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1. GENERELT OM FORSIKRINGEN
1.1 Innledende
bestemmelser

Forsikringsavtalen med Nemi Forsikring AS, heretter kalt Selskapet, består
av:







Forsikringsbeviset
Dette vilkåret – FORMUESKADEANSVAR 642-03
Særskilte vilkår angitt i forsikringsbeviset
Generelle vilkår Skadeforsikring
Andre bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i lov eller forskrift.
Særskilt nevnes:
- LOV-1989-06-16-69 om forsikringsavtaler (heretter kalt FAL)
- LOV-2005-06-10-44 om forsikringsvirksomhet

Teksten i Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Produktvilkåret
gjelder foran Generelle vilkår. Forsikringsbeviset, forsikringsavtalen og
forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Er det inngått
avtaler utover standardvilkåret, vil dette fremgå av forsikringsbeviset.
1.2 Hvem forsikringen
gjelder for

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (sikrede).
Forsikringen gjelder også for selskaper som sikrede overtar eller etablerer i løpet av
forsikringstiden, forutsatt at den virksomheten som slikt selskap driver er omfattet av
den virksomhetsbeskrivelsen som fremgår av forsikringsbeviset.
Forsikringen omfatter også direkte ansvar som ansatte pådrar seg hvis ansvaret
etter Lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning, § 2-1, kunne vært gjort
gjeldende overfor arbeidsgiveren, og formueskaden ikke er voldt av de(n) ansatte
ved forsett.
Hvis sikrede som arbeidsgiver blir holdt ansvarlig for formueskade som er forsettlig
forvoldt av ansatte, trer Selskapet inn i sikredes rett til regress mot de(n) ansatte.

1.3 Hvor forsikringen
gjelder

Hvis ikke annet er avtalt, gjelder forsikringen for formueskade- som inntreffer i
forbindelse med sikredes virksomhet i Norge, og - som sikrede er
erstatningsansvarlig for etter gjeldende rett i de nordiske land.

1.4 Når forsikringen
gjelder

a. Hvis ikke annet er avtalt, må erstatningskravet for formueskaden
 være reist mot sikrede eller Selskapet i forsikringstiden, og
 grunne seg på handling eller unnlatelse foretatt i forsikringstiden.
b. Erstatningskravet anses reist på det tidligste av følgende tidspunkt:
 når sikrede eller Selskapet første gang mottar skriftlig krav om erstatning
 når sikrede eller Selskapet første gang mottar skriftlig melding vedrørende
omstendigheter som kan ventes å føre til at erstatningskrav blir reist mot
sikrede eller Selskapet.
c. Dersom kravet grunner seg på unnlatelse, regnes unnlatelsen i tvilstilfelle som
foretatt den dag handlingen senest måtte vært foretatt om tapet skulle vært
unngått.
d. Alle erstatningskrav som følger av samme handling eller unnlatelse regnes som
ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt det første kravet reises, jf. pkt.
1.4.b.

1.5 Hva forsikringen
omfatter

Rettslig erstatningsansvar for formueskade
Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for formueskade som er
voldt under utøvelse av den virksomhet som er nevnt i forsikringsbeviset.
Forsikringen omfatter således ikke ansvar for personskade eller tingskade,
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herunder økonomisk tap som følge av slik skade.
1.6 Hva forsikringen
ikke omfatter

Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen ikke ansvar
a. I forbindelse med skatterådgivning, investeringsrådgivning eller annen finansiell
virksomhet
b. For ærekrenkelser eller oppreisning, herunder etter Lov av 13. juni 1969 nr 26
om skadeserstatning, paragrafene 3-5 og 3-6, eller for bøter o.l. (herunder
"Punitive Damages" eller "Exemplary Damages")
c. I forbindelse med styremedlemskap o.l.:



For medlem av sikredes styre, bedriftsforsamling, representantskap,
kontrollkomite o.l., eller
Som sikrede, sikredes ansatte eller deltakere i sikredes selskap pådrar seg
som medlem av styre, bedriftsforsamling, representantskap, kontrollkomite
o.l.

d. Som sikrede har påtatt seg å bære og som går utover det som følger av
alminnelige rettsregler, det vil si ethvert ansvar som alene bygger på garanti,
kontrakt, løfte, tilsagn eller annen avtale inngått før eller etter at formueskaden
er konstatert
e. For utgifter/omkostninger/tap knyttet til oppfyllelse av sikredes kontrakt (dvs.
avtalt ytelse, leveranse, arbeid, entreprise e.l.) herunder




f.

