
 

Næringsbyggforsikring 
 Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 
 Protector Forsikring ASA          
 

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

Hvilken type forsikring er dette? 
Forsikringen dekker skader på næringsbygg. Nærmere dekningsomfang er angitt i forsikringsbeviset.  

 

 

 

 

 

Hva er forsikret? 

✓ Plutselig og uforutsett fysisk skade med ytre årsak, 
som rammer eller medfører tap av forsikrede ting.  

✓ Skade som skyldes elektrisk fenomen 

✓ Hærverk 

✓ Tyveri 

✓ Brann 

✓ Vannskade 

✓ Rydningsomkostninger etter skade 

✓ Naturskader etter lov om naturskadeforsikring på 
brannforsikrede ting 
 

 
Hva er ikke forsikret? 

 Skade som følge av slitasje, elde, annen gradvis 
forringelse, feil bruk, mangelfullt vedlikehold eller tilsyn. 

 Skader som skyldes svinnsprekker, setninger, jordtrykk 
eller utilstrekkelig fundamentering  

 Skade som skyldes uriktig montasje, svak konstruksjon, 
eller material- eller konstruksjonsfeil 

 Skade som følge av vann trenger inn i bygning på annen 
måte enn fra terreng 

 Skade som skyldes sopp, soppsporer, virus, bakterier eller 
andre mikroorganismer, hekse  

 Skade på utett våtrom  
 Skade på takrenner, utvendig nedløp, taksluk for 

innvendig nedløp, drensrør, pumpe eller ledning 
tilhørende vannbasseng.  

 

   
  

 

Er det noen begrensninger i 
forsikringsdekningen? 

! Erstatning ved skade kan reduseres dersom 
sikkerhetsforskriftene som fremkommer i forsikringsbeviset 
ikke overholdes.  

 

  

  
 

Hvor er jeg dekket? 

✓ Forsikringen gjelder de steder som er angitt i 
forsikringsbeviset.  

 
 

 

 

 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.  

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. 

 


