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.

Kriminalitetsforsikring - Vilkår BANGD148
Vilkår av 01.08.2021. Avløser vilkår av 01.07.2017

1. Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder for forsikringstaker og sikrede.
Forsikringen gjelder også for datterselskaper som sikrede
overtar eller etablerer i løpet av forsikringstiden. Det er en
forutsetning at den virksomhet som slikt selskap driver er

omfattet av den virksomhetsbeskrivelsen som fremgår av
forsikringsbeviset, er innenfor det geografiske
dekningsområdet og at driftsinntektene ikke overstiger
20 % av sikredes opprinnelige driftsinntekter.

2. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder for direkte økonomisk tap som påføres
sikrede i Norden.

3. Hva forsikringen omfatter
3.1. Tap påført forsikringtakers/sikredes virksomhet

3.4. Straffbare handlinger utenfor Norge

Selskapet erstatter direkte økonomisk tap som påføres
forsikringstakers og sikredes virksomhet. Tapet må oppstå
som følge av at ansatt overfor sikrede har gjort seg skyldig i
straffbar handling jf. Straffeloven av 20. mai 2005 nr. 28, for
å skaffe seg eller andre en direkte uberettiget økonomisk
vinning, og/eller som er gjort i skadehensikt.

Ved straffbar handling foretatt utenfor Norge omfatter
forsikringen handlinger som er straffbare i det land
handlingen er begått i eller som ville vært straffbare i
henhold til norsk rett.

3.2. Tap påført sikredes kunder
Selskapet erstatter direkte økonomisk tap som påføres
sikredes kunder. Tapet må oppstå som følge av at ansatt
overfor sikrede har gjort seg skyldig i straffbar handling jf.
Straffeloven av 20. mai 2005 nr. 28, for å skaffe seg eller
andre en direkte uberettiget økonomisk vinning, og/eller
som er gjort i skadehensikt. Sikredes kunder er ikke
medforsikret.

3.5. Strafferettslig beviskrav
Dersom det strafferettslige beviskravet ikke er oppfylt,
omfatter forsikringen likevel tapet dersom forsikrede kan
sannsynliggjøre at tapet er forårsaket ved en straffbar
handling som nevnt ovenfor.

3.6. Definisjoner
Med direkte økonomisk tap menes det kronebeløp eller
verdien av den gjenstand eller interesse som er frarøvet
sikrede.

3.3. Handlinger begått av ikke-ansatt
Selskapet erstatter direkte økonomisk tap som påføres
sikredes når tapet oppstår som følge av at ikke-ansatt
overfor sikrede har gjort seg skyldig i straffbar handling jf.
Straffeloven av 20. mai 2005 nr. 28, for å skaffe seg eller
andre en direkte uberettiget økonomisk vinning, og/eller
som er gjort i skadehensikt.
Tyveri påført forsikringstaker/sikrede av ikke-ansatt, er ikke
dekket.

Med ansatt menes ordinære faste og midlertidige ansatte,
vikarer og innleide konsulenter som arbeider under
forsikringstakers/sikredes direkte kontroll og ledelse. Som
ansatt regnes ikke selvstendige oppdragsmottakere.

3.7. Når forsikringen gjelder
Forsikringen omfatter tap som konstateres i
forsikringstiden. Tapet anses konstatert på det tidspunkt
sikrede oppdaget, eller burde ha oppdaget, den straffbare
handling eller unnlatelse.
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Selskapet holder forsikringstaker skadesløs for tap som
skyldes manglende forsikringsdekning som følge av at
forsikringen er overtatt fra annet selskap.

4. Forsikringssum og egenandel
4.1. Forsikringssum
Ved hvert skadetilfelle og samlet for alle skader i
forsikringsperioden er selskapets ansvar begrenset til den
avtalte forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset.

4.3. «Fake Presidents Fraud/CEO Fraud»
Tap som skyldes såkalte «Fake Presidents Fraud/CEO Fraud»,
er dekket med inntil 20 % av den avtalte forsikringssummen
når egne ansatte utfører betaling/overførsel av penger.

4.2. Forsikringstilfelle
Uavhengig av om tapet er forårsaket av en person alene
eller ved samarbeid av flere, regnes dette som ett
forsikringstilfelle. Dette gjelder selv om det foreligger flere
straffbare forhold, og selv om handlingene eller
unnlatelsene er foretatt i et tidsrom som strekker seg over
flere forsikringsperioder.

4.4. Egenandel
Ved hvert forsikringstilfelle bærer sikrede den avtalte
egenandel.

5. Begrensninger som gjelder
Forsikringen omfatter ikke:

5.4.2. Familie

5.1. Fysisk skade

Med familie menes sikredes ektefelle, registrerte partner
eller samboer, samt foreldre, barn, søsken og deres
ektefeller eller samboer.

Fysisk skade på ting eller person, eller økonomiske
følgeskader av slike skader.

5.5. Telling av varelager eller resultatberegning
5.2. Indirekte økonomisk tap
Indirekte økonomisk tap eller følgetap, herunder tapt
fortjeneste.

Tap hvor det eneste bevis for tapet bygger på
varelagertelling eller resultatberegning.

5.6. Forretningshemmeligheter
5.3. Handlinger foretatt før forsikringsperioden
Tap som skyldes handlinger eller unnlatelser som har tjent
til å dekke tap som skyldes straffbare handlinger eller
unnlatelser foretatt før forsikringstidens begynnelse.

Tap som følge av avsløring av forretningshemmeligheter,
herunder fremstillingsprosesser, eller annen fortrolig
informasjon, uavhengig av om denne er beskyttet av patent,
varemerke, opphavsrett eller lignende.

5.4. Tap påført sikrede i samarbeid med

5.7. Datavirus, hacking, datasabotasje

Tap som sikrede er påført ved handlinger eller unnlatelser
utført av eller i samarbeid med:

Tap som skyldes datavirus, hacking og datasabotasje, samt
omkostninger til rekonstruksjon eller gjenetablering av data.

5.4.1. Medeier, daglig leder, styremedlem
Nåværende eller tidligere medeier, daglige leder eller
styremedlem av sikredes virksomhet, eller medlem av slik
medinnehavers eller daglig leders familie.

5.8. Tyveri fra ikke-ansatt
Tyveri påført sikrede av ikke-ansatt er ikke dekket.

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.
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7. Sikredes plikter ved et skadetilfelle
Er forsikringstilfellet inntruffet, skal sikrede uten ugrunnet
opphold melde fra til selskapet.
Når erstatningskrav er reist mot sikrede, eller direkte mot
selskapet, plikter sikrede uten ugrunnet opphold og for egen
regning å:
- melde fra til selskapet, og stille den dokumentasjon som er
nødvendig for å vurdere saken til selskapets disposisjon
- melde det forhold forsikringstilfellet omfatter til
påtalemyndigheten, samt fremsette nødvendig
påtalebegjæring. I særskilte tilfeller kan anmeldelse unnlates
etter avtale med selskapet

- gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet hvor
selskapet kan få et regresskrav mot tredjeperson, herunder
pågang ved sivil arrest samt begjære erstatningskravet
overfor den skyldige pådømt i straffesaken
- utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner
nødvendig, samt møte ved forhandlinger og 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 det er klarlagt at det er inntrådt et forsikringstilfelle skal
selskapet uten ugrunnet opphold utbetale den del av
forsikringssummen som overstiger egenandelen til dekning
av det dokumenterte tap.

Så lenge det offentliges behandling av en straffesak ikke er
avsluttet, kan ikke erstatningen kreves utbetalt, jf. FAL
paragraf 8-2.

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

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

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

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

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.
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