Skade på sikredes leveranse, arbeid eller entreprise når skaden inntreffer
før overlevering eller skyldes feil eller mangel som forelå ved overleveringen
Verdireduksjon/prisavslag/tap på grunn av mangelfull, forsinket eller uteblitt
oppfyllelse av kontrakten
Omkostninger til hel eller delvis omgjøring av sikredes kontrakt, eventuelt
verdien av denne dersom omgjøring ikke skjer, eventuelt utføres av andre.

Overfor mor-/datterselskap eller overfor selskap eller virksomhet
 I samme konsern, jf. Lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper,
paragrafene 1-3 og 1-4 b) hvor eierinteressene i sikrede og skadelidte
selskap er de samme med 50% eller mer
 Hvor sikrede eller dennes familie har mer enn 50% eierinteresse eller
bestemmende innflytelse
 Til familie regnes sikredes foreldre, barn, søsken og deres ektefeller, samt
sikredes ektefelle eller samboer. Med samboer menes person som sikrede
lever sammen med i ekteskapslignende forhold som har vedvart i de siste 2
år


Som drives eller disponeres av sikrede

g. Overfor sikredes familie (jf. pkt. 1.6.f, punkt 3), eller - hvis forsikringen er tegnet
av et firma, dettes innehavere og deres familie.

2. SIKKERHETSFORSKRIFTER
2.1 Sikkerhetsforskrifter

Disse sikkerhetsforskrifter gjelder generelt.
a. Sikrede skal jevnlig foreta forsvarlig vedlikehold av det anlegg og utstyr han eier
eller bruker i sin virksomhet.
b. Sikrede skal gjøre seg kjent med de krav myndigheter stiller gjennom lover og
forskrifter, og som gjelder spesielt for den type virksomhet sikrede driver. Han
skal ha minst ett eksemplar av de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.
c. Sikrede skal forestå skattetrekk/skattebetaling og avgiftstrekk/avgiftsbetaling i
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henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter om dette.

2.2 Følger av ikke å
overholde
sikkerhetsforskrifter

Hvis brudd på sikkerhetsforskrifter fører til formueskade eller større
erstatningsansvar enn sikrede ellers ville hatt, og sikrede har utvist forsømmelighet
med å overholde dem eller med å påse at de ble overholdt, kan utbetalingen under
forsikringen bli redusert eller falle bort, jf. FAL § 4- 8.
Det samme gjelder hvis forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av
ledende art eller av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten,
eller av arbeidsledere som i arbeidstiden følger dem de er satt til å lede.

3. FORSIKRINGSSUM
3.1 Forsikringssum

Den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset angir Selskapets samlede
utbetalingsplikt for alle erstatningskrav for formueskader som reises mot sikrede i
løpet av ett og samme forsikringsår

3.2 Saksomkostninger
og lignende

Ved formueskade som inntreffer i de nordiske land dekkes saksomkostninger i
tillegg til forsikringssummen.
Ved formueskade som inntreffer utenfor de nordiske land er Selskapets samlede
utbetaling, inklusive saksomkostninger og redningsomkostninger, begrenset til
forsikringssummen.

3.3 Egenandel

Sikredes egenandel ved hvert skadetilfelle fremgår av forsikringsbeviset

4. SIKREDES PLIKTER VED SKADETILFELLE
4.1 Skadetilfelle

Formueskade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes Selskapet uten
ugrunnet opphold.
Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller Selskapet, plikter sikrede
 Omgående å gi Selskapet alle opplysninger av betydning for sakens behandling
 På egen bekostning å utføre de undersøkelser og utredninger som Selskapet
finner nødvendig, samt å møte ved forhandlinger eller rettergang.
Hvis sikrede uten Selskapets samtykke innrømmer erstatningsplikt eller forhandler
om erstatningskrav, er dette ikke bindende for Selskapet

5. MELDEFRIST
5.1 Meldefrist

Siktede mister retten til å kreve erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet
innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet mot
selskapet
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6. BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV
6.1 Erstatningskrav

a. Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger den avtalte
egenandel, tilligger det Selskapet å
 Utrede om erstatningsansvar foreligger
 Forhandle med kravstilleren
 Om nødvendig prosedere saken for domstolene.
b. Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av
erstatningsspørsmålet. Eventuelle omkostninger til ekstern advokat og annen
sakkyndig bistand valgt eller godkjent av Selskapet, betales av Selskapet i den
utstrekning summen av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger
overstiger egenandelen (se dog pkt. 3.2 ved formueskade utenfor de nordiske
land).
Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels omfattes av forsikringen
og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske
interesse i saken.
Er Selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon,
svares det ikke for omkostninger som senere påløper.
c. Selskapet betaler den del av erstatningen som overstiger egenandelen.
Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte.

