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Bedriftens forsikringsdokumenter

Tryg bekrefter med dette at forsikringsavtale er inngått og at den omfatter de forsikringer som er angitt

i vedlagte forsikringsbevis. Vi ber dere vennligst lese nøye gjennom forsikringsdokumentene. Dersom

avtalen bygger på opplysninger som ikke er korrekte, ber vi om at dere kontakter oss snarest.

Takk for at dere velger Tryg som forsikringsselskap.

Innhold

Forsikringsavtale og forsikringsbevis

Forsikringsbeviset inneholder viktig informasjon som gjelder hele forsikringsavtalen, oversikt over hvilke

forsikringer avtalen inneholder samt spesifikasjon av gjeldene pris og andre avtalte forutsetninger.

Forsikringsbevis med vilkår for hver avtalt forsikring

Forsikringsbeviset inneholder sikkerhetsforskrifter og andre forbehold som gjelder for hver avtalt

forsikring. I tillegg er relevante vilkår vedlagt. Vedlagt er også Generelle vilkår som gjelder for hele

forsikringsavtalen, Naturskadevilkår og Skadeoppgjørsregler dersom de er relevante. For

personforsikringer vil det også fremgå av forsikringsbeviset hvilken plikt bedriften har til å informere

forsikrede.

Lønnsinnberetning

Personforsikringer på avtalen utløser oppgave over premie som er innberetningspliktig.

Forsikringsbekreftelse for Alminnelig Ansvar og Bygg,- anlegg, og montasjeforsikring

Alminnelig ansvar og Bygg,-anlegg, og montasjeforsikring på avtalen utløser vedlagte

forsikringsbekreftelse. Bekreftelsen kan benyttes som dokumentasjon for gyldig forsikring i en

anbudsfase.

Tryg Forskring tiltrer Felleserklæring

Fra 1. juli 2016 tiltrer Tryg Felleserklæring om forsikring av panthaverinteresser. Felleserklæringen er et

samarbeid mellom bank og forsikring, og gjelder ved forsikring av fast eiendom og bygg under oppføring

med verdi inntil 50 millioner kroner. Felleserklæringen innebærer at banker og panthavere ikke trenger å

be om forsikringsbekreftelse når pantet er forsikret i et selskap som har tiltrådt Felleserklæringen, idet

erklæringen innebærer en sikkerhet for at pantet er omfattet av forsikringsavtalen.

Forsikringer Tryg kan tilby

Dersom det er behov for en oversikt over alternative forsikringsløsninger, ta kontakt med Tryg eller gå

inn på tryg.no.

Hvordan melde skade på nett

Vi har gjort det trygt å melde skade på nett. Det er enkelt og gir bedriften raskest behandling. Meld skaden på tryg.no eller

logg inn på Min Bedrift.

Retur: Tryg Forsikring, Postboks 7070, 5020 Bergen, Norway

TAG BYGG KOMPETANSE AS
BØRSTEVEIEN 4A
0585 OSLO

Avtalenr: 8163679

Utstedt dato: 09.05.2022



Oppgjørsgaranti

Vi garanterer skadeoppgjør innen 10 virkedager (gjelder ikke personskader), etter at vi har fått endelig skadekrav med

fullstendig dokumentasjon. Med fullstendig dokumentasjon menes gjenkjøpsfaktura, reparasjonsfaktura og annen

etterspurt dokumentasjon. Klarer vi ikke å gjennomføre skadeoppgjøret innen 10 dager, dekker vi egenandelen din med

inntil 15 000 kroner per skadetilfelle.

Dekningsgaranti

Vi dekker nye personer eller objekter som du har glemt å melde inn på eksisterende produkter i forsikringsavtalen siden

siste hovedforfall. Uteglemte personer eller objekter omfattes frem til første hovedforfall, og premie etterberegnes for

perioden fra tidspunktet disse skulle vært tilført forsikringsavtalen. Maksimal erstatning er 5 millioner kroner per

skadetilfelle ved skader på personer eller objekter som omfattes av denne dekningsgarantien.

