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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 – KRIMINALITET - UNDERSLAGSFORSIKRING 641-01 
• Særskilte vilkår angitt i forsikringsbeviset 

• Sikkerhetsforskrifter 
• 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 Skadeforsikring. 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 etablerer i løpet av 
forsikringstiden forutsatt at den virksomheten som slikt selskap driver er omfattet av 
den virksomhetsbeskrivelsen som fremgår av forsikringsbeviset. 

1.3 Når forsikringen 
gjelder 

Forsikringen omfatter bare tap som konstateres i forsikringstiden. Tapet anses 
konstatert på det tidspunkt det foreligger rimelig grunn til mistanke om at en 
straffbar handling er begått. Den tapsbringende handling må være foretatt senest to 
år før forsikringen trådte i kraft eller innenfor et tidsrom angitt i forsikringsbeviset. 
 
Det regnes som et forsikringstilfelle når tap er forårsaket ved at: 

• Flere personer i samarbeid har utført handlingen, eller 
• Samme person har utført flere handlinger 

 
Dette gjelder også om handlingen er utført i forskjellige forsikringsår og omfatter 
flere straffbare forhold. 
 
Er forsikringsvilkårene endret i den perioden de straffbare handlingene har pågått, 
er det forsikringsvilkårene på det tidspunkt da den straffbare handlingen ble foretatt, 
som skal anvendes. 

1.4 Hvor forsikringen 
gjelder 

 
Hvis ikke annet er avtalt, gjelder forsikringen for handlinger som er utført for den 
virksomhet sikrede driver i Norge. 

1.5 Hva som inngår i 
forsikringen 

 
Forsikringen omfatter direkte økonomisk tap som påføres den forsikrede virksomhet 
som følge av handling angitt i kap. 2. 

2. FORSIKRINGENS OMFANG 

2.1 Hva forsikringen 
omfatter  

Forsikringen omfatter direkte økonomisk tap som sikrede påføres ved at ansatte, 
vikarer, konsulenter og andre personer som ikke er ansatt hos sikrede, men som 
utfører arbeidsoppdrag for sikrede, beviselig har gjort seg skyldig i en handling 
• Som er straffbar etter Almindelig borgerlig Straffelov (Strl.) av 22. mai 1902 nr 

10 og Lov om straff av 20.mai 2005 nr. 28 

• Der vedkommende har handlet i den hensikt å skaffe seg selv eller andre enn 
sikrede enn sikrede en uberettiget direkte økonomisk vinning utover 
forfremmelse, lønnstillegg, bonus e.l. 
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Tapet dekkes selv om gjerningsmannen var sinnsyk, eller bevisstløs i 
gjerningsøyeblikket, jf. Strl. § 44. 
 
Gjelder tapet gjenstander, fastsettes verditapet til hva det vil koste å anskaffe 
tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, gjenstand da tapet ble konstatert. 
 
Med direkte økonomisk tap forstår kronebeløpet/verdien som er fravendt sikrede 
ved handling som er omfattet av forsikringen. 

2.2 Hva forsikringen 
ikke omfatter 

Forsikringen omfatter ikke fysiske skader på ting eller personer, eller økonomiske 
følgeskader av slike skader. Forsikringen omfatter heller ikke indirekte økonomisk 
tap eller konsekvenstap, herunder tapt inntekt, tapt fortjeneste etc. 

Forsikringen omfatter ikke tap som sikrede er påført ved handlinger i 
forsikringstiden, som har tjent til å dekke tap påført sikrede ved handlinger foretatt 
før forsikringen trådte i kraft. 

Forsikringen omfatter ikke tap påført sikredes kunder (inkludere midler som 
oppbevares på klientkonto). 

Forsikringen omfatter ikke sikredes utgifter til rekonstruksjon og gjenoppretting av 
data som er tapt eller skadet ved datakriminalitet begått av ansatte og/eller 
utenforstående tredjemenn, uavhengig av om datakriminaliteten er foretatt i 
vinnings hensikt. 

Forsikringen omfatter ikke aktiviteter som fondsforvalter, depotmottaker eller andre 
aktiviteter som nevnt i eller som reguleres av AIFM-direktivet 2011/61/EU med 
tilhørende forordninger samt i lov om forvaltning av alternative investeringsfond nr. 
28 av 20 juni 2014 

2.3 Forsikringssum Den forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset angir Nemi Forsikring sin 
samlede utbetalingsplikt både for hvert forsikringstilfelle og i løpet av ett og samme 
forsikringsår. 

3. SIKKERHETSFORSKRIFTER 

3.1 Generelt Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til 
enhver tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller 
å påse at de blir overholdt, kan erstatningen reduseres eller falle bort, jf. FAL § 4-8. 
 
