Ansvarsforsikring

Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Selskap: Møretrygd Gjensidig Forsikring

Produkt: Ansvarsforsikring

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

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen omfatter bedriftens rettslige erstatningsansvar for skade på tredjepart eller tredjeparts ting som skjer i utøvelse av den
virksomhet som er angitt i forsikringsbeviset, herunder ansvar som eier eller bruker av fast eiendom som benyttes i virksomheten.
For å se hva som gjelder spesielt for din forsikring, må du se i ditt forsikringsbevis.

Hva dekker forsikringen?
Bedriftsansvar

Hva dekker forsikringen ikke?
Kontraktsansvar
Bilansvar

Den kan også omfatte
Produktansvar

Skade på ansatte i bedriften
Skade på bedriftens egne ting
Forsettlige handlinger

Tilleggsdekninger:

Bøter

Varetekt

Salg, utleie, utlån, bruk, oppbevaring

Ansvar overfor mor-/datterselskaper

Ansvar overfor mor-/ datterselskap

Skadebehandling og prosessarbeid
Tilkomstarbeid og feilsøking

Skader som skyldes manglende vedlikehold, elde
eller slitasje på sikredes anlegg og utstyr

Produktansvar utenfor Norden

Ansvar som byggherre

Produktansvar for formuestap

Skade som følge av pandemier eller epidemier
erklært av WHO eller en nasjonal helsemyndighet

Medforsikring av agent/selger
Ansvar som byggherre
Bilverksted
Renseri/vaskeri
Claims made-vilkår

Er det noen begrensninger i
dekningen?

Ansvar som brennstoffdistributør
Utvidet ansvar som lege/tannlege

Forsikringen kan ha begrensninger som følge av
Skadeforebyggende sikkerhetsforskrifter avhengig
av hvilken virksomhet som er forsikret som må
overholdes for at det skal utbetales full erstatning
uten avkorting
Spesielle egenandeler avhengig av hvilken
virksomhet som er forsikret og hvilke skadetyper
som inntreffer

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Norden.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å oppgi korrekt informasjon om din bedrift ved nytegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere
om endringer som skjer i bedriften. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til
Møretrygd uten ugrunnet opphold.

Når og hvordan betaler jeg?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarsel sammen med forsikringsavtalen.

Når begynner og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen 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.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?

Møretrygd Gjensidig Forsikring		
www.moretrygd.no			
Kongens gate 23				E-post: firmapost@moretrygd.no

Org.nr. 838 797 172

10-2018

Du kan si opp ved skriftlig melding via moretrygd.no eller på e-post til firmapost@moretrygd.no dersom forsikringsbehovet
faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jfr FAL § 3-6, 1. ledd. Ved flytting av forsikringen skal
varselet inneholde opplysninger om dato for flyttingen og til hvilket selskap. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.