Med vennlig hilsen

Tryg Forsikring
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Forsikringsavtale med forsikringsbevis
Viktig informasjon

Oversikt

Spesifikasjon

Trenger du hjelp? Gå til tryg.no eller ring oss på 915 04040



Viktig informasjon

Les nøye gjennom denne delen av forsikringsavtalen som inneholder viktige opplysninger om forsikringsavtalen.

1. Sjekk at alt stemmer

Forsikringsbeviset er en bekreftelse på avtalen som er

inngått, og er basert på de opplysningene som vi har

mottatt fra dere. Det er derfor viktig at dere kontrollerer at

innholdet er riktig. Er noe uklart, uteglemt eller feil, må dere

kontakte oss så snart som mulig.

2. Husk å melde fra om endringer

Prisen på forsikringen er beregnet ut fra de opplysningene

som dere har gitt. Det er derfor viktig at dere melder fra til

oss om endringer som kan ha betydning for forsikringene.

Hvis det er gjort endringer som vi ikke er kjent med, og det

skjer en skade, kan erstatningen bli redusert eller falle bort.

3. Slik er forsikringsavtalen bygget opp

Forsikringsavtalen består av

� Forsikringsbevis

� Forsikringsvilkår

Det er viktig at dere leser både forsikringsbevis og vilkår når

dere skal gå gjennom forsikringsavtalen. I tillegg til de

enkelte forsikringsvilkårene gjelder Generelle vilkår

BGE90080. Forsikringsbeviset gjelder foran

forsikringsvilkårene.

4. Lovgivning

Norsk lovgivning gjelder hvis ikke annet er avtalt. Lov om

forsikringsavtaler av 16. juni 1989 gjelder hvis ikke annet er

utrykkelig bestemt i forsikringsavtalen.

5. Persondatapolitikk

Tryg behandler alle personopplysninger i overensstemmelse

med Personopplysningsloven og bestemmelser om

taushetsplikt. Husk at det ikke må sendes sensitive

personopplysninger per e-post eller ved annen digital

kommunikasjon. Les mer på

tryg.no/sikkerhet-og-personvern.

6. Pass på at bedriften følger sikkerhetsforskriftene

Vær oppmerksom på at forsikringsbeviset inneholder

sikkerhetsforskrifter som sier hva bedriften selv skal gjøre

for å begrense eller forebygge skader. Hvis disse ikke

overholdes, kan erstatningen bli redusert eller falle bort.

Hvis det i forsikringsbeviset er henvist til

sikkerhetsforskrifter som er gitt av andre, kan du få disse

ved å kontakte oss.

7. Melding om forsikringstilfelle

Er forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede eller enhver som

mener å ha et krav mot selskapet, uten ugrunnet opphold

melde fra til selskapet. Se FAL paragrafene 4-10 (3) og

13-11 (1). Sikrede eller den som i ulykkes-, eller

sykeforsikring har rett til erstatning, mister retten dersom

kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at den

berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner

kravet. Se FAL paragrafene 8-5 og 18-5.

8. Et sentralt skaderegister

Alle skader som blir meldt til et forsikringsselskap,

registreres i Sentralt skaderegister (FOSS). Formålet med

registreringen er å forhindre forsikringssvindel og sikre

ensartet risikobedømmelse.

Ved registrering av skade får forsikringsselskapet

automatisk en oversikt over alle skader som er meldt til

registeret på samme kunde. Opplysningene er kun

tilgjengelig for forsikringsselskapene, og bare i forbindelse

med registrering av skade. Registrerte opplysninger slettes

etter 10 år.

