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Gjeldende fra 01.10.2022 

Dette dokumentet inneholder et sammendrag av den viktigste informasjonen som gjelder for Prosjekt- og Entreprenørforsikring. 
Fullstendig informasjon om dekninger, vilkår og sikkerhetsforskrifter finnes i forsikringsdokumentene. Hvilken dekning du har valgt for 
din forsikring, vil du finne i ditt forsikringsbevis.  

 
Hvilken forsikring er dette? 

Forsikringen gjelder for forsikret eiendom slik dette er spesifisert i forsikringsbeviset. Eiendom kan være bygninger, eiendeler, 
maskiner eller varer.   
 

 

Hva dekker forsikringen? 

 Brann, lynnedslag og eksplosjon 
 Vannskader-  
 Tyveri og skadeverk 

  Offentlige påbud 
  Annen plutselig skade 
  Naturskade 
  
 Tilleggsdekninger: 
 + Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av 

verdiløse skadde ting 
 + Prisstigning etter skade med inntil 20% 
 + Lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester 
 + Reparasjon av skadde ting  
 + Rekonstruksjon av skadde arkiver og datafiler 
 + Egne materialer, boder og brakker 
 + Kraner 
 + Eksisterende bygg og bygningskonstruksjoner 
 + Skade i reklamasjonstiden 
  
 

 

Hva dekker forsikringen ikke? 

 Kjøretøy og båter. (Er dekket hvis det er varer) 
 Skog, dyr 

  Flytebrygger, bruer 
 Skade på forsikret ting eller del av ting som 
skyldes feilaktig konstruksjon, dimensjonering 
eller materialfeil 
 Setningsskader 
 Skader som alene rammer forbruksmateriell 
 Underslag og svinn 
 Skade ved tyveri utenfor godkjent 
oppbevaringsenhet 
 Utgifter til utskiftning av låser og nøkler 
 Skade som leverandør, reparatør eller andre er 

pliktige til å erstatte i henhold til kontrakt 
 Skade som følge av bruk, slitasje, korrosjon, 
kavitasjon eller avleiring 
 Skade som ikke påvirker tingen-/delens 
anvendbarhet eller som kan avhjelpes ved normal 
service eller justering 
 Skade på byggverk eller ting i dette når byggverket 
er oppført etter at det for området er nedlagt 
bygge- og delingsforbud. 

 

 

Er det noen begrensninger i dekningen? 

 Naturulykkedekningen har flere begrensninger for 
ulike typer forsikrede objekter 

 Følgende skader er ikke erstatningsmessige: 

• Skade på gulv eller vegg i utett våtrom 

• Skade ved sopp, råte, bakterier og kondens 

• Skade ved vann som trenger inn i bygning på 
annen måte enn fra terreng eller grunn 

• Skade som skyldes setning i grunnen eller svikt i  
fundament eller underlag for fundament, eller 
skade ved jordtrykk 

  Svært begrenset dekning under transport 
  Tyveri fra uteareal (tyveri uten innbrudd) er oftest 

ikke dekket. Om det er dekket, er egenandelen 
forhøyet 

  For visse skader gjelder en annen og høyere 
egenandel enn avtalt  

  For visse skader og visse objekter er 
erstatningsbeløpet begrenset 

  Om sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan 
erstatningen bli satt ned ved skade 

 Forsikringen svarer bare for skader som inntreffer 
i den tid Selskapets ansvar løper etter 
forsikringsavtalen og FAL 
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Hvor gjelder forsikringen? 

 Forsikringen gjelder i hovedsak på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet). 
 Forsikringen gjelder også på annet sted, men da er det begrensninger i dekningen. Disse framgår av vilkårene. 

  
 

 

Hvilke forpliktelser har jeg? 

• Du plikter å gi Forsikringsforetakets agent, Aspida Forsikring, korrekt informasjon om din bedrift ved tegning av 
forsikring. I forsikringstiden plikter du å informere Aspida Forsikring om endringer som skjer i bedriften. Hvis du får 
kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Aspida Forsikring uten ugrunnet 
opphold. 

 
 

 

Når og hvor betaler jeg? 

• Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med 
forsikringsavtalen. 

 
 

 

Når starter og slutter forsikringen? 

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av parter eller fra og med en senere avtalt dato kl. 00:00. 
Forsikringen gjelder til kl 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser. 
 

 

 

Hvordan sier jeg opp forsikringen? 

Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige 
grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel. 

  
 
 Kontaktperson for Lloyd’s Insurance Company S.A. i Norge 

Lloyd’s generalagent i Norge: 
 
Espen Komnæs 
c/o Advokatfirmaet Berngaard AS 
Beddingen 8 
0250 Oslo 
Tlf: +47 22 94 18 00 
E-post: espen.komnaes@berngaard.no 
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