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.

Alminnelig formueansvarforsikring - Vilkår BANGC129
Vilkår av 01.03.2022. Avløser vilkår av 01.12.2018

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
skadeerstatning 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.

2. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder for erstatningsansvar for formuesskade
som inntreffer i Norden og som pådras etter gjeldende rett i
de nordiske land.

3. Hva forsikringen omfatter
3.1. Formuesskade
Forsikringen omfatter rettslig erstatningsansvar for
formuesskade som sikrede pådrar seg overfor
oppdragsgiver eller tredjemann når erstatningskravet er
fremsatt mot sikrede i forsikringstiden og voldt under
utøvelse av den virksomhet som er beskrevet i
forsikringsbeviset.
Med formuesskade menes økonomiske tap som ikke er en
følge av skade på personer eller ting.

Forsikringsavtaleloven (FAL) paragraf 4-2. Forsikringen
omfatter ikke skader forårsaket mer enn 2 år før
forsikringens ikrafttredelse.
Ved endring av forsikringsdekning i forsikringstiden vil
endringen kun gjelde for skader der den ansvarsbetingende
handling eller unnlatelse finner sted etter 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 eller unnlatelse.

3.2. Erstaningskrav fremsatt
Erstatningskrav anses fremsatt når sikrede eller selskapet
mottar et skriftlig krav fra skadelidte. Dersom sikrede eller
selskapet før ovennevnte tidspunkt har fått kjennskap til de
forhold som begrunner kravet ved skriftlig melding fra
skadelidte, regnes kravet som fremsatt når slik melding ble
mottatt.
Forsikringen omfatter ikke 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.

3.3. Opphør av virksomhet
Hvis sikrede nedlegger sin virksomhet, svarer selskapet for
erstatningskrav fremsatt mot sikrede innen 12 måneder
etter forsikringens opphør, forutsatt at sikrede hadde gyldig
ansvarsforsikring i selskapet da virksomheten opphørte og
da den ansvarsbetingende handling eller unnlatelse fant
sted. Skaden skal erstattes i henhold til de vilkår, inklusive
forsikringssummer, som gjaldt på opphørtidspunktet.
Har selskapet stilt sikkerhet overfor Finanstilsynet, er
ansvarsforsikringen subsidiær i forhold til
sikkerhetsstillelsen. Ansvarsforsikringen dekker selskapets
regresskrav mot sikrede for utbetalinger over
sikkerhetsstillelsen.
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4. Forsikringssum og egenandel
4.1. Forsikringssum
Ved hvert skadetilfelle er selskapets samlede
erstatningsplikt begrenset til den avtalte forsikringssum for
alle krav varslet eller fremsatt i en og samme
forsikringsperiode.
For formuesskader som inntreffer innenfor Norden, og som
pådras etter gjeldende rett i Norden, dekkes
saksomkostninger i tillegg til forsikringssummen. For
formuesskader som inntreffer utenfor Norden dekkes
saksomkostninger kun i den grad forsikringssummen ikke
overskrides.

4.2. Egenandel
Ved hvert skadetilfelle bærer sikrede den avtalte egenandel.

4.3. Serieskade
Alle skader som skyldes samme ansvarsutløsende forhold,
handling eller unnlatelse, eller som har sin årsak i en
sammenhengende kjede av hendelser, regnes som ett
skadetilfelle. Skadetilfellet regnes som fremsatt og
reguleres av vilkårene på det tidspunkt da første krav skal
anses som fremsatt. Har flere sikrede medvirket til skade,
regnes også dette som ett skadetilfelle.

Forsinkelsesrente, jf. Lov av 17. desember 1976 nr. 100,
dekkes for den del av kravet som overskrider egenandelen
selv om forsikringssummen derved overskrides.

5. Begrensninger som gjelder
Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen ikke:

5.6. Skatte- og avgiftstrekk/-betaling

5.1. Fysisk skade

Ansvar for tap som følge av overtredelse av bestemmelser
om skatte- og avgiftstrekk eller bestemmelser om skatteog avgiftsbetaling.