Dere har rett til innsyn i de registrerte opplysningene. Krav

om innsyn skal sendes:

Finans Norge (FNO)

Postboks 2473 Solli

0202 Oslo

9. Gebyr for uforsikret kjøretøy

I henhold til bilansvarslova skal alle registreringspliktige

kjøretøy være ansvarsforsikret. Vær oppmerksom på at

dersom forsikringsavtalen utgår vil ansvarsforsikringen

slettes i Motorvognregisteret. Kjøretøyet vil da fremstå som

uforsikret. Dette kan medføre at gebyr for uforsikret

kjøretøy påløper. Se TFF.no. Statens vegvesen utsteder

begjæring om inndragelse av kjennemerker. Det er derfor

viktig at forsikringsavtalen betales innen betalingsfrist. Er et

kjøretøy solgt, stjålet, avregistrert eller vraket må dette

meldes til Statens vegvesen.

10. Fullmakt til å avslutte forsikringen

Behovet for forsikring opphører når det, i det sentrale

motorvognregister, fremkommer at kjøretøyet er

avregistrert, solgt, vraket eller stjålet. Ved aksept av denne

avtalen gir forsikringstaker derfor selskapet fullmakt til å

avslutte forsikringen på kjøretøyet på vegne av

forsikringstaker i disse tilfellene.
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11. Rett til å klage

Vi vil gjøre vårt beste for at bedriften skal bli fornøyd hos

oss. Dere kan klage på forsikringen, på avgjørelse i skadesak

eller en levert tjeneste. Hvis bedriften mener vi har begått

en feil eller dere er uenig i vår avgjørelse, kan dere klage til

Kvalitetsavdelingen som er vår interne klageordning. Dere

har også rett til å klage til Finansklagenemnda, som er et

uavhengig og eksternt klageorgan.

Adressen til Kvalitetsavdelingen er:

Tryg Forsikring v/ Kvalitetsavdelingen

Postboks 7070

5020 Bergen

E-post: kvalitet@tryg.no

Adressen til Finansklagenemda er:

Finansklagenemnda

Postboks 53 Skøyen

0212 Oslo

Forsikringsbevis | Viktig informasjon
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Her er en samlet oversikt over de forsikringene som finnes på bedriftens forsikringsavtale.

Hvilke forsikringer som er tegnet for hvert forsikringssted vises i Forsikringsbevis/Spesifikasjon.

Forsikring Pris

Alminnelig ansvarsforsikring

- Formidling av arbeidskraft

BØRSTEVEIEN 4A, 0585 OSLO 1 095

Bygg/Anlegg/Montasjefors BØRSTEVEIEN 4A, 0585 OSLO 3 324

Yrkesskade 4 personer 4 670

Fritidsulykke 4 personer 463

Grunnpremie 590

Samlet pris for naturskade 255

Totalt for forsikringsperioden 10 397

  

Alle beløp er oppgitt i kroner. Dersom det er gjort avtale om å dele opp betalingen, forfaller grunnpremien i sin helhet ved

første innbetaling.

 Ved spørsmål, vennligst kontakt JEYABALASINGAM DINESH

C/O BORG FORSIRKIGN AS

1661 ROLVSØY

Oversikt

Oversikt
TAG BYGG KOMPETANSE AS
BØRSTEVEIEN 4A
0585 OSLO

Avtalenr: 8163679

Utstedt dato: 09.05.2022

Gjelder fra: 09.05.2022

Gjelder til: 08.05.2023
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 Alminnelig ansvarsforsikring - Vilkår BANGA115
 

 Sikkerhetsforskrift FA215, FA280, FA290.
  

Forsikringssum og egenandel:

Merk at vilkårene begrenser forsikringssummen og forhøyer egenandelen ved risikofull aktivitet. Se vilkår BANGA115 punkt

4.2. og 4.3.

 

 Virksomhet Formidling av arbeidskraft

 

Dekning Vilkår Sikkerhetsforskrift Egenandel Pris

Ansvar for virksomheten 15 000 1 095

Pris 1 095

Forsikringen dekker kun ansvar for formidling av arbeidskraft som forsikringstaker ikke har arbeidsgiveransvar for.

