dette er særskilt avtalt 
(Pkt. 3.07 – varer lagret på gulvnivå). 

1.2.13 Skade på varer i kjøle- og/eller fryselager, forårsaket av svikt i kjøle-/frysemaskineri tap av kjølemedia 
eller strømstans, med mindre dette er særskilt avtalt (Pkt. 3.06 - kjøle/fryselager). 
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1.2.14 Tap av vann, fyringsolje eller kjølemedia. 
1.2.15 Skade på utvendig ledning som skyldes frost og som ikke er lagt etter gjeldende forskrifter og ellers i 

minst 140 cm dybde. 
1.2.16 Skade på ting under transport. Transportforsikring kan avtales iht. Avtalevilkår P500. 
1.2.17 Skade som skyldes sprengningsarbeider på egen eiendom. 
1.2.18 Skade på varer som følge av ordinær lagerbehandling, med mindre dette er særskilt avtalt 

(Pkt. 3.08 - varekasko). 
1.2.19 Skade på takrenner, utvendig nedløp, taksluk for innvendig nedløp, drensrør, pumpe eller ledning 

tilhørende vannbasseng. 
1.2.20 Annen skade enn brann og naturskade på/i fraflyttet bygning/del av bygning. 
1.2.21 Penger og verdipapirer, med mindre dette er særskilt avtalt (Pkt. 3.25 - penger/verdipapirer). 
1.2.22 Tap ved innbrudd i plasthall med mindre dette er særskilt avtalt (Pkt.3.10 -innbrudd i plasthall). 
1.2.23 Tap ved tyveri av varer/utstyr lagret under åpen himmel, med mindre dette er særskilt avtalt 

(pkt. 3.11 – tyveri fra opplag under åpen himmel). 
1.2.24 Skade forårsaket av uforsvarlig belastning eller ved eksperimentering. 
1.2.25 Tap ved svinn, tyveri, underslag o.l. uten at skaden har skjedd ved innbrudd i låst bygning, eller låst rom 

i bygning. 
1.2.26 Skade som følge av tele, isgang og kjøving. 
1.2.27 Skade og tap som tredjeperson er ansvarlige for å dekke etter alminnelig erstatningsrett, kontrakt, 

avtale, garanti eller annet rettsgrunnlag. 
a) Ved tvil om tredjeperson er ansvarlig kan selskapet kan pålegge sikrede å reise sak mot tredjepersonen

og/eller dennes forsikringsselskap. Selskapet skal i slike tilfeller dekke sikredes kostnader ved
søksmålet.

b) Selskapet svarer likevel for skaden/tapet dersom sikrede sannsynliggjør at den ansvarlige ikke har
økonomisk evne til å betale erstatning.

1.2.28 Når leasingtaker ikke har betalt leasingavgift siste 6 måneder og leasingselskapet ikke har tatt tilbake 
     leaset gjenstand. 

1.2.29 Skade ved tyveri og hærverk når bygningen eller rommet er åpent for kunder eller publikum eller når 
tyven har latt seg låse inne i bygningen. Når lokalene er utstyrt med aktivert FG-godkjent innbruddsalarm 
med     overføring til alarmstasjon, erstatter Protector Forsikring likevel tyveri og hærverk når 
uvedkommende urettmessig har latt seg innelåse i bygning i åpningstiden. 

1.2.30 Skade ved tyveri og hærverk begått av ansatte, andre som utfører tjenester/arbeide for leasingtaker eller 
som er betrodd nøkler. 

1.2.31 Skade ved hærverk begått av leietakere eller andre som har lovlig adgang til bygget. 
1.2.32 Tilbakeleverte gjenstander til leasingselskapet 
1.2.33 Leasede gjenstander som i henhold til leasingavtalen skal forsikres av leasingtaker 
1.2.34 Programvare som ikke er standardprogramer 
1.2.35 Informasjon registrert i programvare samt rekonstruksjon av datafiler m.v.  


