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Hvilken forsikring er dette?
Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for skade på person, ting og formueskade. Virksomheter som tegner,
prosjekterer eller gir rådgivning har behov for denne ansvarsforsikringen.
For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til
forsikringsbevis og vilkår.
Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

Forsikringen dekker alminnelig erstatningsansvar
B Når skaden er voldt under utøvelse av
bedriftens virksomhet
B I egenskap av huseier og byggherre ved
rehabilitering/ombygging av eksisterende
bygningskropp
B Som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy
som ikke omfattes av bilansvarsloven
B For forurensning når denne er plutselig og
uforutsett

Forsikringen dekker ikke tap som sikrede påføres
som følge av:
A Kontraktsansvar, tilkomst eget arbeid eller
omgjøring av eget mangelfullt arbeid, ansvar
for skade på ting sikrede bruker, låner, leier,
har tatt hånd om for flytting, oppbevaring
etc.
A Erstatningsansvar for straffbare handlinger,
korrupsjon, bøter eller æreskrenkelser,
oppreisning etc
A Erstatningsansvar for skade på ting/personer
som tilhører sikredes familie
A Erstatningsansvar som eier, fører eller bruker
av motorkjøretøy med eget
framdriftsmaskineri eller annet motordrevet
fartøy på vann eller i luft, med mindre det er
en naturlig del av virksomheten. Gjelder også
ved bruk av innleide innretninger
A Erstatningsansvar for skade som relateres til
asbest, PCB eller forurensning som ikke er
plutselig og uforutsett eller skade på
naturens mangfold
A Erstatningsansvar etter lov om
yrkesskadeforsikring
A Ansvar for kontraktsarbeider ut over det som
forsikringstaker selv vil være
erstatningsansvarlig og kontraktsrettslig
ansvarlig for.
A Ansvar som sikrede pådrar seg der utførende
part er identisk med prosjekterende part
A Ansvar for kontraktsmedhjelper voldt under
annen virksomhet enn det som fremgår av
forsikringsbeviset
A Ansvar i egenskap av byggherre ved nybygg,
tilbygg eller påbygging
A Ansvar for skade som følge av at sikrede har
krenket patent-, opphavs-, varemerke eller
mønsterrettigheter
A Ansvar i prosjekt der sikrede har økonomisk
interesse knyttet til realiseringen av
prosjektet eller ansvar for kostnader når et
prosjekt ikke blir realisert
A Erstatningsansvar ved oppdrag for olje- og
gassindustrien

Er det noen begrensninger i dekningen?
For visse skader og objekter er erstatningsbeløpet
begrenset.
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Hvor gjelder forsikringen?
•
•

Forsikringen gjelder i Norden
Annet geografisk område dersom dette fremgår av forsikringsavtalen

Hvilke forpliktelser har jeg?
I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss.
Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset.
I tilfelle skade må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli
redusert, helt eller delvis.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra oss. Du kan velge om du
vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til
eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap. Forsikringen gjelder for ett år, og
blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, når behovet faller bort eller når som helst med 30
dager oppsigelsestid fra den datoen vi får melding om oppsigelse.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss på telefon, chat eller e-post.

