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Hvilken forsikring er dette?
Dette dokumentet inneholder et sammendrag av den viktigste informasjonen som gjelder for Næringsbyggforsikring. 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 gjelder for forsikret bygning slik dette er spesifisert i forsikringsbeviset. Forsikringen dekker både ytre og indre påvirkning som 
rammer bygningen.

Hva dekker forsikringen?

 Brann, lynnedslag og eksplosjon
 Vann- og annen væske
 Rørbrudd 
 Tyveri og skadeverk
 Bygningsmessige forandringer/påkostninger
 Hage og hageanlegg
 Snøtyngde, snøpress og ras fra tak
 Investeringer/nyanskaffelser
 Modeller, mønstre, former m.v.
  Lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester av 

forsikrede ting
 Fyringsolje og løst tilbehør
 Riving, rydding og bortkjøring etter skade
 Tap av husleieinntekt etter skade
 Påbud fra offentlig myndighet
 Prisstigning etter skadedag
 Huseieransvar
 Naturskade

Hva dekker forsikringen ikke?

  Skade ved sprengningsarbeider på forsikrings-
stedet

  Skade på gulv eller vegg i utett våtrom
    Skade ved sopp, herunder muggsopp, råte eller 

bakterier uansett årsak
   Tap av gass, vann og annen væske
   Skade på drensledning
    Skade som skyldes utilstrekkelig eller sviktende 

fundamentering, setninger i bygget m.v.
    Skade som skyldes mangelfull eller sviktende 

drenering
    Skade på takrenne, utvendig nedløp og taksluk 

for innvendig nedløp
   Skade ved svikt i bærende konstruksjoner
   Skade ved korrosjon eller gradvis forringelse
   Skade ved kondens

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.

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.

Næringsbyggforsikring
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
 
Selskap: Storebrand Forsikring AS   Produkt:  Næringsbyggforsikring



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

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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