
 

 

 

 

 

 

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? 

Næringsforsikringen dekker bedriftens maskiner, inventar, løsøre og varer opp til forsikringssum satt av 

forsikringstakeren selv. 

Næring 
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

Gyldig fra 01.01.2021 

 

 

 Hva dekker forsikringen? 

✓ Brann 

✓ Gass, vann og annen væske 

✓ Tyveri og skadeverk 

✓ Naturskade 

✓ Bruddskade på glass 

✓ Skade i fremmed elektrisk anlegg 

✓ Snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak 

 

Utvidelser som kan avtales: 

✓ Stasjonært EDB-utstyr 

✓ Rekonstruksjon av arkiver, datafiler o.l. 

✓ Modeller, mønstre, former o.l. 

✓ Innbrudd fra stålcontainer 

✓ Bensinstasjon 

✓ Drivstoffpumper 

✓ Tankforsikring 

✓ Bilverksted, bensinstasjon o.l. 

✓ Innhold i låst verdiskap og hvelv 

✓ Varer og/eller løsøre hvor som helst 

✓ Tap av penger og verdipapirer 

✓ Ran og overfall 

✓ Ansvar for gjesters ting i garderobe med fast 

betjening 

✓ Ansattes ting i garderobe 

✓ Kriminalitetsforsikring 

✓ Ekstrautgifter 

✓ Bygningsmessig tilleggsinnredning 

✓ Innhold i frysedisk/-skap og fryse-/kjølerom 

✓ Kunders eiendeler 

✓ Tyveri av nøkler 

✓ Forhandlerforsikring 

✓ Bygningsmessig tilleggsinnredning 

 

 

 

 

 

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 

✓ Modeller, mønstre, former, stanser, matriser, 

klisjeer, trykkplater, stående sats o.l.  

✓ Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann 

✓ Skade på ting som med hensikt er utsatt for 

påvirkning av varme  

✓ Elektrisk fenomen på elektrisk maskin, apparat 

eller ledning med driftsspenning over 1000 volt, 

transformator, datautstyr, telefonsentraler, selv 

om det oppstår brann i tingen. Eksplosjon er 

heller ikke dekket 

✓ Langsom inntrenging av vann 

✓ Skade som skyldes sviktende drenering eller at 

vann eller annen væske trenger inn i bygning 

✓ Skade som skyldes vann fra takrenne, utvendig 

nedløp, samt utett forbindelse mellom tak og 

taksluk/innvendig nedløp 

✓ Skade ved utett bygg 

✓ Vannskade på gulv eller vegg i våtrom 

✓ Skade ved vanlig bruk, dusjing, søl eller kondens 

✓ Tap av væske 

✓ Skade ved tyveri og skadeverk når rommet er 

åpent for tredjepart, eller om tyv har klart å låse 

seg inn. 

✓ Tyveri og skadeverk begått av ansatte eller 

andre som er betrodd nøkler 

✓ Utskifting eller forandring av låser hvis 

nøkler/koder kommer på avveie 

✓ Skade som skyldes lyn, frost, tele, tørke, nedbør, 

snøtyngde eller isgang 

✓ Skade forårsaket av dyr, insekter, bakterier, 

sopp, råte e.l. 

✓ Glass: 

o Riper og avskallinger 

o Skade som skyldes arbeider med 

glasset og dets rammer 

o Utett isolerglass 

✓ Skade på nedkjølte eller nedfryste varer i disker, 

skap eller rom 



 

 

 

 

  

Hvor gjelder forsikringen? 

 
 

Forsikringen gjelder på forsikringsstedet. 

For ting som midlertidig befinner seg på annet sted, og skal til forsikringsstedet, gjelder forsikring i Norden.  

Naturskadeforsikringen og ransforsikringen 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. 

 

 

Begrensninger i forsikringen 

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

! For ting som er midlertidig borte fra forsikringsstedet gjelder ikke: 

o Varer i egne eller leide lokaler 

o Ting som anvendes i entreprenør-, installasjons-, monterings- eller håndverksvirksomhet 

o Ting på bygge- eller anleggsplass 

o Avbruddstap 

! Erstatningen ved skade kan bli redusert dersom sikkerhetsforskrifter ikke er fulgt. Sikkerhetsforskriftene vil fremgå av 

forsikringsbeviset 


