
 

 

 

 

 

 

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? 

Dekker avbruddstap i henhold til avtale ved stans eller innskrenkninger i driften som følge av erstatningsmessig skade. 

Ansvarstiden begynner 48 timer fra det tidspunktet skaden hindrer driften. Men ikke senere enn 12 måneder fra 

skadedagen.  

 

 

 

Avbrudd  
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet. 

Gyldig fra 01.01.2021 

 

 

 

 Hva dekker forsikringen? 

Tap erstattes ved 

 

✓ Brann 

✓ Skader ved direkte lynnedslag  

✓ Elektrisk fenomen  

✓ Eksplosjon/implosjon  

✓ Sprengningsskade 

✓ Plutselig nedsoting  

✓ Skade ved at luftfartøy, deler av eller fra 

luftfortøy rammer forsikrede ting  

✓ Gass / vann / annen væske  

✓ Tyveri og skadeverk  

✓ Naturskade  

✓ Tap etter skade i fremmed elektrisk anlegg  

✓ Snøtyngde, snøpress og ras fra og på tak 

 

Utvidelser som kan avtales 

 

✓ Avbruddstap ved skade hos leverandør / kunde  

✓ Lønn til ansatte  

✓ Avbruddstid alternativt inntil 6, 18 og 24 

måneder 

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 på skog, beite, innmark, utmark eller 

avling på rot 

✓ Varer under transport motorvogn og 

tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter 

samt ting i disse.  

✓ Fiskeredskap på fartøy eller i sjøen 

✓ Utstyr for utvinning av olje, gass, eller andre 

naturforekomster på havbunnen  

✓ Skinnegående materiell, som tog, trikk o.l. 

✓ Skade som alene rammer antenner, skilt, 

markiser eller lignende 

✓ Skade som umiddelbart skyldes frost, tele, 

tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang  

✓ Skade som skyldes dyr, insekt, bakterier,  

sopp, råte e.l. 

✓ Skade på byggverk eller ting i dette når 

byggverket er oppført etter at det for 

vedkommende område er nedlagt bygge og 

deleforbud 

✓ Skade på hage og hageanlegg i tilknytning til 

annen bygning enn våningshus, bolighus og 

fritidshus 

✓ Utgifter til forebygging, sikring, flytting eller 

andre tiltaks om ikke skyldes direkte skade 

på forsikret byggverk eller løsøre 

 

 

Begrensninger i forsikringen 

Listen viser noen eksempler på hvor rett til 

utbetaling kan reduseres eller falle bort. 

! Er virksomheten opphørt og eiendommen 

fraflyttet dekkes ikke avbruddstap 

 



 

 

  

Hvor gjelder forsikringen? 

 
 

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

Naturskadeforsikringen gjelder i Norge. 

 

 

  

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. 

 

 

 

 

 


