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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 – STYREANSVAR 635-01
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 Skadeforsikring. Forsikringsbeviset, forsikringsavtalen
og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Er det
inngått avtaler utover standardvilkåret vil dette fremgå av forsikringsbeviset.

2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
2.1 Sikrede

Som sikrede anses enhver fysisk person som har vært, er eller blir:
a. daglig leder i konsernet eller,
b. styremedlem i konsernet,
c. medlem av ledelsen eller tilsvarende styreorgan i konsernet, samt
d. en hver tidligere eller nåværende eller fremtidig ansatt i konsernet som kan
pådra seg et selvstendig ledelsesansvar.

2.2 Konsern

Med konsernet 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.

2.3 Datterselskap

Med datterselskap skal forstås ethvert selskap eller virksomhet som
forsikringstakeren har eller har hatt en slik innflytelse over som nevnt ovenfor
a. Forsikringen skal også omfatte datterselskaper som konsernet stifter eller
kjøper opp etter at forsikringen trådte i kraft, forutsatt at selskapet ikke:
• er registrert eller etablert i USA, Puerto Rico eller andre land eller stater
underlagt disse lands herredømme, og
o har totale eiendeler som representer mer enn 10 % av konsernets totale
eiendeler, eller
• omsetter eller har notert finansielle instrumenter på børs, autorisert
markedsplass, gråmarkedet eller OTC markedet i USA, Puerto Rico eller
andre land eller stater under lagt disse lands herredømme, herunder
finansielle instrumenter i det unoterte markedet, eller
• er å anse som en finansiell institusjon, herunder bank, forsikrings-, meglereller investeringsforetak, eller
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•

•

er børsnotert eller omsetter finansielle instrumenter på autorisert
markedsplass, i gråmarkedet eller OTC markedet andre steder enn i USA,
Puerto Rico eller andre land eller stater underlagt disse lands herredømme,
og
o har totale aktiva som totalt utgjør mer enn 20% av konsernets samlede
aktiva.
Forsikring for nye datterselskaper som faller inn under punkt (i)-(iv) som
nevnt ovenfor skal kun gjelde i 30 dager etter at konsernet kjøpte eller stiftet
selskapet, eventuelt til utløpet av ordinær forsikringsperiode dersom dette
inntrer tidligere enn etter 30 dager.

b. Selskapet kan velge å tilby dekning utover de ovennevnte 30 dager under
forutsetning av at forsikringstakeren:
• senest 30 dager etter at stiftelsen eller oppkjøpet av datterselskapet skriftlig
anmoder Selskapet om dekning, og
• sender Selskapet etterspurt og tilstrekkelig informasjon om det nye
datterselskapet, og
• betaler nødvendig tilleggspremie og godtar eventuell endring i
forsikringsvilkårene.
c. Tilleggsdekning som nevnt ovenfor forutsetter at avtalt premie betales ved
forfall.
d. Forsikringen omfatter bare datterselskapets ansvarsbetingende handlinger
begått i løpet av den tid da selskapet eller virksomheten var å anse som et
datterselskap i henhold til ovennevnte utvidelse.
e. Selskapet kan imidlertid etter skriftlig anmodning vurdere å la forsikringen
omfatte ansvarsbetingende handlinger begått før selskapet eller virksomheten
var å anse som et datterselskap, dersom forsikringstaker oversender
tilstrekkelig informasjon og godtar nødvendig tilleggspremie og eventuell
endring i vilkårene. Hernevnte dekningsutvidelse vil eventuelt fremgå som et
vedlegg til forsikringsavtalen.

3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
3.1 Hvor forsikringen
gjelder

Forsikringen gjelder i hele verden, unntatt:
a. krav fremsatt i USA og Canada eller rettslige skritt tatt mot sikrede i disse land
eller,
b. krav basert på disse lands rettsregler eller,
c. fullbyrdelse av dommer avsagt ved domstol i USA eller Canada.

4. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER
4.1 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 første gang mottok et skriftlig
krav.
c. Forsikringen omfatter også krav som skyldes omstendigheter som kan lede til
krav dekket under denne forsikringen, dersom slike omstendigheter meldes i
forsikringsperioden sammen med utfyllende informasjon om årsakene til
erstatningskravet jfr. vilkårenes punkt. 11.1.c.
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5. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
5.1 Hva forsikringen
omfatter

