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For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og
forsikringsvilkår. Vilkårene finnes på tryg.no.
Hvilken type forsikring?
Forsikringen omfatter ett enkelt bygge-/montasjeprosjekt. Forsikringen gjelder bygge-/montasjeprosjektet og for materialer og
utstyr som skal inngå i arbeidet. Vanligvis forsikres arbeid, materialer og varer i kombinasjon med maskiner og utstyr.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

Naturskade etter lov om
naturskadeforsikring

Skade som skyldes utilstrekkelig eller
sviktende fundamentering

Rive og ryddekostnader

Skade som skyldes sprengningsarbeid

Påbud

Tyveri utenfor bygning bortsett fra tyveri fra
bil, brakke/container, gjenstander for store
og tunge til å anbringe i bygning og stillas
boltet fast i vegg

Rekonstruksjon av manuskripter,
yrkestegninger m.m.
Ansattes tøy og effekter
Plutselig og uforutsett skade som rammer
forsikrede ting inntruffet i forsikringstiden er
dekket på:
Utførte bygge-, anleggs- og montasjearbeid
Materialer og utstyr som er losset på
forsikringsstedet og som skal inngå i
arbeidet
Materialer og utstyr byggherren har betalt
forskudd for samt materialer og utstyr
byggherren har overgitt i entreprenørens
besittelse og som skal inngå i det ferdige
arbeidet
Ting sikrede bærer risikoen for og som skal
inngå i arbeidet
Arbeid utført av byggherren når
forsikringstaker ved lov eller skriftlig avtale
har forsikringsplikt
Valgfrie utvidelser
Brakker/containere
Maskiner og utstyr
Varer under transport
Inventar og løsøre
Varer på fast lagersted
Ekstrautgifter etter skade

Skade som skyldes underslag eller svinn
Skader på forsikret ting som er feil
konstruert, dimensjonert, utført, montert
eller som har materialfeil
Skade som skyldes sprengningsarbeid
Skade på maskin som skyldes kortslutning,
annet elektrisk fenomen, eksplosjon eller
mekanisk brudd
Skade som skyldes setninger i grunnen eller
bygning uansett årsak
Skade eller tap som dekkes av
vareleverandørens garanti eller som
leverandøren plikter å erstatte i henhold til
kontrakt
Kostnader ved utskifting eller reparasjon av
komponenter på grunn av slitasje som er
en følge av ordinær bruk eller på grunn av
aldring, korrosjon, råte, svinn eller gradvis
forringelse
Driftstap, mulkt eller tap av kontrakt
Skade eller tap som skyldes mangelfull eller
forsinket levering
Skade eller tap ved utskifting av nøkler eller
koder dersom disse har kommet på avveie
For anleggsarbeid dekkes ikke naturulykke
etter lov om naturskadeforsikring

Eksisterende bygning
Skader i garantitid
Maskinskade spesifiserte maskiner
Driftstap byggherre

Tryg | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup | 70 11 20 20 | www.tryg.no

Tryg Forsikring A/S | CVR-nr. 24260666

Fortsettelse neste side Side 1 av 2

Begrensninger i forsikringen
Erstatningen ved skade kan bli redusert dersom sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt. Sikkerhetsforskriftene vil
fremgå av forsikringsbeviset.

Hvor gjelder forsikringen?
Der hvor arbeidet utføres i Norden.
Naturskadeforsikringen gjelder i Norge.

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 plikter bedriften straks forsøke å begrense skadens omfang og melde skaden på tryg.no eller 915 04040 så
fort som mulig.

Når og hvordan betales forsikringen?
Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av betalingsvarselet.

Når gjelder forsikringen fra og til?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt bedriften aksepterer Trygs tilbud. Er det avtalt en dato frem i tid, starter
forsikringen kl. 00.00 denne dag.
Forsikringen gjelder for hele byggeperioden og avtalen blir ikke fornyet.

Hvordan kan forsikringen sies opp?
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.
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