 Forsikringssum kr 10 000 000

 Driftsinntekter kr 3 000 000

Forsikringsbevis | Spesifikasjon

Spesifikasjon

Avtalenr 8163679

Forsikringstaker TAG BYGG KOMPETANSE AS

Utstedt dato: 09.05.2022

Gjelder fra: 09.05.2022

Gjelder til: 08.05.2023
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 Bygg/Anlegg/Montasjefors - Vilkår BSLMT100
 

 Sikkerhetsforskrift FB079.
  

 Virksomhet Byggmester - Oppføring/ reparasjon av bygninger

 Driftsinntekter største enkeltprosjekt1 000 000

 

Dekning Vilkår Sikkerhetsforskrift Egenandel Forsikringssum Pris

Bygge-/montasjearbeid,1.risiko BSLMT102 10 000 3 000 000 2 265

Brakker, containere, 1. risiko BSLMT136 FB515 10 000 300 000 202

Inventar og løsøre, 1. risiko BSLMT136 10 000 300 000 122

Varer på fast sted, 1. risiko BSLMT136 10 000 300 000 240

Maskiner og utstyr 1. risiko BSLMT136 10 000 300 000 495

Pris 3 324

Samlet pris for naturskade 255

 Gjelder dekning: Bygge-/montasjearbeid,1.risiko
Forsikringen omfatter ikke arbeider som broer, tunneler, demninger, kraftstasjoner, hangarer, havneanlegg, arbeid i innsjø

og hav, petrokjemisk industri eller oljeraffineri.

Forsikringsbevis | Spesifikasjon
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 Yrkesskade - Vilkår BBPTL405
 
For Yrkesskadeforsikringen gjelder produktvilkår BBPTL405 i tillegg til de dekningene som er angitt i oversikten nedenfor.

Forsikringstaker må sørge for at forsikrede får forsikringsbevis og vilkår. Vennligst orienter de forsikrede om hvilke

forsikringssummer de har og gjør spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskrifter og andre forbehold som fremgår av

forsikringsbeviset.

 

 Virksomhet Byggmester - Oppføring/ reparasjon av bygninger

 Forsikrede Ansatte

 Prisen er basert på 4 personer

 Tariff gr.: Kontor - generelt

 Antall årsverk: 4,0

 

Dekning Vilkår Forsikringssum Pris

Yrkesskade for ansatte *) Se vilkår 4 288

Frivillig yrkesinvaliditet **) BBPTL406 Se vilkår 382

Pris 4 670

 *)
Yrkesskade for ansatt

Omfatter samtlige ansatte i virksomheten. Økes antall ansatte med inntil 10 % i forsikringsåret, er disse medforsikret. Ved

forsikringsårets slutt innsendes oppgave til selskapet over antall ansatte/antall årsverk innenfor de forskjellige

yrkeskategorier som er nevnt i avtalen, for regulering av premien. Forskuddspremien er basert på det antall ansatte/antall

årsverk som er nevnt i avtalen. Økes antall ansatte med mer enn 10 %, skal selskapet underrettes straks for regulering av

premien.

 Sikkerhetsrabatt: 0,7%

 **)
Frivillig yrkesinvaliditet

Omfatter yrkesskader og yrkessykdom som medfører varig medisinsk invaliditet (mén) fra og med 1 % til og med 14 %.

 Sikkerhetsrabatt: 0,7%
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 Fritidsulykke - Vilkår BBPTL500, BBPTL508
 

 Sikkerhetsforskrift FP170.
  

For Fritidsulykke gjelder produktvilkår BBPTL500 i tillegg til de dekningene som er angitt i oversikten nedenfor.

Forsikringstaker må sørge for at forsikrede får forsikringsbevis og vilkår. Vennligst orienter de forsikrede om hvilke

forsikringssummer de har og gjør spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskrifter og andre forbehold som fremgår av

forsikringsbeviset, FP170.