Selskapet dekker sikredes ansvar for formueskade, herunder personlig ansvar for
konsernets gjeld, som skyldes krav fremsatt mot sikrede i forsikringsperioden som
følge av en påstått ansvarsbetingende handling eller unnlatelse i sikredes egenskap
av daglig leder, styremedlem, medlem av ledelsen eller tilsvarende styreorgan i
konsernet.
Med krav som nevnt over, skal forstås
a. Krav om erstatning fremsatt i søksmål eller i voldgiftssak,
b. Skriftlig melding fremsatt av andre enn konsernet om at noen har til hensikt å
fremsette krav mot sikrede for formueskade,
c. Strafferettslig forfølgning av sikrede,
d. Administrativ eller offentlig prosess vedrørende sikredes handling,
e. Sivilrettslig, strafferettslig, administrativ eller offentlig undersøkelse, gransking
eller etterforskning av en sikret
o når sikrede av det undersøkende, granskende eller
etterforskende organ skriftlig er identifisert som et mulig subjekt for en slik
prosess som nevnt over i punkt (4), eller
o når sikrede har mottatt stevning i forbindelse med undersøkelse iverksatt av
Securities Exchange commission (SEC) eller lignende utenlandsk eller
delstatsmyndighet, eller
o når sikrede har mottatt en formell, skriftlig henvendelse fra Kredittilsynet som
tilkjennegir at sikrede personlig er gjenstand for en slik undersøkelse eller
gransking
Med formueskade skal forstås økonomisk tap som ikke direkte er oppstått som
følge av fysisk skade på person eller ting.

5.2 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.

6. UTVIDELSE AV FORSIKRINGEN
6.1 Utvidet oppdagelsesperiode

Forsikringens øvrige vilkår og unntak gjelder, med mindre de er uttrykkelig endret i
vilkårene nedenfor.
Krav fremsatt etter opphør av den ordinære forsikringsperioden
a. Dersom Selskapet eller forsikringstaker avslår å fornye forsikringen, skal
forsikringstakeren eller de sikrede ha rett til en 12 måneders utvidet
oppdagelsesperiode under forutsetning av at:
• forsikringstaker eller de sikrede ikke kjøper annen styreansvarsforsikring
eller annen forsikring som skal dekke styreansvar, og
• forsikringstaker eller de sikrede betaler en tilleggspremie på 75% av siste
års forsikringspremie
b. Forsikringstaker eller de sikrede har likevel rett til en utvidet
oppdagelsesperiode på 60 dager uten å betale tilleggspremie. Dersom
forsikringstaker eller de sikrede velger å kjøpe en utvidet oppdagelsesperiode
skal denne 60 dagers perioden være en del av og ikke komme i tillegg til den
utvidede oppdagelsesperiode som nevnt ovenfor.
c. Forsikringstakeren eller de sikrede skal innen 30 dager etter
forsikringsperiodens opphør gi skriftlig aksept til Selskapet, dersom utvidet
oppdagelsesperiode ønskes dekket. Premien skal betales senest 60 dager etter
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forsikringsperiodens opphør. Premien anses opptjent på det tidspunkt da den
utvidede oppdagelsesperiode trer i kraft.
d. Dersom utvidet oppdagelsesperiode avtales, utvides forsikringsperioden med
den valgte oppdagelsesperiode. Forsikringen omfatter krav som en følge av
erstatningsbetingede forhold som har funnet sted før den ordinære
forsikringsperiodes opphør. Utvidet oppdagelsesperiode innebærer ingen rett til
utvidet eller forhøyet forsikringssum.
e. Dersom noen får kontroll over forsikringstakeren jfr. punkt 15, skal
forsikringstaker eller de sikrede ikke ha rett til en utvidet oppdagelsesperiode
som nevnt under punkt 6.1.1. Forsikringstakeren eller de sikrede kan likevel
innen 60 dager etter forsikringsperiodens opphør, be om tilbud på en utvidet
oppdagelsesperiode på inntil 72 måneder som nevnt ovenfor. Selskapet skal ha
rett, men ikke plikt til å tilby en utvidet oppdagelsesperiode med forsikringsvilkår
og premie som Selskapet finner rimelig.
f. Dersom Selskapet sier opp forsikringsavtalen på grunn av manglende betaling
av premie gis ingen rett til utvidet oppdagelsesperiode.
6.2 Krav fra ansatte
(Employment
Practices Claims)

a. Forsikringen er utvidet til å omfatte krav som fremsettes mot sikrede av eller på
vegne av en ansatt. I tillegg til erstatning for formueskade, omfatter forsikringen
erstatning for psykiske lidelser (emotional distress).
b. Med krav fra ansatt skal forstås erstatningskrav fremsatt av en tidligere,
nåværende, fremtidig eller en potensiell ansatt i konsernet, som følge av påstått
eller faktisk diskriminering, trakassering, eller andre ulovligheter begått under
ansettelsen eller unnlatelse av å innføre og gjennomføre adekvat
personalpolitikk eller prosedyrer.
c. Sikrede under denne utvidelse er alle tidligere, nåværende og fremtidige daglig
lederer, styremedlemmer, medlem av ledelsen eller tilsvarende styreorgan samt
ansatte i konsernet.

