Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset
viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen
dekker, hvilke unntak som gjelder og hvordan erstatningen beregnes. Bestemmelser som gjelder alle
deler av forsikringen kommer først. Deretter kommer bestemmelser for hver dekning. I tillegg gjelder
Generelle vilkår (vilkårsnummer BGE90080) for alle våre forsikringer.

Styreansvarforsikring - Vilkår BANGC122
Vilkår av 01.01.2014. Avløser vilkår av 01.03.2013

1. Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder for:
1.1. Styremedlemmene, herunder varamedlemmer, og
administrerende direktør i sin funksjon som sådan i det
aksjeselskap som har tegnet forsikringen.

1.2. Styremedlemmene, herunder varamedlemmer, og
administrerende direktør i sin funksjon som sådan i
aksjeselskapets datterselskaper dersom datterselskaper er
omfattet av polisen.

2. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder ansvar for formuesskade som pådras
etter gjeldene rett i de nordiske land.

3. Hva forsikringen omfatter
Selskapet dekker sikredes personlige erstatningsansvar for
formuesskade sikrede kan ilegges på grunnnlag av
uaktsomhet.
Forsikringen dekker erstatningskrav som første gang
skriftlig er varslet eller fremsatt mot sikrede eller direkte
mot selskapet mens forsikringen var ikraft, og som
begrunnes i handlinger eller unnlatelser foretatt mens
forsikringen var ikraft. Forsikringen dekker også krav som
skyldes handlinger eller unnlatelser foretatt 5 år før
forsikringen trådte i kraft, forutsatt at kravet ikke kan
dekkes av tidligere forsikring i annet forsikringsselskap.
Alle krav som fremsettes mot en eller flere sikrede som
følge av de samme handlinger eller unnlatelser, regnes som

ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt krav første
gang er varslet eller fremsatt.
Forsikringen dekker også erstatningskrav som blir varslet
eller fremsatt etter at sikrede har trådt ut av styret såfremt
forsikringen fortsatt er ikraft.
Ved endring av forsikringsdekning i forsikringstiden vil
endringen kun gjelde for skader der den ansvarsbetingende
handling eller unnlatelse finner sted etter at endringen
trådte i kraft. Dersom den ansvarsbetingende handling eller
unnlatelse finner sted før endringen trådte i kraft gjelder de
vilkår som var avtalt på tidspunktet for den
ansvarsbetingende handling.

4. Forsikringssum og egenandel
Selskapets samlede erstatningsplikt, inklusive
saksomkostninger, er begrenset til den avtalte
forsikringssum for alle krav varslet eller fremsatt i en og
samme forsikringsperiode.

Det er ingen egenandel på forsikringen.

5. Begrensninger som gjelder
Ikke i noe tilfelle svarer selskapet for krav som bygger på
eller direkte eller indirekte er en følge av ansvar for:

5.1 Formuesskade påført styremedlemmer, herunder
varamedlemmer og administrerende direktør, som er sikret
under samme forsikring.
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5.2 Formuesskade påført sikredes familie.
5.3 Formuesskade påført foretak som sikrede eller sikredes
familie har styreverv eller er daglig leder i, eller eier mer enn
50 % av aksjene i på det tidspunkt den skadevoldende
begivenhet fant sted.
5.4 Formuesskade påført enkeltaksjonærer eller
aksjonærgrupper som på det tidspunkt den skadevoldende
handling ble foretatt direkte eller indirekte har mer enn 30%
eierandel i forsikringstakeren eller forsikringstakerens
datterselskaper.
5.5 Formuesskade påført noen ved at sikrede har begått
eller medvirket til tyveri, underslag, bedrageri, utroskap eller
annet forhold som rammes av straffelovens kap. 18, 24, 25
eller 26, eller tilsvarende bestemmelser i andre nordiske
lands straffelover. Selv om forholdet ikke rammes av
ovennevnte bestemmelser dekkes ikke ansvar som
begrunnes med at sikrede har skaffet eller medvirket til å
skaffe seg eller andre en uberettiget vinning.

5.6 Formuesskade påført noen i forbindelse med unnlatelse
av å tegne eller holde i kraft alminnelig ansvarsforsikring,
forsikring av driftsmidler, forsikring pålagt i lov, forskrift,
kontrakt eller tariffavtale.
5.7 Formuesskade hvor sikrede kan ilegges et
profesjonsansvar.
5.8 Formuesskade som skyldes forurensing eller feil eller
mangel ved et produkt.
5.9 Formuesskade av ikke-økonomisk art eller som skyldes
ærekrenkelse jf. lov om skadeerstatning paragraf 3-5 og 3-6
samt formuesskade i form av bøter og lignende, uansett
årsak.
5.10 Formuesskade som utspringer fra krav som er fremmet
mot sikrede, og krav som er, eller burde være, kjent for
sikrede eller forsikringstaker på tegningstidspunktet. Det
samme gjelder for formuesskade som bygger på faktiske
omstendigheter som var, eller burde vært, kjent for sikrede
eller forsikringstaker på tegningstidspunktet, jf.
forsikringsavtaleloven (FAL) paragraf 4-2.

