
 

 

 

 

 

 

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? 

Bygningsforsikring for kontor, handel eller servicevirksomhet. Du kan forsikre bygningen med fullverdi eller som 

førsterisiko. Med fullverdiforsikret menes det at bygningen er forsikret for hva det på skadedagen ville ha kostet å 

gjenoppføre tilsvarende bygning på skadested. Ved førsterisiko settes forsikringssum av forsikringstaker.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næringsbygg  
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

Gyldig fra 01.01.2021 

 

 

 Hva dekker forsikringen? 

 

✓ Brann 

✓ Vann  

✓ Tyveri  

✓ Naturskade etter lov om Naturskadeforsikring  

✓ Oljetank, oljeskiller, septiktank og drenskum 

✓ Ryddingsutgifter, herunder giftig og 

miljøfiendtlig avfall  

✓ Tap av husleieinntekt  

✓ Prisstigning etter skade  

✓ Bygningsmessige forandringer/påkostinger  

✓ Hageanlegg, hageredskap og uteområde  

✓ Bygningsmessig tilleggsinnredning i boligrom  

✓ Påbud fra offentlig myndighet  

✓ Ansvar  

✓ Bruddskade på glass og sanitærporselen  

✓ Svikt i bygningens konstruksjon  

✓ Snøtyngde, snøpress og ras fra og på tak 

✓ Yrkesskadeforsikring  

✓ Plutselig nedsoting  

✓ Eksplosjon/implosjon  

✓ Elektrisk fenomen skader på ting/bygning ved 

for eksempel kortslutning, lysbue, overslag og 

overspenning-også som følge av lyn og torden 

 

Utvidelser som kan avtales 

 

✓ Bygg under oppføring  

✓ Bensinpumper  

✓ Tankforsikring  

 

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 

 

✓ Utgifter til vedlikehold og forbedringer  

✓ Skade ved mangelfull eller sviktende 

fundamentering, materialfeil, feil eller 

svakheter ved konstruksjon samt uriktig 

montasje 

✓ Skader som skylder kjæledyr, insekt, sopp, 

råte heksesot, prioner, virus, bakterier og 

andre mikroorganismer- uansett årsak 

✓ Skade ved kondens  

✓ Skade ved vanninntrenging gjennom utette 

tak, vegger, grunnmur eller såle 

✓ Skade på eller i våtrom på gulv eller vegg 

som skal tåle vann uansett årsak 

✓ Skade forårsaket av forsikringstaker 

hustandsmedlem, leieboer/leietaker eller 

dennes husstand  

✓ Forsikringen omfatter ikke veksthus/brygge/ 

kaianlegg o.l. 

 



 

 

 

  

Hvor gjelder forsikringen? 

 
 

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

Naturskadeforsikringen gjelder i Norge 

Ansvarsforsikringen gjelder i Norden  

Rettshjelp for privatpersoner gjelder i Norden 

 

  

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. 

! Forsikringer gjelder ikke infiltrasjonsledning og sprede ledning/ grøft. 

! Er virksomheten opphørt eller eiendom fraflyttet dekkes kun skader ved brann, direkte lynnedslag og naturskade 

! Selskapet dekker ikke skade som er vold forsettlig av sikrede, eller som sikrede har voldt med grov uaktsomhet  



 

 