7. REGRESS
7.1 Regress

Kan sikrede forlange at en tredjemann erstatter tapet, trer selskapet ved utbetaling
av erstatning inn i sikredes rett mot tredjemann.
Har sikrede oversittet 1-årsfristen for å gi melding om forsikringstilfellet til selskapet
(jf. FAL § 8-5, 1.ledd), har Selskapet rett til regress mot sikrede i de tilfellene hvor
Selskapet har utbetalt erstatning direkte til skadelidte.

8. MEDFORSIKRING
8.1 Medforsikring

Når noen er medforsikret etter vilkårenes pkt. 1.2. eller annen bestemmelse i
forsikringsavtalen, gjelder følgende:
a. Selskapets forsikringsrettslige innsigelser overfor forsikringstakeren kan også
gjøres gjeldende overfor den medforsikrede.
b. Forsikringsavtalen kan endres, sies opp, flyttes til annet selskap eller falle bort
uten varsel til den medforsikrede.
c. Selskapet kan med bindende virkning for medforsikrede forhandle med
forsikringstakeren om forsikringsoppgjøret eller utbetale erstatning til
forsikringstakeren
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VILKÅRETS PUNKT 9 – 14 GJELDER FOR RÅDGIVENDE INGENIØRER/ARKITEKTER
9. GENERELT OM FORSIKRINGEN
9.1 Hvem forsikringen
gjelder for

Forsikringen gjelder for forsikringstakeren (sikrede).
Forsikringen dekker også direkte ansvar som ansatte pådrar seg hvis ansvaret etter
paragraf 2-1 i lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 kunne vært gjort gjeldende
overfor arbeidsgiveren.
Har sikrede et arbeidsgiveransvar, trer selskapet inn i sikredes rett til regress mot
den ansatte hvis den ansatte forsettlig har forvoldt skaden

9.2 Hvor forsikringen
gjelder

9.3 Hva forsikringen
omfatter

Forsikringen gjelder ansvar for skade som inntreffer i Norden og som kan pådras
etter gjeldende rett i de nordiske land. Selskapet svarer bare for skade voldt ved
handlinger foretatt fra sikredes forretningssteder i Norden
Forsikringen omfatter sikredes erstatningsansvar for økonomisk tap som skyldes
ting- eller personskader som konstateres av sikrede eller skadelidte i
forsikringstiden og som er voldt under utøvelse av den virksomhet som er beskrevet
i forsikringsbeviset, herunder ansvar som eier eller bruker av fast eiendom som
benyttes i virksomheten. Med personskade menes skade, død eller sykdom påført
en annen person. Med tingskade menes tap av eller fysisk skade påført en annens
løsøre (herunder dyr) eller fast eiendom. Tap eller endring av elektronisk lagret
informasjon er å regne som en fysisk skade på ting.
Forsikringen omfatter også skade eller tap påført oppdragsgiver eller tredjemann
som følge av feil begått under oppdrag knyttet til fast eiendom eller annet prosjekt
som skal komme til fysisk utførelse. Forsikringen dekker ikke skader som kreves
erstattet mer enn 5 år etter at oppdragsgiver overtok byggverket, jf. FAL § 8-6.
Forsikringen omfatter ikke skader konstatert i forsikringstiden dersom skaden er
en følge av en skadevoldende handling som er foretatt før forsikringsavtalen ble
inngått. Er skade voldt ved unnlatelse, regnes ansvaret i tvilstilfelle som oppstått
den dag den unnlatte handling senest måtte ha vært foretatt om skaden skulle
vært unngått.
Alle tap som skyldes handling av samme faktiske eller rettslige art skal regnes
som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da handlingen første gang ble
begått. Har flere sikrede medvirket til en skade, regnes også dette som ett
skadetilfelle. Med handling menes ansvarsutløsende forhold, feil eller unnlatelse.
Dersom det blir særskilt avtalt, dekker forsikringen også skader som konstateres
senest 2 år etter at virksomheten har opphørt.

