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Hvilken forsikring er dette?
Dette dokumentet inneholder et sammendrag av den viktigste informasjonen som gjelder for Prosjektforsikringen. Det er to typer forsikring: 
Enkeltforsikring som tegnes for det enkelte prosjekt og årsavtale som omfatter alle prosjekter i løpet av året. Begge forsikringene gjelder for 
arbeider som er utført, og for materialer og utstyr som skal inngå i arbeidet. Fullstendig informasjon om dekninger, vilkår og sikkerhetsfor-
skrifter finnes i forsikringsdokumentene. 

Hva dekker forsikringen?

  Plutselig og uforutsett skade som rammer Utførte 
bygge-, anleggs-, monterings- og installasjonsar-
beider 

  Materialer og utstyr som er losset på forsikrings-
stedet og som skal inngå i arbeidet 

   Materialer og utstyr byggherren har betalt for-
skudd for og materialer og utstyr byggherren har 
overgitt i entreprenørens besittelse. 

   Boder, brakker, verksteder, kompressorhus, red-
skaper, verktøy, tilriggingsutstyr og øvrig utstyr 
som anvendes for arbeidets gjennomføring, men 
som ikke skal inngå i bygget eller anlegget

  Rive og ryddekostnader
  Rekonstruksjon av manuskripter, yrkestegninger
   Påløpte merutgifter på grunn av prisstigning etter 
skadedag

Hva dekker forsikringen ikke?

  Merutgifter som skyldes pålegg fra offentlig 
myndighet 

  Sjø- og luftfartfartøyer og maskiner med egen 
fremdriftsmotor

    Penger og verdipapirer
   Avbruddstap
    Skade på forsikret ting eller del av ting som skyl-

des at den for sitt formål er feilaktig konstruert, 
dimensjonert, eller beheftet med materialfeil.

   Skade som alene rammer forbruksmateriell
   Underslag og svinn
   Skade ved tyveri utenfor bygning
    Utgifter til utskifting av låser hvis nøkler har 

kommet på avveie
    Skade som leverandør, reparatør eller andre er 

pliktig til å erstatte i henhold til gjeldende rett, 
kontrakt, garanti eller annen avtale

    Skade på forsikret ting eller del av ting som skyl-
des at den for sitt formål er feilaktig konstruert, 
dimensjonert, eller beheftet med materialfeil

    Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i 
fundament eller underlag for fundament

   Skade som alene rammer forbruksmateriell  
   Underslag og svinn
     Utgifter til utskifting av låser hvis nøkler har 

kommet på avveie
    Skade som leverandør, reparatør eller andre er 

pliktig til å erstatte i henhold til gjeldende rett, 
kontrakt, garanti eller annen avtale.

Er det noen begrensninger i dekningen?

    Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan 
erstatningen ved skade bli redusert eller falle 
helt bort.
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Hvor gjelder forsikringen?

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