Ansvar for personskade eller tingskade, herunder økonomisk
tap som følge av slik skade.

5.7. Andre forsikringer
5.2. Selvstendige oppdragstakere
Ansvar for handlinger begått av andre selvstendige
oppdragstakere.

5.7. Ansvar som ansvarlig for å tegne eller holde i kraft
alminnelig tilgjengelige forsikringer.

5.8. Eier/familie
5.3. Kontrakt
Ansvar i henhold til kontrakt, det vil si:
5.3.1. ansvar som utelukkende bygger på tilsagn,
avtale,kontrakt eller garanti avgitt før eller etter skaden, og
som går ut over hva som følger av alminnelig
erstatningsrett.
5.3.2. ansvar sikrede endelig må bære fordi han har gitt
avkall på sin rett til regress.
5.3.3. ansvar for skade som skyldes at sikredes ytelse i
henhold til kontrakt eller avtale er forsinket eller uteblitt.
5.3.4. omkostninger ved 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.

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 % eierinteresse.

5.4. Forvaltning av andres penger

Til familien regnes ektefelle/registrert partner, sikredes og
ektefelles/registrert partners foreldre, søsken og barn samt
deres ektefeller/registrerte partnere. Samboere likestilles
med ektefeller.
Med samboere menes personer med felles husholdning som
lever i et ekteskapslignende forhold, og som i følge
Folkeregisteret har samme bopel.

Ansvar ved utbetaling av penger som den sikrede forvalter
for en annen.

5.9. Selvstendig økonomisk interesse i prosjekter

5.5. Kontante pengebeløp

Ansvar knyttet til prosjekter hvor sikrede eller sikredes
familie har en selvstendig økonomisk interesse knyttet til
realisering av prosjektet.

Ansvar ved ut- og innbetaling av kontante pengebeløp.

5.10. Styremedlem
Ansvar som styremedlem eller medlem av
bedriftsforsamling.
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5.11. Bøter og lignende

5.13. Toll og avgifter

Ansvar etter lov om skadeerstatning av 13. juni 1969 nr. 16
paragrafene 3-5 og 3-6 (tort og svie) eller for bøter og
lignende, herunder Punitive Damages og Exemplary
Damages.

Ansvar for toll og andre avgifter. Sikredes erstatningsansvar
for straffetoll ved feiltariffering er dekket.

5.12. Elektronisk lagrede data
Ansvar for skade, tap eller forvanskning av elektronisk lagret
data.

5.14. Offentlige anskaffelser
Ansvar som følge av feil ved rådgivning i forbindelse med
gjennomføring av anskaffelser etter brudd på gjeldende
regelverk for offentlig anskaffelser.

6. 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.

7. 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. Sikredes
innrømmelser overfor skadelidte binder ikke selskapet.

8. 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 i samsvar med punkt 4.1. 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 den erstatning som overstiger egenandelen.
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.

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

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

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

- Selskapet kan med bindende virkning for medforsikrede
forhandle med forsikringstakeren om forsikringsoppgjøret
eller utbetale erstatning til forsikringstakeren.

Side 3 av 4

10. 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 paragraf 4-11. Ved overtredelse av sikkerhetsforskrifter

gjelder det samme også hvis forsømmelsen er begått av
personer som har en særlig selvstendig stilling innen
virksomheten eller av arbeidsledere som i arbeidstiden
følger dem de er satt til å lede.

11. 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.

12. Regress
Kan sikrede forlange at en tredjemann erstatter tapet,
inntrer selskapet ved utbetaling av erstatning i sikredes rett
mot tredjemann.

Selskapet forbeholder seg retten til regress mot sikrede
dersom selskapet har utbetalt erstatning til skadelidte og
sikrede har oversittet fristen for å gi melding om
forsikringstilfellet til selskapet.
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