
Egenandelsforsikring for bedrifter dekker kundens egen-
andel som de får ved skade under ting og/eller avbrudds-
forsikring som de har hos sitt selskap. I dette dokumentet 
ligger forsikringsbevis og vilkår som ligger til grunn for 
Egenandelsforsikringen.

Egenandelsforsikring er en forsikring som består av  
følgende dokumenter:

• Forsikringsbeviset 
• Forsikringsvilkårene 
•  Lov om forsikringsavtaler av 16. Juni, 1989 (FAL), og øvrig  

lovverk, i den utstrekning de ikke er fraveket i vilkårene.

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran 
vilkårene.

Forsikringsselskap 
Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA,  
organisasjonsnummer 994 288 962, Haakon Vlls gate 2,  
0161 Oslo. Forsikringen administreres av Vardia Forsikring AS, 
organisasjonsnummer 991 665 005.

Forsikringstaker 
Fjordkraft AS

Forsikrede 
Kunder som har kjøpt Egenandelsforsikring.

Hva forsikringen omfatter 
Forsikring som dekker egenandelen ved elektrisk fenomen og 
lynnedslag. Egenandelsforsikring er et selvstendig produkt og 
reguleres av vilkårene i denne avtale. Oppdatert produktinn-
hold finnes til enhver tid på Fjordkraft.no.

Forsikringsperiode 
Forsikringen gjelder fra ikrafttredelsesdato, men kun innenfor 
forsikringsperioden som er angitt på forsikredes premievarsel. 
Ikrafttredelsesdato er datoen da Fjordkraft har registrert forsi-
kredes avtale om Egenandelsforsikring, og Forsikringsselska-
pet har overtatt ansvaret i henhold til Forsikringsavtalen.

Oppsigelse 
Oppsigelse av avtaleforholdet for Fjordkraft kan meldes av 
begge parter. Ved oppsigelse fra selskapets side gjelder en 
oppsigelsestid på 3 uker. Slik oppsigelse skal meldes skriftlig 
til kunden. 

Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsi-
gelsestid. Slik oppsigelse kan foretas gjennom skriftlig melding 
til selskapet, gjennom melding på Fjordkrafts internettsider 
eller til Kundeservice på telefon 06100. 

Betaling 
Forsikringen faktureres på strømfaktura fra Fjordkraft. Premien 
beregnes for den tid forsikringstaker har hatt forsikringen, og 
avregning foretas etterskuddsvis. Fjordkraft fakturer i henhold 
til den til enhver tid gjeldende pris og vilkår som fremkommer 
på Fjordkraft.no/bedrift.

Angrerett 
Etter lov om angrerett har kjøper 14 dagers angrefrist.  
Melding om bruk av angrerett kan gis ved direkte eller skriftlig 
kontakt med Fjordkraft.

Endring 
Fjordkraft kan endre innholdet og prisen for forsikringen, 
slike endringer vil eksempelvis kunne foretas ved endringer i 
markedsrammene for forsikringen eller ved innføring av nye 
dekninger. Endringer skal gis med 3 ukers varsel og meldes på 
www.fjordkraft.no eller ved direkte melding til forsikringstaker. 

Skader meldes til 
Fjordkraft Skadeservice,  
Vardia Forsikring, Postboks 185,  
8401 Sortland,  
Telefon 81 5 70 014,  
Epost: skade-fjordkraft@vardia.no

Frist for å melde skade 
Ved skade skal Fjordkraft Skadeservice varsles uten  
ugrunnet opphold, Retten til erstatning bortfaller dersom 
kravet ikke er meldt innen ett - 1 år etter at forsikrede har fått 
kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

Nemndbehandling 
I henhold til FAL § 20-1 kan Forsikrede bringe eventuell tvist 
inn for Forsikringsskadenemnda eller Avkortningsnemnda som 
begge administreres av Forsikringsklage- 
kontoret. Tvisteløsning ved forsikringsklagekontoret er gratis.

Begrensninger i Forsikringsselskapets ansvar: 
Forhold tilknyttet ovennevnte situasjoner, eller andre begrens-
ninger i forsikringsselskapets ansvar, følger av forsikringsvil-
kårene.

Definisjoner 
Forsikrede heretter kalt kunden. Forsikringen heretter kalt 
Egenandels-forsikring.

Egenandelsforsikring 
For fritakene gjelder bestemmelsene i forsikringsbeviset.  
I tillegg gjelder Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989,  
i den grad den ikke er lovlig fraveket i vilkårene.  
Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, heretter kalt 
Selskapet.
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1. Hvem forsikringen gjelder for 

Forsikringen gjelder for bedriftskunder av Fjordkraft som har 
avtale om Egenandelsforsikring på det tidspunkt skaden som 
utløser egenandel oppstår, og som er navngitte på fakturaen 
fra Fjordkraft. Kunden skal ha organisasjonsnummer i Norge, 
være mva registrert som selskap og ha fast adresse i Norge. 

