
 

Næringsbilforsikring 
 Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 
 Protector Forsikring ASA          
 

Komplett informasjon om produktet finnes tilgjengelig i forsikringsvilkår og andre dokumenter. 

Hvilken type forsikring er dette? 

Forsikringen gjelder ulike typer person-/varebiler med totalvekt inntil 3.500 kg, eiet og registrert på et firma. Har kjøretøyet registreringsnummer er det lovpålagt å ha 
ansvarsdekning. Da innkreves også Trafikkforsikringsavgift til Staten. 
 

 

 

 

 

Hva er forsikret? 

Ansvar 

✓ Skader bil med tilhenger påfører personer og/eller 
ting 

✓ Ansvarsforsikringen dekker beløp i henhold til 
Bilansvarsloven 

✓ Rettshjelp 
 
Delkasko 

✓ Brann 

✓ Tyveri. For ekstra dekk og felger dekkes kun tyveri 
ved innbrudd 

✓ Glasskade, hvis det framkommer av 
forsikringsbeviset 

✓ Redning, hvis det framkommer av forsikringsbeviset 

✓ Nødvendige persontransportkostnader for fører og 
passasjer 

✓ Assistanse ved erstatningsmessig skade på 
motorvogn 

✓ Assistanse ved driftsstopp 

✓ Transport til nærmeste verksted ved feilfylling 

✓ Assistanse når motorvogn har vært utsatt for 
hærverk/tyveri 
 
Kasko, som delkasko, pluss 

✓ Skade på egen motorvogn 

✓ Transport av kjøretøy ved skade 

✓ Kostnader tilknyttet feilfylling 
 
Andre valgfrie utvidelser 

✓ Fører- og passasjerulykke 

✓ Maskinskade 

✓ Leiebil 

✓ Panthaver/Leasing 

✓ Begrenset identifikasjon 

✓ Demobil 

✓ Prøvenummer 
 

 
Hva er ikke forsikret? 

Her er noen eksempler på hva forsikringen ikke dekker. 
Vær oppmerksom på at listen ikke er fullstendig. Hele 
oversikten finner du i vilkårene 

 Skade forvoldt under kjøring i ruspåvirket tilstand 

 Ansvarsskade på ting eller eiendom som tilhører fører, 
bruker eller forsikringstaker 

 Mobiltelefon, penger, verdipapirer og andre verdisaker 

 Løsøre over NOK 5 000 og fastmontert utstyr over NOK 20 
000 

 

 

 

 

  
  

 

Er det noen begrensninger i 
forsikringsdekningen? 

Listen viser noen eksempler hvor rett til utbetaling ved skade kan 
reduseres eller falle bort 

! Skade skjedd ved forsett eller grov uaktsomhet 

! Tyveri av eller fra ulåst bil 

! Tyveri som følge av at nøkler ikke er oppbevart utilgjengelig 
for uvedkommende 

! Kjøring på hastighetsbaner 

! Kjøring uten gyldig førerkort 

! Skader som skyldes av bilen ikke er forsvarlig og nødvendig 
vedlikeholdt 

 

 

 

 
 

  
 

Hvor er jeg dekket? 

✓ Med mindre annet er avtalt gjelder forsikringen i Europa, 
Israel og Tyrkia 

✓ Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norden 

 



 

 Hva er mine forpliktelser? 

Bedriften plikter å gi korrekt informasjon ved kjøp av forsikringen og om endringer som har betydning for forsikringen. Ved skade plikter bedriften straks 
å forsøke å begrense skadens omfang og melde skaden på protectorforsikring.no 

  

 

 

Når og hvordan betaler jeg? 

Forsikringen betales innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. 

 

 

Når starter og slutter forsikringen? 

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er vedtatt av partene, 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. Forsikringen fornyes automatisk hvis den ikke sies opp. Det er en forutsetning at 
premien blir betalt innen den tid som fremgår av betalingsvarselet. 
 
 

Hvordan avslutter jeg avtalen? 

Forsikringen kan sies opp ved utløp av avtalt forsikringsperiode. I forsikringstiden kan forsikringen sies opp med en måneds varsel hvis 

forsikringsbehovet faller bort, ved flytting til annet selskap, eller ved andre særlige tilfeller, jf FAL §3-6. Protector får melding fra Statens Vegvesen når 

registrert kjøretøy blir solgt, avregistrert, vraket eller stjålet. Forsikringen vil da utgå automatisk. I andre tilfeller, for eksempel ved tilbakelevering av 

leaset kjøretøy, må Protector kontaktes. Det gjøres på protectorforsikring.no. 

Opphører Selskapets ansvar i forsikringstiden har forsikringstaker krav på å få tilbakebetalt premie. Premien som skal godskrives forsikringstakeren, skal 

utgjøre en forholdsmessig andel av premien som den gjenstående forsikringstider i antall hele måneder. 

 


