
 

 

 

 

 

 

Dette produktarket er en forenkling av LY sine vilkår. Fullstendig informasjon fremgår av forsikringsbevis og vilkår. 

Vilkårene finnes på lyforsikring.no/mineforsikringer. 

 

Hvilken type forsikring? 

Forsikringen gjelder ulike typer arbeidsmaskiner. Alle kjøretøy med egen fremdrift må minimum ha gyldig 

ansvarsdekning. For kjøretøy med registreringsnummer kreves også Trafikkforsikringsavgift til staten fra 

forsikringsselskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmaskin 
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

Gyldig fra 01.01.2021 

 

 

 

 Hva dekker forsikringen? 

Ansvar 

✓ Skader arbeidsmaskinen påfører personer og/ 

eller ting  

✓ Ansvarsforsikring dekker beløp i henhold til BAL 

(Bilansvarsloven) 

✓ Rettshjelp  

 

Delkasko  

✓ Brann  

✓ Tyveri  

✓ Hærverk i forbindelse med tyveri og forsøk på 

tyveri 

✓ Glasskader 

✓ Veihjelp/redning  

 

Kasko  

Samme som delkasko, og i tillegg: 

✓ Skade på egen arbeidsmaskin  

✓ Fastmontert utstyr inntil beløp nevnt i vilkår  

 

Maskinskade 

Samme som kasko og i tillegg: 

✓ Maskinskade 

 

 

Utvidelser som kan avtales: 

✓ Årsprøvekjennemerke 

✓ Avbruddsforsikring 

✓ Ansvar for hengende gods i kran 

✓ Ansvar for skade ved bruk av kran 

✓ Snøbrøyting 

✓ Snøplog/brøyteutstyr 

✓ Ervervskjøring og godsansvar 

✓ Begrenset identifikasjon 

✓ Godsansvar 

✓ Psykologisk førstehjelp 

 

 

 

 

 

 

Hva dekker forsikringen ikke? 

Her er noen eksempler på hva forsikringen ikke dekker. 

Vært oppmerksom på at listen ikke er fullstendig. Hele 

oversikten finner du i vilkårene 

✓ Skade som oppstår når arbeidsmaskinen er 

rekvirert av offentlig myndighet 

✓ Skade som oppstår under deltakelse i, eller 

trening til hastighetsløp og fartsprøver, inkl. 

traktorpulling. 

✓ Skade som sikrede eller den som er 

ansvarlig for maskinen har voldt forsettlig, 

eller med grov uaktsomhet. 

✓ Skade sikrede har forvoldt under ruspåvirket 

kjøring 

✓ Skade som skyldes feil bruk eller uforsvarlig 

belastning 

✓ Skade som alene rammer gummihjul, belter, 

kjeder, kjettinger, wire, ståltau, tau, remmer 

og transportbånd, eller bor, freser, stanser, 

sagblad og lignende utskiftbare deler og 

verktøy 

✓ Skade på bremser/bremsesystem eller 

fremdriftsclutchbelegg alene 

✓ Ansvar utover BAL bestemmelser 

✓ Skade på maskin under arbeid på flåte, rigg 

eller skip 

Begrensninger i forsikringen 

Listen viser noen eksempler på hvor rett til 

utbetaling kan reduseres eller falle bort. 

! Grov uaktsomhet 

! Kjøring uten gyldig førerkort 

! Bruksendring som ikke er meldt til selskapet 



 

 

  

Hvor gjelder forsikringen? 

 
 

Forsikringen gjelder i Norden. Bilansvarsforsikringen gjelder allikevel i EØS-området. 

Når forsikringen er utvidet med dekning angitt i kundevalgte tilleggsdekninger, gjelder utvidelsen i de samme geografiske 

områder som dekningen den er tilknyttet, hvis ikke annet fremgår av den enkelte kundevalgte tilleggsforsikring.  

 

 

  

Hvilke forpliktelser følger med forsikringen? 

 
 

Bedriften plikter å gi korrekt informasjon ved kjøp av forsikringen, og om endringer som har betydning for forsikringen. 

Ved skade forplikter bedriften straks forsøke å begrense skadens omfang, og melde skaden til LY Forsikring så fort som mulig. 

 

 

  

Når og hvordan betales forsikringen? 

 
 

Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av fakturaen. 

 

 

  

Når starter og slutter forsikringen? 

 
 

Forsikringen gjelder fra klokken 00.00 den dag det er avtalt at forsikringen skal settes i kraft, og opphører klokken 24.00 den dag 

det er avtalt at forsikringen skal opphøre. Forsikring skal tre i kraft samme dag som forsikringsavtalen inngås gjelder likevel fra det 

klokkeslettet avtalen er inngått. Forsikringen gjelder for et år av gangen med mindre annet fremgår av forsikringsavtalen. 

Forsikringen fornyes automatisk med mindre den sies opp før. 

 

 

  

Hvordan sier jeg opp forsikringen? 

 
 

Forsikringen kan sies opp dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jf. 

FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med én måneds varsel. Det kan gjøres på epost til din porteføljeforvalter, på epost til 

post@lyforsikring.no, eller ved å kontakte LY Forsikring på tlf. 61 10 05 00. 

 

 

 

 

 


