
 

 

 

 

  

 

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? 

Transportforsikring kan benyttes for å beskytte eierens og andres økonomiske interesser i en gjenstand som 

transporteres fra ett sted til ett annet. Transporten kan gå til vanns, til lands eller i luften. En «vare» kan i vilkårenes 

forstand være hva som helst, typiske handelsvarer som ledd i et salg, en maskin som flyttes fra ett produksjons til ett 

annet for samme bedrift.  Forsikringen dekker også opphold underveis som et naturlig ledd i transporten.  
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 Hva dekker forsikringen? 

✓ C-Vilkår – Transportulykke  

-Sjøtransportmiddel som blir utsatt for sammenstøt, 

sunket, kantret eller annen alvorlig ulykke.  

-Landtransportmiddel som blir utsatt for sammenstøt, 

velt, avsporing eller utforkjøring  

-Lufttransportmiddel som blir utsatt for sammenstøt, 

styrter, eller kjørt av rullebanen.  

-Brann, lynnedslag eller eksplosjon  

-Jordskjelv, vulkanutbrudd, jord eller snøskred eller   

lignende naturkatastrofer 

 

✓ B-vilkår – Utvidet transportulykke 

Som C-vilkår, og i tillegg; 

-Varer som kastes eller skylles over bord 

-Vann fra hav, innsjø eller elv trenger inn på lager 

eller oppbevaringsplass 

-Lasting eller lossing av de forsikrede varer, dog 

begrenset til total tap av hele kolli 

 

✓ A-vilkår – Alle farer  

- Alle farer de forsikrede varer blir utsatt for, med 

unntak av punkt 6.1-6.3 i vilkår  

 

Utvidelser som kan avtales: 

✓ Termoklausul 

✓ Termoklausul- utvidet dekning  

✓ Flyttegods  

✓ Fritidsbåter og biler  

✓ Messer, utstillinger etc. i Norge  

✓ Transport av egne varer med egen bil (Alle 

farer) 

✓ Transport av egne varer med egen bil 

(utvidet transportulykke B) 

✓ Transport av egne varer med egen bil 

(transportulykke C-vilkår)  

✓ Yrkesverktøy og egne varer  

✓ Yrkesverktøy og egne varer -utvidet dekning 

✓ Avtalevilkår for omsetningsforsikringer for 

transport av varer  

✓ Protestaksjoner, opptøyer, streik, lockout, 

sabotasje o.l. 

✓ Forsinkelse  

✓ Krig eller krigslignende forhold  

 

 

 

 

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 

✓ Normalt svinn  

✓ Protestaksjoner, opptøyer, streik, lockout, 

sabotasje o.l. 

✓ Varer som er bestemt for et ulovlig formål, 

virksomhet eller ved ulovlige metoder. 

✓ Forsinkelse  

✓ Krig eller krigslignende forhold  

✓ Inngrep mot varene som foretas av statsmakt 

✓ Oppbringelse, konfiskasjon, rekvisisjon og 

andre inngrep mot transportmiddelet, 

iverksatt av statsmakt  

✓ Hindring av transportvirksomheten, iverksatt 

av statsmakt  

✓ Frigjøring av atomenergi  

✓ Kjemiske, biologiske, biokjemiske eller 

elektromagnetiske våpen  

✓ Alminnelig formuestap, tidstap, 

konjunkturtap, markedstap, driftstap og 

lignende tap 

 

 

Begrensninger i forsikringen 

Listen viser noen eksempler på hvor rett til 

utbetaling kan reduseres eller falle bort. 

! Innbrudd dekkes kun fra låst og lukket bil 

! Forsikringen trer ut av kraft når varer blir 

oppholdt på ett sted i mer enn 15 dager pga. 

sikredes forhold  



 

 

  

Hvor gjelder forsikringen? 

 
 

Forsikringen gjelder for avtalte geografiske områder eller i hele verden  

 

 

  

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. 

 

 

 

 

 