9.4 Forsikringssum og
egenandel

Hvis ikke annet er avtalt gjelder følgende forsikringssummer:
For forsikringstakerens ansvar overfor oppdragsgiver er selskapets ansvar
begrenset til 150 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) per skade og samlet for
hele oppdraget.
For de tilfeller sikredes ansvar i kontrakt er lavere, reduseres selskapets ansvar
tilsvarende. Ved fastsettelsen av ansvarsbegrensningen for selskapet skal
grunnbeløpet i folketrygden på tidspunktet for konstateringen legges til grunn.
For forsikringstakerens ansvar overfor tredjemann er selskapets ansvar begrenset
til kr 5.000.000 per skadetilfelle.
For de tilfeller sikredes ansvar i kontrakt er lavere, reduseres selskapets ansvar
tilsvarende. Ved fastsettelsen av ansvarsbegrensningen for selskapet skal
grunnbeløpet i folketrygden på tidspunktet for konstateringen legges til grunn.
For forsikringstakerens ansvar overfor tredjemann er selskapets ansvar begrenset
til kr 5.000.000 per skadetilfelle.
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9.5 Begrensninger som
gjelder

Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen ikke:
a. Ansvar etter lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 §§ 3-5 og 3-6 eller for
bøter og lignende.
b. Ansvar som er begrunnet med at det er gitt opplysninger som har vist seg ikke å
holde stikk om byggetid eller størrelsen av omkostningene ved et
byggeforetagende.
c. Ansvar for skade som den sikrede ved særskilt avtale har påtatt seg å erstatte,
forsåvidt avtalen medfører erstatningsplikt utover ellers gjeldende rett. Det
samme gjelder ansvar sikrede må bære fordi denne har gitt avkall på sin rett til
regress.
d. Ansvar for skade på ting som den sikrede eller noen på hans vegne bruker, har
leid, lånt eller mottatt til transport eller forvaring, har påtatt seg å passe, flytte
eller har fått i oppdrag å reparere, installere, forarbeide e.l.
e. Ansvar som skyldes forsinkelse eller ulemper ved prosjektets fremdrift som
følge av at tegninger, beregninger, beskrivelser eller andre oppgaver ikke er
utarbeidet i rett tid.
f. Ansvar som eier eller bruker av motorkjøretøy, fartøy eller luftfartøy.
g. Ansvar overfor
 Sikredes eier(e) eller deres familie. Med eier menes fysisk eller juridisk
person som har bestemmende innflytelse eller minst 50 % eierinteresser,
 Selskap tilhørende samme konsern som sikrede,
 Selskap hvor sikredes daglige leder eller styremedlemmer eller deres
familier har bestemmende innflytelse eller minst 50 % eierinteresser.
Til familien regnes ektefelle/registrert partner, sikredes og ektefelles/registrert
partners foreldre, søsken og barn samt deres ektefeller/registrerte partnere.
Samboere likestillesmed ektefeller. Med samboere menes personer med felles
husholdning som lever i et ekteskapslignende forhold, og som ifølge
Folkeregisteret har samme bopel.
h. Ansvar knyttet til prosjekter hvor sikrede har en selvstendig økonomisk
interesse knyttet til realisering av prosjektet.
i.

Ansvar for omkostninger med å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser enten
disse omkostninger er knyttet til sikredes egen ytelse eller er en følge av at
dette i henhold til kontrakt er blitt utført av en annen.

j.

Ansvar for handling begått av andre selvstendige oppdragstakere.

k. Ansvar for skade voldt ved forurensning, med mindre
 Årsaken er plutselig og uforutsett. Med forurensing menes:
 Tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen
 Støy og rystelser
 Lys og annen stråling
 Påvirkning av temperaturen,
som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet, jf. Forurensningslovens
§ 6.
l.

