
 

 

 

 

 

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 storbiler med totalvekt over 3.500 kg. Har kjøretøyet registreringsnummer er det 

lovpålagt med ansvarsdekning.  

 

 

 

 

Storbil 
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

Gyldig fra 01.01.2021 

 

 

 Hva dekker forsikringen? 

Ansvar 

✓ Skader bilen 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 bil  

✓ Fastmontert utstyr inntil beløp nevnt i vilkår  

✓ Ekstra dekk og felger 

 

 

Forsikring omfatter også: 

- Ekstra dekk med felg 

- Lakkering/dekor inntil kr.100.000 

- Kran og vekselflak som er midlertidig avmontert 

- Løst tilleggsutstyr  

- Tap av personlig reisegods/bagasje inntil kr. 

10.000 

Ansvarsutvidelser som kan avtales: 

✓ Avbruddsforsikring 

✓ Årsprøvekjennemerke 

✓ Ansvar for hengende gods i kran 

✓ Ansvar for skade ved bruk av kran 

✓ Snøbrøyting 

✓ Snøplog/brøyteutstyr 

✓ Tilhenger tilhørende andre 

✓ Rensing av tank/trommel 

✓ Bergingsbil 

✓ Begrenset identifikasjon 

✓ Godsansvar 

✓ Psykologisk førstehjelp 

✓ 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 

✓ Skader som oppstår under terrengkjøring, 

eller ved deltakelse i eller trening til  

hastighetsløp og fartsprøver 

✓ Skade sikrede har forvoldt under ruspåvirket 

kjøring 

✓ Skade som sikrede eller den som er 

ansvarlig for kjøretøyet har voldt forsettlig 

✓ Ansvarsskade på ting eller eiendom som 

tilhører fører, bruker eller forsikringstaker 

✓ Fastmontert utstyr som har høyere verdi enn 

det som fremgår i vilkår/avtale 

✓ Mobiltelefon som ikke er fastmontert 

✓ Utmattingsbrudd i sveisede konstruksjoner 

 

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? 

 
 

Utenfor Norden gjelder forsikringen bare på reiser av inntil 3 måneders varighet. Bilansvarsforsikringen gjelder likevel i EØS 

området i den forsikringstiden som fremgår av forsikringsbeviset.  

 

Ansvarsforsikring, fører- og passasjerulykke gjelder i Europa, Iran, Israel, Marokko, Tunisia og Tyrkia. 

Redningsforsikring og vognskadeforsikring gjelder i Europa.  Rettshjelpsforsikring 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. 

 

 

 

 

 