6.3 Omkostninger til
rådgiver ved
offentlig
undersøkelse

a. Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige kostnader (ikke medregnet lønn,
honorar eller annen tilsvarende godtgjørelse) forbundet med ethvert pliktig
fremmøte for leder, styremedlem eller ansatt i konsernet under enhver offentlig
undersøkelse, etterforskning, gransking eller annen lignende prosess som er
foranlediget av konsernets forretningsvirksomhet. Dette skal også gjelde annet
pliktig fremmøte for daglig leder, styremedlem, medlem av ledelsen eller ansatt i
vedkommendes egenskap av sin stilling.
b. Dette skal likevel ikke gjelde dersom slik offentlig undersøkelse, etterforskning,
gransking eller lignende prosess er å anse som et krav i henhold til vilkårenes
punkt 5.1.4.
c. Det forutsettes at melding om slik pliktig oppmøte er mottatt i
forsikringsperioden og at kostnadene på forhånd skriftlig er godkjent av
Selskapet.
d. Denne utvidelse skal likevel bare omfatte utgifter forbundet med offentlig
undersøkelse, etterforskning, gransking eller lignende prosess som gjelder en
hendelse som påvirker selve konsernet som sådan, og ikke tilsvarende prosess
som er foranlediget av hendelser som generelt påvirker næringsområdet
konsernet opererer innenfor.
e. For denne utvidelse er erstatningen begrenset til NOK 3 500 000. Erstatningen
skal være en del av og ikke komme i tillegg til forsikringssummen som nevnt i
forsikringsbeviset. Det skal gjøres fradrag for den egenandel som eventuelt er
angitt i forsikringsbeviset.

6.4 Sikredes død,
arvinger med mer.

Dersom sikrede dør, blir gjort umyndig, blir insolvent eller begjæres konkurs,
omfatter forsikringen krav som fremsettes i forsikringsperioden mot sikredes
dødsbo, konkursbo, arvinger eller juridiske representanter dersom kravet mot
sikrede skyldes en ansvarsbetingende handling eller unnlatelse.
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6.5 Sikredes ektefelle
eller samboer

Forsikringen dekker krav fremsatt mot sikredes ektefelle eller samboer dersom
kravet fremsettes mot ham eller henne i egenskap av sikredes samboer eller
ektefelle, herunder krav om erstatning som kreves tvangsfullbyrdet i eiendom som
eies i sameie, dersom kravet skyldes sikredes ansvarsbetingende handling eller
unnlatelse. Dekningsutvidelse under dette punkt gjelder bare i den utstrekning
ektefelle eller samboer ikke har utvist erstatningsbetingende uaktsomhet.

7. FORSIKRINGSSUM
7.1 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 6 eller særlig avtale.

7.2 Saksomkostninger

a. Hovedregel
Selskapet svarer for saksomkostninger innenfor samme forsikringssum som nevnt
under vilkårenes pkt. 7.1, såfremt omkostningene er skriftlig godkjent av Selskapet.
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 preseptoriskeregler, 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 er
omfattet av forsikringen jfr. FAL § 6-4 og § 4-10.
Bestemmelsene i vilkårenes punkt 7.2.a annet ledd gjelder tilsvarende.

7.3 Redningsomkostninger og
renter

a. Hovedregel redningsomkostninger
Selskapet svarer for redningsomkostninger innenfor samme forsikringssum som
nevnt under vilkårenes punkt 7.1
b. Hovedregel renter
Selskapet svarer for renter innenfor samme forsikringssum som nevnt under
vilkårenes punkt 7.1, dog kan renter ikke kreves før det tidspunkt begge parter er
blitt enige om størrelsen på erstatningsbeløpet eller erstatningsbeløpet er blitt
endelig fastsatt ved dom. Reglene i FAL 8-4 gjelder således ikke.
Fra ovennevnte tidspunkt kan renter på erstatningsbeløpet kreves iht.§ 3 “Lov om
renter ved forsinket betaling m.m 17. des. nr. 100.1976”.
c. Forsikringer underlagt FALs preseptoriske regler, jfr. FAL § 1-3, svarer
Selskapet i henhold til
1.
2.