Ansvar for skade indirekte eller direkte voldt av Formaldehyd, Diethylstilbestrol,
Asbest eller Thalidomid.

m. Ansvar i forbindelse med oppdrag utenfor sikredes eget fagområde.
n. Ansvar for meromkostninger oppdragsgiver får ved at han overfor byggherren
har inngått avtale om totalentreprise eller annen "fast sum", i den grad ansvaret
går utover hva sikrede ellers ville vært ansvarlig for ved kontrakt direkte med
byggherren.
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Tilsvarende gjelder ved andre kontraktsforhold når sikrede ved
kontraktsinngåelsen kjente eller burde kjenne til at prosjektet skal videreselges
til fast pris.
9.6 Forsømmelse av
opplysningsplikten

Har forsikringstakeren forsømt sin opplysningsplikt om forhold som kan ha
betydning for selskapets vurdering av risikoen, bortfaller eller nedsettes
selskapets erstatningsplikt, jf. FAL § 4-1 og § 4-2.

10. SIKKERHETSFORSKRIFTER
10.1 Sikkerhetsforskrifter

Disse sikkerhetsforskrifter gjelder generelt.
a. Sikrede skal jevnlig foreta forsvarlig vedlikehold av det anlegg og utstyr han eier
eller bruker i sin virksomhet.
b. Sikrede skal gjøre seg kjent med de krav myndigheter stiller gjennom lover og
forskrifter, og som gjelder spesielt for den type virksomhet sikrede driver. Han
skal ha minst ett eksemplar av de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

10.2 Følger av ikke å
overholde
sikkerhetsforskrifter

Hvis brudd på sikkerhetsforskrifter fører til formueskade eller større
erstatningsansvar enn sikrede ellers ville hatt, og sikrede har utvist forsømmelighet
med å overholde dem eller med å påse at de ble overholdt, kan utbetalingen under
forsikringen bli redusert eller falle bort, jf. FAL § 4- 8.
Det samme gjelder hvis forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av
ledende art eller av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten,
eller av arbeidsledere som i arbeidstiden følger dem de er satt til å lede.

10.3 Identifikasjon

Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge
av sikredes handlinger eller unnlatelser får tilsvarende anvendelse ved handlinger
eller unnlatelser gjort av ansatt som har det overordnede ansvar for den del av
virksomheten hvor forsømmelsen er gjort, jf. FAL § 4-11.

11. PLIKTER VED SKADETILFELLE
11.1 Sikredes plikter ved
skadetilfelle

Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe, eller er et
forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes av
ham eller henne for å avverge eller begrense tapet.
Må sikrede forstå at selskapet kan få et regresskrav mot tredjeperson, skal sikrede
gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet inntil selskapet selv kan vareta sitt
tarv.
Er forsikringstilfellet inntruffet, skal sikrede uten ugrunnet opphold melde fra til
selskapet
Når erstatningskrav er reist mot sikrede, eller direkte mot selskapet, plikter sikrede
for egen regning å:
 Gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og
som selskapet trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen.
 Utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig og å møte
ved forhandlinger eller rettergang.
Uten selskapets samtykke må ikke sikrede innrømme erstatningsplikt eller forhandle
om erstatningskrav.
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11.2 Selskapets plikter
ved skadetilfelle

Når erstatningskrav, som omfattes av forsikringen, overstiger den avtalte
egenandel, påtar selskapet seg å:
 Utrede om erstatningsansvar foreligger


Forhandle med skadelidte



Betale de nødvendige omkostninger for avgjørelse av erstatningsspørsmålet
selv om forsikringssummen derved overskrides, se også pkt. 9.4.



Betale den erstatning som overstiger egenandelen

Hvis erstatningsansvaret dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor,
fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Det samme
gjelder dersom erstatningsansvaret overstiger forsikringssummen.
Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon,
svares det ikke for omkostninger som senere påløper. Forsikringstakers utgifter til
egen advokat/rettshjelper eller sakkyndig dekkes kun i den utstrekning dette på
forhånd er avtalt med selskapet.

12. MELDEFRIST
12.1 Meldefrist

Siktede mister retten til å kreve erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet
innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet mot
selskapet

13. REGRESS
13.1 Regress

Kan sikrede forlange at en tredjemann erstatter tapet, trer selskapet ved utbetaling
av erstatning inn i sikredes rett mot tredjemann.
Har sikrede oversittet 1-årsfristen for å gi melding om forsikringstilfellet til selskapet
(jf. FAL § 8-5, 1.ledd), har Selskapet rett til regress mot sikrede i de tilfellene hvor
Selskapet har utbetalt erstatning direkte til skadelidte.

