
 

Bedrifts- og produktansvar 
 Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 
 Protector Forsikring ASA          
 

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

Hvilken type forsikring er dette? 
Ansvarsforsikring dekker rettslige erstatningsansvar for skader på tredjemanns person eller ting når skaden skjer som en følge av bedriftens virksomhet (bedriftsansvar). 
Forsikringen omfatter også ansvar for skade forårsaket av feil eller mangler ved det leverte produktet (produktansvar), og ansvar bedriften kan komme i som huseier 
(huseieransvar). Se fullstendig vilkår P 700 for mer informasjon 

 

 

 

 

Hva er forsikret? 

Sikredes rettslige erstatningsansvar for ting- og personskade 
tredjemanns. Omfatter blant annet 

✓ Bedriftsansvar 

✓ Produktansvar 

✓ Arbeidsgiveransvar  

✓ Skade voldt av underentreprenører ved visse NS-
kontrakter 

✓ Huseieransvar 
 

Valgfrie utvidelser: 

✓ Opphevelse av unntak må avtales med Protector før 
avtaleinngåelse 

 

   
  

 

Hva er ikke forsikret? 

For fullstendig oversikt over hva forsikringen ikke dekker, se vilkår P 
700. 

 Tap knyttet til oppfyllelse av kontrakt 

 Ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, båt/skip 
eller luftfartøy.  

 Varme arbeider 

 Dagbøter 

 Krig og terror 

 Ansvar oppstått ved graving, sprengning mv. 

 Byggherreansvar 

 Skade på bedriftens egne ting, egne ansatte eller skade som 
rammer mor-/datterselskap.  

 

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 skader som inntreffer i Norden 
dersom annet ikke 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 For sen melding av skade kan medføre tap av rett til erstatning, jf FAL §8-5.  

 

 

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. Det er en forutsetning at premien blir betalt innen den tid som fremgår av 
betalingsvarselet. Forsikringen fornyes automatisk hvis den ikke sies opp.  
 

 

 



 

Hvordan avslutter jeg avtalen? 

Forsikringen kan sies opp ved avtaletidens utløp. I forsikringsperioden kan forsikringen sies opp dersom forsikringsbehovet fallet bort, ved flytting av 

forsikringen eller ved andre særlige grunner, jf. FAL §3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje på en måneds varsel. Det gjøres ved å kontakte Protector. 

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. 

 