FAL 6-4, jf. 4-10 for forsvarlige redningsomkostninger pådratt for å
redusere eller begrense et krav som er omfattet av forsikringen, og
FAL 8-4 for renter

8. EGENANDEL – DERSOM KONSERNET HAR PLIKT TIL Å HOLDE STYREMEDLEMMER M.FL.
SKADESLØSE
8.1 Egenandel

a. Dersom konsernet i henhold til avtale er forpliktet til eller i henhold til gjeldende
rett har adgang til å holde sikrede (som nevnt i vilkårenes punkt 2.1) skadesløs
for krav som er dekket av forsikringen, gjelder for konsernet den egenandel som
er angitt i Forsikringsbevisets avsnitt om “konsernets egenandel” dersom:
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1. Kravet er fremsatt i USA eller i Canada, og
2. Avgjørelsen i saken resulterer med at noen av de sikrede dømmes til,
innrømmer ansvar eller forøvrig aksepterer å betale erstatning for annet enn
kostnader.
b. Egenandelen gjelder kun for kostnader.

9. 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.

10. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER
10.1 Forsikringen
omfatter ikke

Forsikringen omfatter ikke krav:
a. som skyldes at sikrede faktisk har oppnådd personlig vinning som sikrede ikke
er berettiget til.
b. som skyldes at sikrede forsettlig har forårsaket tap eller forsettlig begått en
rettsstridig handling.
Ovennevnte unntak i vilkårenes punkt 10.1.a og 10.1.b gjelder kun når det er
fastslått ved rettskraftig dom eller annen endelig avgjørelse at omstendighetene
som nevnt i unntakene faktisk foreligger eller at sikrede selv har tilstått
forholdene. Dersom en sikredes handling omfattes av unntakene som nevnt,
skal dette ikke få innvirkning for de andre sikredes rett til erstatning.
c. som skyldes en rettstvist som pågår eller er avsluttet før den kontinuitetsdato
som er angitt i Forsikringsbeviset eller som skyldes de samme eller i det
vesentlige samme omstendigheter som ble påberopt i en slik pågående eller
tidligere avsluttet rettstvist.
d. som skyldes eller følger av faktisk eller angivelig omstendighet som har blitt
meldt til en tidligere forsikringsgiver.
e. som skyldes eller kan henføres til:
1. bøter, straffeavgift, eller skatter
2. «punitive-“ og “exemplary damages”, samt
3. interesser som det ikke er lovlig adgang til å forsikre.
Dog skal dette unntak ikke gjelde for krav som skyldes bøter eller straffeavgift,
dersom kravet fremsettes av aksjonærer uavhengig av eller uten medvirkning
av noen av de sikrede eller konsernet.
f.

som skyldes omstendigheter som sikrede hadde eller burde hatt kjennskap til
ved inngåelse av denne forsikringsavtalen.

g. fra en enkelt aksjonær eller en gruppe aksjonærer som direkte eller indirekte
eier eller kontrollerer 50 % eller mer av selskapets aksjekapital.
h. 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,
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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.

11. SKADEANMELDELSE
11.1 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. vilkårenes punkt 4.1.3

12. BEHANDLING AV SKADER
12.1 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.

13. ALLOKERING
13.1 Allokering

a. Forsikringen omfatter ikke konsernets saksomkostninger eller erstatningskrav
fremsatt mot konsernet. Som følge av dette skal konsernet og Selskapet ved:
1. felles saksomkostninger,
2. forlik som medfører solidarisk ansvar, eller
3. endelig dom eller avgjørelse som fastslår solidarisk ansvar
for konsernet og sikrede forplikte seg til å søke og komme frem til den mest
rimelige fordelingen mellom konsernet og Selskapet Ved fordelingen skal det
tas hensyn til den relative juridiske og økonomiske risikoen og de relative
fordeler som oppnås av sikrede og konsernet.
b. Såfremt et krav vedrører så vel forsikrede som ikke-forsikrede omstendigheter,
skal de sikrede og Selskapet bestrebe seg på å oppnå en rimelig fordeling av
erstatninger og saksomkostninger mellom de sikrede og Selskapet. Det skal tas
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hensyn til den relative juridiske og økonomiske risiko ved de forsikrede og ikkeforsikrede omstendigheter.
c. Såfremt det ikke kan oppnås enighet om hvilket beløp Selskapet skal
forskuttere av saksomkostningene, skal Selskapet forskuttere det beløp som
anses som rimelig inntil et annet beløp er fastsatt av en oppmann. Oppmannen
skal velges av Selskapet og forsikringstakeren i fellesskap.

14. INFORMASJON GITT VED INNGÅELSE AV FORSIKRINGSAVTALEN
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.

15. OPPKJØP AV, FUSJON MED ELLER KONKURS HOS FORSIKRINGSTAKER
15.1 Oppkjøp av, fusjon
med eller konkurs
hos forsikringstaker

Dersom;
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
ansvarsbetingede handlinger eller unnlatelser begått før det tidspunkt da en av
de ovennevnte transaksjoner ble gjennomført.
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