14. MEDFORSIKRING
14.1 Medforsikring

Når noen er medforsikret etter vilkårenes pkt. 9.1. eller annen bestemmelse i
forsikringsavtalen, gjelder følgende:
a. Selskapets forsikringsrettslige innsigelser overfor forsikringstakeren kan også
gjøres gjeldende overfor den medforsikrede.
b. Forsikringsavtalen kan endres, sies opp, flyttes til annet selskap eller falle bort
uten varsel til den medforsikrede.
c. Selskapet kan med bindende virkning for medforsikrede forhandle med
forsikringstakeren om forsikringsoppgjøret eller utbetale erstatning til
forsikringstakeren
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VILKÅRETS PUNKT 15 – 26 GJELDER FOR STYREANSVAR
15. GENERELT OM FORSIKRINGEN
15.1 Hvem forsikringen
gjelder for (sikrede)

Forsikringen gjelder for samtlige medlemmer/varamedlemmer i styret og
administrerende direktør i selskapet som er angitt i forsikringsbeviset

15.2 Selskapet

Med selskapet skal forstås forsikringstakeren og dennes datterselskap.
Med datterselskap skal forstås selskap eller annen virksomhet som
forsikringstakeren indirekte eller direkte:
a. eier mer enn halvparten av aksjekapitalen, eller
b. innehar halvparten av de stemmeberettigede aksjer, eller
c. har rett til å utpeke eller avskjedige flere enn halvparten av styremedlemmene i
styret eller tilsvarende styreorgan, eller
d. har rett til å utøve kontroll over selskapet i henhold til vedtekter eller avtale og
inngår 100 % inn i forsikrings-takerens konsernoppgjør, eller
e. på grunn av avtale med andre aksjonærer råder over flertallet av
stemmerettighetene og selskapet inngår 100% inn i forsikringstakerens
konsernoppgjør, samt
f. øvrige selskaper eller virksomheter som fremgår av vedlegg til
Forsikringsbeviset.

15.3 Datterselskap

Med datterselskap skal forstås ethvert selskap eller virksomhet som
forsikringstakeren har eller har hatt en slik innflytelse over som nevnt ovenfor

16. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
16.1 Hvor forsikringen
gjelder

Forsikringen gjelder formueskadeansvar for sikredes virksomhet i Norge, og - som
sikrede er erstatningsansvarlig for etter gjeldende rett i Norge.

17. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER
17.1 Når forsikringen
gjelder

a. Forsikringen gjelder for krav som første gang fremsettes mot sikrede i
forsikringsperioden.
b. Et krav anses senest som fremsatt da sikrede eller forsikringsselskapet første
gang mottok et skriftlig krav.
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18. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
18.1 Hva forsikringen
omfatter

Rettslig erstatningsansvar for formuesskade.
Forsikringen omfatter sikredes personlige, rettslige erstatningsansvar for
formuesskade som er voldt i egenskap av medlem/varamedlem i styret eller
administrerende direktør i virksomheten som er nevnt i forsikringsbeviset.
Med formueskade skal forstås økonomisk tap som ikke direkte er oppstått som
følge av fysisk skade på person eller ting.

18.2 Saksomkostninger

Forsikringen dekker nødvendige saksomkostninger som sikrede pådrar seg som
er nødvendig for å ivareta sikredes rettigheter ved krav som er dekket av
forsikringen. Forsikringen dekker også saksomkostninger som sikrede dømmes til
å betale motparten. Kostnadene erstattes kun i den utstrekning de ikke kan
refunderes eller kreves dekket av en annen.
Kostnader som nevnt ovenfor betales på vegne av sikrede som forskudd når de
forfaller før endelig dom foreligger.

19. FORSIKRINGSSUM
19.1 Grense for ansvar

Selskapet svarer inntil forsikringssummen for samtlige krav som fremsettes
mot sikrede i forsikringsperioden. Dette inkluderer Selskapets ansvar i henhold
til utvidelser i dekningen etter vilkårenes punkt 19 eller særlig avtale.
a. Hovedregel
Selskapet svarer for saksomkostninger innenfor samme forsikringssum som
nevnt under vilkårenes pkt. 20.1 så fremt omkostningene er skriftlig godkjent
av Selskapet.

