PROSJEKTFORSIKRING
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskap: Landkreditt Forsikring AS

Produkt: Prosjektforsikring

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Hvilken forsikring er dette?
Forsikringen omfatter sikredes risiko i henhold til kontrakt eller lov for tingskader som rammer utførte bygge-, anleggs-, monterings- eller
installasjonsarbeider.

Hva dekker forsikringen?
Følgende handlinger er omfattet:
Forsikringen omfatter skade eller tap av forsikret
ting som skyldes en plutselig og identifiserbar
hendelse
Nødvendige utgifter til riving, rydding, lagring,
bortkjøring og destruksjon av verdiløse rester
Merutgifter som skyldes påbud fra offentlig
myndighet
Påløpte ekstrautgifter på grunn av prisstigning i
normal gjenoppføringsperioden
Rekonstruksjon av arkiver
Byggherreansvar
Naturulykke etter lov om naturskadeforsikring
Tilleggsdekninger
Driftstap for byggherre
Skade i reklamasjonsperioden, inntil 12 måneder
etter overlevering

Hva dekker ikke forsikringen?
Skade ved svinnsprekker, flekker, riper og
avskalling, setninger i grunnen og utilstrekkelig
fundamentering
Skade på ting som er feil montert eller feil
utført eller har material-, dimensjoneringseller konstruksjonsfeil, herunder kostnader til
reparasjon eller bytting av den skadde delen
Underslag eller svinn
Skade som skyldes kondens, søl, sopp eller
soppsporer, råte, virus, bakterier og andre
mikroorganismer, kjæledyr eller insekter
Skade på maskin som følge av uforsvarlig
belastning, også under prøving, samt skade
ved testing av utstyr utover leverandørens
spesifikasjoner eller krav fra offentlige
myndigheter
Kostnader ved omgjøring av feilaktig eller på
annen måte ikke kontraktsmessig utført arbeid

Er det noen begrensninger i
dekningen?
Om Sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan
erstatningen bli satt ned ved skade
For visse skader og visse objekter er
erstatningsbeløpet begrenset
For visse skader gjelder andre egenandeler

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Norden på det sted – forsikringsstedet – hvor arbeidet utføres
Forsikringen gjelder også på annet sted, men da er det begrensninger i dekningen. Disse fremgår av vilkårene

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å gi Landkreditt Forsikring informasjon om prosjektet ditt ved tegning av forsikring. I forsikringstiden plikter du å
informere Landkreditt Forsikring om endringer som skjer med prosjektet. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til
erstatningskrav, skal det meldes til Landkreditt Forsikring uten ugrunnet opphold.
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Når og hvordan betaler jeg?
Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura eller avtalegiro.
Du kan etablere avtalegiro i din bank. Ved etablering kan du selv velge om du vil ha 1, 2, 4 eller 12 betalingsterminer i året.
Hvis du har flere forsikringsavtaler hos oss, må du etablere en betalingsavtale for hver av dem.
Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til eventuell
oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap.
Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1. ledd.
Forsikringstakeren kan flytte forsikringsavtalen til annet forsikringsselskap med en måneds varsel. Forsikringstakeren kan si
opp forsikringsavtalen fra utløpet av forsikringsperioden dersom selskapet varsles om dette innen forsikringstidens utløp.
Oppsigelsen sendes skriftlig per e-post.

