
Storebrand Forsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 915 08880, storebrand.no

Hvilken forsikring er dette?
Dette dokumentet inneholder et sammendrag av den viktigste informasjonen som gjelder for Butikkforsikring. Fullstendig informasjon om 
dekninger, vilkår og sikkerhetsforskrifter finnes i forsikringsdokumentene. Hvilken dekning du har valgt for din forsikring, vil du finne i ditt 
forsikringsbevis. 

Hvilken type forsikring? 
Forsikringen omfatter maskiner, inventar, løsøre, varer, avbrudd og bedrift- og produktansvar.

Hva dekker forsikringen?

 Brann, lynnedslag og eksplosjon
 Elektrisk fenomen
    Utstrømming av gass, vann eller annen væske fra 

rørledning med tilknyttet utstyr 
   Utstrømming fra brannslokningsapparat
   Tyveri og hærverk i rom i bygning
   Tap av penger og verdipapirer
   Skade på leide rom ved tyveri
   Nyanskaffelser
   Ekstrautgifter
   Ran/overfall
   Glass eller plastruter mindre enn 10 kvm
    Utgifter til riving, rydding og bortkjøring etter 

skade
  Destruksjon av miljøfiendtlige rester
  Rekonstruksjon av arkiver, datafiler m.v.
  Ulykkesforsikring for kunder under 75 år
  Kriminalitetsforsikring
  Avbruddsforsikring
   Bedrift- og produktansvar
   Naturskade
   Bygningsmessig tilleggsinnredning

Hva dekker forsikringen ikke?

Butikk
  Skader som skyldes sprengningsarbeid på 

forsikringsstedet
 Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann
   Skade i våtrom på gulv eller vegg som skal tåle 
vann

   Skade ved sopp, herunder muggsopp, råte eller 
bakterier

  Tap av gass, vann og annen væske
  Skade som skyldes kondens

Bedrift- og produktansvar
   Ting som tilhører andre som er mottatt for salg, 
utleie, transport, fremvisning, demonstrasjon 
eller leie, lån, bruk eller oppbevaring

  Kontraktansvar
  Skade på egne ansatte
  Ærekrenkelser, bøter
  Forurensning
  Graving/riving m.m
  Sprøytemaling
  Bilansvar
  Byggherreansvar
  Mor-/datterselskap
  Sykdom m.m.
  Skade ved bruk av åpen ild
  Skade på selve produktet
  Reklamasjon
  Tilbaketrekking av produkt

Er det noen begrensninger i dekningen?

Erstatningen ved skade kan bli redusert dersom 
sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt. Sikkerhetsfor-
skriftene vil fremgå av forsikringsbeviset.
For visse skader og visse objekter er erstatningsbe-
løpet begrenset.
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Hvor gjelder forsikringen?

    Forsikringen gjelder i hovedsak på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet). Ansvarsforsikringen gjelder 
i Norden.

   Forsikringen gjelder også på annet sted, men da er det begrensninger i dekningen. Disse framgår av vilkårene.

Hvilke forpliktelser har jeg?

Du plikter å gi Storebrand Forsikring korrekt informasjon om din bedrift ved tegning av forsikring. I forsikringstiden plikter du 
å informere Storebrand Forsikring om endringer som skjer i bedriften. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til 
erstatningskrav, skal det meldes til Storebrand uten ugrunnet opphold.

Når og hvordan skal jeg betale?

Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med forsikringsavtalen.

Fra når gjelder forsikringen og hvor lenge gjelder den? 

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av parter eller fra og med en senere avtalt dato kl. 00:00. Forsikringen 
gjelder til kl. 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Hvordan kan jeg avslutte forsikringen?

Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner,  
jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.
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