19.2 Saksomkostninger

Angår påløpte saksomkostninger krav som overstiger forsikringssummen
svarer Selskapet i henhold til første ledd både for den delen av
saksomkostningene som gjelder Selskapets interesse og for den delen av
saksomkostningene som angår sikredes interesse.
b. Forsikringer underlagt FAL’ preseptoriske regler
For forsikringer som er underlagt FAL’s preseptoriske regler, jfr. FAL § 1-3,
svarer Selskapet i henhold til FAL § 6-4 jfr. § 4-10 i tillegg til forsikringssummen
for forsvarlige saksomkostninger pådratt for å avverge eller begrense krav som
de er omfattet av forsikringen jfr. FAL § 6-4 og § 4-10.
Bestemmelsene i vilkårets pkt. 20.2.a annet ledd gjelder tilsvarende.

20. EGENANDEL
20.1 Egenandel

For denne forsikring trekkes ingen egenandel.

21. SERIESKADEKLAUSUL
Alle krav som fremmes mot de sikrede og som utspringer fra samme, beslektede eller gjentatte
ansvarsbetingende handlinger eller unnlatelser, skal anses for å være ett forsikringstilfelle og anses for å være
fremsatt på det tidspunkt da første krav ble fremsatt mot de sikrede.
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22. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER
22.1 Forsikringen
omfatter ikke
ansvar

a) som følge av straffbar handling som dokumentfalsk, underslag, tyveri, bedrageri
og/eller utroskap, jf. Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr.
10 §§ 179 - 190, 255 - 258, 270 - 271a, 275 og 276.
b) for ærekrenkelser eller oppreisning, herunder etter lov av 13. juni 1969 nr. 26 om
skadeserstatning, §§ 3-5 og 3-6, eller for bøter o.l. (herunder "Punitive Damages"
eller "Exemplary Damages")
c) som følge av beslutning om erverv av aksjer i eller ved formuesoverførsel, lån
eller sikkerhetsstillelse til gunst for virksomhet hvor de sikrede eller deres familie (jf.
pkt. 5.7.c,annet avsnitt), enkeltvis eller samlet, har betydelig økonomisk interesse
d) som sikrede pådrar seg i egenskap av konsulent eller rådgiver for den virksomhet
som er nevnt i forsikringsbeviset, eller andre
e) som følge av forurensning

f) overfor noen av de øvrige sikrede under samme forsikring, eller deres familie (jf.
pkt. 5.7. annet avsnitt)
overfor forsikringstakers mor-/datterselskap eller overfor selskap eller virksomhet
- i samme konsern som forsikringstaker, jf. lov av 13. juni 1997 nr. 44 om
aksjeselskaper, §§ 1-3 og 1-4
- hvor eierinteressene i forsikringstakers og skadelidtes selskap er de samme med
50 prosent eller mer
- hvor forsikringstaker eller en eller flere av de sikrede eller deres familie har mer
enn 50 prosent eierinteresse eller bestemmende innflytelse. Til familie regnes
sikredes foreldre, barn, søsken og deres ektefeller, samt sikredes ektefelle eller
samboer. Med samboer menes person som sikrede lever sammen med i
ekteskapslignende forhold som har vedvart i de siste 2 år.
- som disponeres eller drives av forsikringstaker eller en av de sikrede.
g) som sikrede har påtatt seg å bære og som går utover det som følger av
alminnelige rettsregler, det vil si ethvert ansvar som alene bygger på garanti,
kontrakt, løfte, tilsagn eller annen avtale inngått før eller etter at formuesskaden er
konstatert
h) som bygger på erstatningskrav reist i USA/Canada
i) for tap i forbindelse med krav reist mot sikrede som direkte eller indirekte skyldes,
er forårsaket av, er oppstått på grunn av eller som på annen måte involverer asbest
eller asbestholdige materialer av en hvilken som helst art eller mengde.
j) for personskade eller tingsskade, herunder økonomisk tap som følge av slik
skade
k) som følge av forsettlige handlinger eller unnlatelser
l) som skyldes at sikrede faktisk har oppnådd personlig vinning som sikrede ikke er
berettiget til
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m) som skyldes eller følger av faktisk eller angivelig omstendighet som har blitt
meldt til en tidligere forsikringsgiver.
n) som skyldes omstendigheter som sikrede hadde eller burde hatt kjennskap til ved
inngåelse av denne forsikringsavtalen.
o) fra en enkeltaksjonær eller en gruppe aksjonærer som direkte eller indirekte eier
eller kontrollerer 50 % eller mer av selskapets aksjekapital.
p) som direkte eller indirekte har oppstått som følge av at sikrede personlig eller på
vegne av konsernet (eller et utenforstående selskap) har påtatt seg oppdrag for
tredjemann som faller utenfor sikredes plikter og oppgaver slik disse er definert i lov
om aksjeselskaper (aksjeloven) av 13. juni 1997 nr. 44 kapittel 6 og lov om
Allmenaksjeselskaper (allmennaksjeloven) av 13 juni 1997 nr. 45 kapittel 6 eller
tilsvarende lovgivning; herunder men ikke begrenset til, konsulentoppdrag og annen
rådgivningsvirksomhet. Dog skal dette unntak likevel ikke gjelde for krav fremsatt av
aksjonærer, med påstand om manglende oppsyn med den eller de sikrede som har
utført eller unnlatt å utføre slike oppdrag som nevnt ovenfor.