Psykologisk Førstehjelp- kundefordel

For kunder som har dekket både Fritidsulykke- og Yrkesskadeforsikring i Tryg, dekker vi inntil 10 psykologkonsultasjoner

etter traumatiske hendelser i arbeid og fritid.

 

 Virksomhet Byggmester - Oppføring/ reparasjon av bygninger

 Forsikrede Alle_Ansatte

 Prisen er basert på 4 personer

 

Dekning Vilkår Forsikringssum Pris

Reise til/ fra arbeid uten død BBPTL505 Se vilkår 463

Pris 463

Reise til og fra arbeid uten dødsfallerstatning til ektefelle/samboer

Dekningen omfatter ulykkesskade som rammer den forsikrede under direkte reise mellom hjem og arbeidssted, i den grad

skaden ikke er dekket under Lov om yrkesskadeforsikring. Dekningen har erstatningsomfang som yrkesskadeforsikringen,

og erstatningen beregnes i henhold til Forskrift om standardisert erstatning. Se Lov om yrkesskadeforsikring av 1993, § 13.

Forsikringsbevis | Spesifikasjon
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Alminnelig ansvarsforsikring

Forsikringsbevis: Sikkerhetsforskrifter og forbehold

Vilkår

Trenger du hjelp? Gå til tryg.no eller ring oss på 915 04040



Bedriftens ansvar

Sikkerhetsforskriftene sier hva bedriften selv skal gjøre for å begrense eller forebygge skader. Dersom

disse ikke overholdes, kan erstatningen bli redusert eller falle bort. I tillegg beskrives bedriftens plikter

som å melde fra om risiko endres. Dere finner også andre bestemmelser om bedriftens ansvar som det

er viktig at dere setter dere inn i. Disse reglene finnes kun i forsikringsbeviset og de er en del av

forsikringsavtalen.

Sikkerhetsforskrift - Vedlikehold, kjennskap til forskrifter m.v. -

FA215

Forskrift av 01.08.2016. Avløser forskrift av 01.12.2013.

Vedlikehold, kjennskap til forskrifter m.v.

Sikrede skal jevnlig foreta forsvarlig vedlikehold av det

anlegg og utstyr som eies eller benyttes i virksomheten.

Sikrede skal gjøre seg kjent med de krav myndigheter stiller

gjennom lover og forskrifter og som gjelder spesielt for den

type virksomhet sikrede driver. Sikrede skal ha minst ett

eksemplar av de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

 

 

Sikkerhetsforskrift for Varme Arbeider - FA280

Forskrift av 01.01.2018. Avløser forskrift av 01.01.2015.

1. Varme arbeider

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes

maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som

kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen

flamme, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

2. Hvor forskriften gjelder

Sikkerhetsforskriften gjelder ved utførelse av varme arbeider

i alle miljøer hvor det er risiko for at brann kan oppstå.

Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte

rom som en del av den daglige virksomheten. Rommet skal

være skilt fra annen virksomhet som egen branncelle.

Branncellen skal ha ubrennbare overflater.

3. Avtale med ekstern håndverker/entreprenør

Dersom varme arbeider skal utføres av ekstern

håndverker/entreprenør må sikrede sørge for at

sikkerhetsforskriftens krav reguleres i egen avtale eller

kontrakt med denne.

4. Sikkerhetskrav

4.1. Arbeidsintruks

Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider utgitt av

Finans Norge eller tilsvarende instruks skal være utfylt og

signert før utførelse av arbeidet. Arbeidsinstruksen er

tilgjengelig på www.fgsikring.no.

4.2. Brennbart materiale

Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid

utføres skal være fjernet eller beskyttet.

4.3. Åpninger skal tettes

Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt

arbeid utføres skal være tettet.

Forsikringsbevis | Sikkerhetsforskrift

Avtalenummer 8163679 Side 2 av 8


