
 

 

 

 

 

 

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? 

Forsikring for bygg, anlegg og montasjeprosjekter for Entreprenør og byggherrer. Det er to typer forsikring: 

Enkeltforsikring som tegnes for det enkelte prosjekt eller års-avtale som omfatter alle byggearbeider i løpet av året. 

Begge forsikringer dekker arbeider som er utført inkludert materialer og utstyr som inngår i arbeidet.  

 

 

 

 

Entreprenør 
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

Gyldig fra 01.01.2021 

 

 

 Hva dekker forsikringen? 

✓ Materialer og utstyr som er ankommet på 

forsikringssted og som inngår i arbeidet 

✓ Materialer og utstyr som byggherre har betalt 

forskudd for og materialer og utstyr byggherren 

har overgitt i entreprenørens besittelse 

✓ Dekker byggherres eget arbeid på bygg-

begrenset oppad til kr 400 000 

✓ Utførte bygge-, anleggs-, monterings og 

installasjonsarbeider  

✓ Utgifter til rivning, rydding og bort kjøring av 

verdiløse rester av skadede ting med inntil 50% 

av entreprisen, begrenset til 3 000 000 

✓ Prisstigning etter skade  

✓ Rekonstruksjon begrenset til 1 000 000 

✓ Påbud fra offentlig myndighet inntil 2 000 000 

✓ Forsering og ekstrautgifter  

✓ Naturskade  

 

Utvidelser som kan avtales: 

✓ Brakker og arbeidsutstyr 

✓ Skader i reklamasjonstiden 

✓ Driftstap  

 

 

 

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 

✓ Skader som skyldes utilstrekkelig eller 

sviktende fundamentering  

✓ Penger og verdipapirer  

✓ Avbruddstap av enhver art og utgifter til 

provisoriske tiltak for å begrense 

avbruddstap, dagmulkt o.l. 

✓ Utgifter til vedlikehold eller forbedringer  

✓ Kraner  

✓ Arbeider som broer, tunneler, demninger, 

kraftstasjoner, hangarer, havneanlegg, 

arbeid i innsjø og hav. Petrokjemisk industri 

eller oljeraffineri. 

✓ Skader ved underslag eller svinn 

✓ Skade på forsikret ting eller del av ting som 

skyldes at den er for sitt formål er feilaktig 

konstruert, utført, dimensjonert, montert eller 

beheftet med materialfeil  

✓ Utskiftninger av låser hvis nøkler er kommet 

på avveie  

✓ Skade ved tyveri utenfor bygning eller fra telt/ 

plasthall 

Begrensninger i forsikringen 

Listen viser noen eksempler på hvor rett til utbetaling kan reduseres eller falle bort. 

! Gjelder forsikringen en brukt ting, opphører forsikringen når monteringen er avsluttet og prøvingen begynner  

! Gjelder forsikringen demontering, opphører forsikringen når lasting for transport fra forsikringsstedet begynner. 

Forsikringen opphører uansett ved forsikringstidens utløp.  



 

 

 

 

  

Hvor gjelder forsikringen? 

 
 

Forsikringen gjelder på steder innen Norden hvor Entreprenøren utfører entreprisearbeidet. 

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. 

 

 

 

 

 