23. SIKREDES PLIKTER VED SKADETILFELLE
23.1 Skadeanmeldelse

a. Når sikrede får kjennskap til at krav er fremsatt eller at krav vil bli fremsatt, skal
dette uten ugrunnet opphold meldes skriftlig til Selskapet.
b. Ved skade må Selskapet varsles uten ugrunnet opphold. Retten til erstatning
bortfaller dersom forsikringskravet ikke er meldt til Selskapet innen ett -1- år
etter at sikrede har fått kunnskap om forhold som begrunner det.
c. Dersom sikrede eller konsernet i løpet av forsikringsperioden får kunnskap om
omstendigheter som med rimelighet kan medføre at krav fremsettes mot
sikrede og skriftlig melder dette til Selskapet sammen med detaljerte
opplysninger om omstendighetene og grunnene for erstatningsplikten, skal krav
som deretter fremsettes mot sikrede og som begrunnes med eller på annen
måte utledes fra de samme omstendigheter, anses for å være fremsatt på det
tidspunkt slike omstendigheter ble anmeldt jfr. vilkårets punkt 17.1.c.

24. BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV
24.1 Behandling av
skader

a. Sikrede må ikke uten Selskapets skriftlig samtykke innrømme
erstatningsansvar, godkjenne erstatningskrav eller betale erstatning. Selskapet
må ikke uten grunn tilbakeholde slikt samtykke.
b. Forsikringstakeren og sikrede har plikt til å gjøre det nødvendige og gi
Selskapet informasjon for å vurdere forsikringstilfellet, sikredes
erstatningsansvar og forøvrig behandle kravet.
c. Dersom det oppstår tvist mellom sikrede og Selskapet hvorvidt kravet skal
bestrides, er hverken sikrede eller Selskapet forpliktet til å bestride kravet, med
mindre en upartisk oppmann finner at kravet skal bestrides.
d. Oppmannen skal velges av Selskapet og sikrede i fellesskap. Utgiftene til
oppmannen betales av Selskapet.

25. INFORMASJON GITT VED INNGÅELSE AV FORSIKRINGSAVTALEN
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Selskapets forpliktelser og forsikringsavtalen forøvrig er baserte på de opplysninger som er gitt ved
inngåelsen av forsikringsavtalen. Opplysningene anses gitt av hver enkelt av de sikrede. Eventuelle uriktige
opplysninger eller fortielse av omstendigheter rammer kun sikrede som hadde kjennskap til at opplysningene
var uriktige eller ufullstendige.

26. OPPHØR AV FORSIKRINGEN
26.1 Oppkjøp av, fusjon
med eller konkurs
hos forsikringstaker

Forsikringen opphører dersom en av følgende hendelser inntreffer;
1. forsikringstakeren fusjonerer med eller selger alle eller en vesentlig del av sine
aktiva til en annen person eller enhet, eller
2. noen person eller enhet oppnår kontroll over forsikringstakeren ved erverv av
mer enn 50% av forsikringstakerens aksjekapital eller stemmerettigheter,
3. forsikringstakeren går konkurs, avvikler sin virksomhet, eller blir satt under
administrasjon endres forsikringen bare til å gjelde krav basert på
ansvarsbetingende handlinger eller unnlatelser begått før det tidspunkt da en av
de ovennevnte transaksjoner ble gjennomført.
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