6. Opphør av forsikringen
6.1 Ved eierskifte opphører forsikringen. Forsikringen gjelder
likevel til fordel for ny eier i 30 dager etter eierskiftet,
dersom ny eier ikke har tegnet egen forsikring, jf. FAL
paragraf 7-2. Med eierskifte menes oppkjøp av mer enn
50 % av de stemmeberettigede aksjene i selskapet, eller
fusjon/sammenslåing mellom aksjeselskapet og annen
enhet som medfører at aksjeselskapet opphører å eksistere,
eller oppkjøp av alle eller størstedelen av aksjeselskapets
eiendeler. Dersom forsikringstakers datterselskaper er
omfattet av polisen, gjelder det samme dersom ett eller
flere datterselskaper er involvert i slike forhold som nevnt i
første punktum.

6.2 Dersom forsikringen opphører som følge av et av de
forhold som er nevnt i punkt 6.1 vil forsikringen likevel
omfatte erstatningskrav som varsles eller fremsettes mot
sikrede eller direkte mot selskapet inntil 12 måneder etter
utløpet av den ordinære forsikringstiden såfremt kravet
bygger på handlinger eller unnlatelser foretatt før
forsikringen opphørte i medhold av punkt 6.1. Dette gjelder
likevel ikke dersom selskapet tegner ny forsikring i annet
selskap.

7. Forbehold om bortfall eller nedsettelse av erstatningen ved endring av risiko
Hvis det premieberegningsgrunnlag, dvs. årsomsetning, og
virksomhetsområde forsikringstakeren har oppgitt endrer
seg slik at det betinger en høyere premie, vil erstatningen bli
redusert forholdsmessig jf. FAL paragraf 4-7. Gjelder

endringen et forhold av vesentlig betydning for risikoen, skal
selskapet være helt uten ansvar, jf. FAL paragraf 4-6.

8. Forbehold om bortfall eller nedsettelse av erstatningen ved 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 paragraf 4-1 og paragraf 4-2.

9. 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, jf. FAL paragraf
4-10 (1).

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 ivareta sitt tarv, jf. FAL
paragraf 4-10 (2).
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Formuesskade som kan ventes å føre til erstatningskrav,
skal meldes Selskapet snarest mulig. Er forsikringstilfellet
inntruffet, skal sikrede uten ugrunnet opphold melde fra til
Selskapet, jf. FAL paragraf 4-10 (3).
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.
Sikredes innrømmelser overfor skadelidte binder ikke
Selskapet. Uten Selskapets samtykke må ikke sikrede
innrømme erstatningsplikt eller forhandle om
erstatningskrav.

10. Selskapets plikter ved skadetilfelle
Når erstatningskrav, som etter skadelidtes begrunnelse
omfattes av forsikringen, fremmes mot sikrede eller direkte
mot Selskapet påtar Selskapet seg å:
- utrede om erstatningsansvar foreligger.
- forhandle med skadelidte.
- betale de nødvendige omkostninger for avgjørelse av
erstatningsspørsmålet.
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.
- betale erstatning.
Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til
skadelidte.
Fremsettes krav om erstatning direkte mot Selskapet, skal
Selskapet varsle sikrede uten ugrunnet opphold og holde
sikrede underrettet om den videre behandling av kravet.
Selskapets innrømmelser overfor skadelidte binder ikke
sikrede.

11. Medforsikring
Når noen er medforsikret etter vilkårenes punkt 1 eller
annen bestemmelse i forsikringsavtalen, gjelder følgende:

11.2 Forsikringsavtalen kan endres, sies opp, flyttes til annet
selskap eller falle bort uten varsel til den medforsikrede.

11.1. Selskapets forsikringsrettslige innsigelser overfor
forsikringstakeren kan også gjøres gjeldende overfor den
medforsikrede.

12. Meldefrist
Sikrede mister retten til å kreve erstatning av selskapet
dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter

at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner
kravet mot selskapet.

13. Definisjoner
13.1 Med Selskapet menes det forsikringsselskap som
forsikringen er tegnet i.
13.2 Med forsikringstakeren menes det foretak som har
tegnet forsikringen.
13.3 Med sikrede menes samtlige styremedlemmer,
herunder varamedlemmer, og administrerende direktør i det
eller de selskap som forsikringen gjelder for.
13.4 Med datterselskap menes selskaper forsikringstaker har
bestemmende innflytelse over.
Forsikringstaker anses alltid for å ha bestemmende
innflytelse hvis forsikringstaker eier så mange aksjer eller

andeler i det annet selskap at de representerer flertallet av
stemmene i det andre selskap, eller forsikringstaker har rett
til å velge eller avsette et flertall av medlemmene i det
andre selskapets styre.
13.5 Med sikredes familie menes sikredes ektefelle, eller
noen som sikrede lever sammen med i ekteskapslignende
forhold, eller som er i slekt med sikrede i rett opp- eller
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken er
beslektet eller besvogret med sikrede.
13.6 Med formuesskade menes økonomisk tap som ikke er
en følge av, eller står i sammenheng med, skade på
personer eller ting.
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13.7 Med saksomkostninger menes selskapets samlede
utgifter og kostnader ved behandling av et krav som er
dekket av forsikringen.
13.8 Med forurensning 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.

13.9 Med profesjonsansvar menes ansvar hvor sikrede i
egenskap av fagperson har utført rådgivnings- eller
konsulentoppdrag for forsikringstaker eller øvrige selskaper
som er omfattet av forsikringen.
13.10 Med aksjonærgrupper menes aksjonærer som:
- er i slekt eller svogerskap med hverandre i opp- eller
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken, eller
- er gift, forlovet eller samboer med hverandre, eller
- har minst 10 % eierandel i hverandre.
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