Den sikrede plikter å øve den kontroll som han har opplyst vil finne sted eller som 
selskapet ved påtegning på polisen har satt som betingelse for å overta 
forsikringen. Har den sikrede fått rede på at en person som går inn under 
forsikringen har foretatt handlinger som har medført tap eller kan ventes å gjøre 
det, plikter han å ta forhåndsregler med sikte på å begrense skadevirkningene og 
avverge ytterligere tap. Har den sikrede vist forsømmelse med å overholde disse 
plikter eller å påse at de blir overholdt, svarer selskapet bare i den utstrekning det 
godtgjøres at tapet ville ha oppstått selv om pliktene var blitt overholdt. 
 
Virksomheten skal ha retningslinjer som sikrer at sikredes regnskapsførsel er i 
overensstemmelse med god regnskapsskikk. Retningslinjene skal i tillegg fastsette 
rutiner for en forsvarlig internkontroll. 
 
Virksomheten skal ha etablert rutiner og retningslinjer for viruskontroll av 
programvare og data som lagres på elektronisk media brukt av virksomheten. 
Anerkjent programvare for viruskontroll omfattet av periodisk oppgradering skal 
benyttes. 
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Virksomheten skal ha etablert tilgangskontrollsystem som sikrer krav til 
autentisering (verifisering av IT-brukere ved pålogging til datasystemer) og 
autorisasjon. Tilgangskontrollsystemet skal være etablert på alle IT-plattformer 
vesentlige for virksomheten. 
 
Virksomheten skal ha etablert anerkjent brannmurløsning ved tilkobling til nettverk 
som medfører vesentlig risiko for forsøk på uautorisert pålogging mot sikredes 
datasystemer. 

4. ERSTATNINGSOPPGJØR 

4.1 Meldeplikt ved 
skadetilfelle 

Får den sikrede kjennskap til noen uredelighet som kan medføre erstatningsplikt 
eller får han en mistanke om sådant forhold, plikter han uten opphold å gi skriftlig 
melding om det direkte til selskapet. 
 
Fremsetter han erstatningskrav, plikter han å bevise riktigheten av dette og 
fremlegge sine bøker, regnskaper og andre dokumenter, samt å gå selskapet til 
hånde med opplysninger som kan ha betydning for oppgjøret. Den sikredes utgifter 
i forbindelse med dette (revisjon og lignende) er selskapet uvedkommende. 

4.2 Anmeldelse til 
påtalemyndigheten 

Gjør den sikrede krav gjeldende mot selskapet, skal han på selskapets forlangende 
melde forholdet til påtalemyndighetene uten opphold, ellers er selskapet fri for 
ansvar. 

Fastslås det ved straffesak at forbrytelser som nevnt i punkt 2.1, er begått eller ikke 
begått, er denne avgjørelsen bindende også for den sikrede og selskapet. Kan 
straffeansvar ikke gjøres gjeldende på grunn av den skyldige sin død eller fravær, 
eller av annen grunn som ligger hos ham, må den sikrede bevise på annen måte at 
erstatningsplikt foreligger. 

4.3 Tapsberegningen Ved beregning av hvor stort tap den sikrede har lidt, skal det gjøres fradrag for hva 
han skylden den som har forvoldt tapet (for eksempel lønn). 

Ved utbetalingen av erstatningen gjøres fradrag for forfalt premie, jf. FAL § 8-3, 1 
ledd.  

4.4 Betaling av 
erstatningen 

Så lenge det offentliges behandling av saken ikke er avsluttet, kan ingen erstatning 
kreves betalt. Ingen del av erstatningen kan kreves betalt før fullstendig oppgjør 
kan finne sted. 

4.5 Følger av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet taper enhver rett etter 
forsikringsavtalen. Det samme gjelder dersom grov uaktsomhet fra sikredes side er 
årsak til at forsikringstilfelle ikke ble oppdaget, jf. krav til god regnskapsførsel. 

4.6 Foreldelse av 
erstatningskrav 

 
Selskapet er fri for ansvar:  
• Hvis krav ikke er kommet i hende innen 12 mnd. regnet fra den dag den som 

fremsetter kravet har fått kunnskap om de omstendigheter som begrunner det. 
• Den som fremsetter kravet ikke går til rettssak, eller forlanger nemndbehandling 

etter forsikringsavtalelovens § 20-1 innen 6 måneder regnet fra den dag 
selskapet skriftlig har meddelt at det ikke godtar kravet og samtidig har minnet 
om fristen, dens lengde og følgene av at den oversittes. 

 