2. Når og hvor egenandelsforsikringen gjelder 

Forsikringen gjelder for alle bedriftskunder i Norge, og som 
til enhver tid er kunde av Fjordkraft, og har gyldig avtale om 
Egenandelsforsikring. 

3. Hva egenandelsforsikringen omfatter 

Egenandelsforsikringen dekker kundens egenandel på tingfor-
sikring ved skade på maskiner/ inventar/løsøre som skyldes 
elektriske fenomen, eksempelvis lynnedslag, forutsatt at 
kunden har mottatt forsikringsoppgjør fra sitt forsikringssel-
skap, og fradrag for egenandel er gjort, begrenset oppad til 
NOK 20.000,-. 

3.1 Egenandelsforsikring ved avbrudd 

Dekker kundens egenandel på avbruddsforsikring/ekstraom-
kostninger ved skade på maskiner/inventar/løsøre som skyldes 
elektriske fenomen, eksempelvis lynnedslag, forutsatt at kun-
den har mottatt forsikringsoppgjør fra sitt forsikringsselskap, 
begrenset oppad til NOK 20.000,-. 

4. Skadeoppgjør 

Det utbetales ikke erstatning for egenandel dersom kunden 
ikke har mottatt forsikringsoppgjør fra sitt forsikringsselskap 
under egen virksomhetsforsikring. 

5. Utbetaling

Erstatningen utbetales til kunden etter at forsikringsoppgjøret 
fra forsikredes tingforsikring er mottatt. 

5.1 Maksimal utbetaling 

Maksimal utbetaling på Fjordkraft Egenandelsforsikring per  
forsikringstilfelle og per år er begrenset oppad til NOK 
20.000,-.

6. Oppsigelse/opphør av egenandelsforsikring 

Egenandelsforsikringen opphører å gjelde dersom kunden sier 
opp leveranse av egenandelsforsikring fra Fjordkraft. 

7. Unntak fra forsikringen

Forsikringsselskapet utbetaler ingen ytelser som direkte eller 
indirekte skyldes:

-   krig, kamphandling fra fremmed makt, terrorisme eller terror-
handling, opprør eller forstyrrelser av den offentlige orden, 
ioniserende stråling eller radioaktiv forurensning fra atom-

avfall fremstilt ved forbrenning av kjernebrensel eller andre 
radioaktive utslipp fra atom-innretninger og komponenter.

-   skaden er et resultat av kriminelle eller ulovlige handlinger 
begått av Forsikrede, eller forårsaket av alkohol eller narkoti-
kamisbruk jf. FAL § 13-8/13-9.

8. Forsett og grov uaktsomhet 

Selskapet er ikke ansvarlig for forsikringstilfelle som kunden 
har fremkalt forsettlig. Selskapet er likevel ansvarlig dersom 
kunden på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå 
rekkevidden av sin handling. Ved skade som skyldes grov 
uaktsomhet fra kunden kan ansvaret reduseres eller falle helt 
bort, jf. forsikringsavtaleloven § 13-9. Dersom kunden har fått 
avkortning i erstatningen hos sitt forsikringsselskap som har 
tingforsikringene, kan erstatningen under Egenandelsforsikrin-
gen reduseres tilsvarende. 

9. Svik 

Den som svikaktig forsømmer plikten til å gi korrekte og 
fullstendige opplysninger overfor Selskapet, taper enhver rett 
til erstatning etter denne avtale og i tilfelle etter andre avtaler 
med selskapet i anledning samme hendelse, jf. forsikringsavta-
leloven §§ 13-2 og 18-1. 

10. Registrering og behandling av opplysninger 

De opplysninger som oppgis til Selskapet, og andre opplysnin-
ger som er relevant for forsikringsforholdet, vil bli registrert og 
behandlet av Selskapet for det formål å administrere og gjen-
nomføre forsikringsavtalen, herunder behandle eventuelle krav 
under forsikringsavtalen, samt for å håndtere utbetalings- og 
faktureringsrutiner. 

Forsikrede har i henhold til gjeldende lov rett til å få innsyn i 
hvilke opplysninger om en selv Selskapet behandler, og hvilke 
sikkerhetstiltak Selskapet har iverksatt, og man kan når som 
helst kontakte Selskapet for retting av mangelfulle opplysnin-
ger. Behandlingsansvarlig for opplysningene er Vardia Forsik-
ring ASA. Henvendelser vedrørende behandling av personopp-
lysninger kan rettes til produktansvarlig. 

11. Nemndbehandling m.v.

Forsikrede gis anledning til å fremme saken for nemndbehand-
ling ved uenighet. For informasjon kontakt FinKN, Postboks 53 
Skøyen, 0212 Oslo.

Lovvalg og verneting  
I tilfelle domstolsbehandling skal tvister løses etter norsk rett 
med Oslo tingrett som verneting.
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