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.

Styre- og ledelsesansvarsforsikring - Vilkår BANGC123
Vilkår av 01.03.2022. Avløser vilkår av 01.02.2018
Denne forsikringsavtalen består av:
- Forsikringsbevis
- Forsikringsvilkår
- Generelle vilkår BGE90080
- Spørreskjema og tilbudsinformasjon
- Forsikringsavtaleloven

1. Hvem forsikringen gjelder for
1.1. Styret i selskapet som har tegnet forsikringen
Forsikringen gjelder for nåværende, tidligere eller fremtidig
styremedlem, administrerende direktør/daglig leder og
medlem av bedriftsforsamling i det selskap som har tegnet
forsikringen (forsikringstaker). Forsikringen omfatter også
andre ansatte i stilling eller verv med personlig
ledelsesansvar.

1.2. Krav fra aksjonærer, obligasjonshavere og andre
verdipapirerinnehavere
Forsikringen gjelder også for forsikringstaker ved krav fra
aksjonærer, obligasjonshavere eller andre innehavere av
verdipapirer utstedt av forsikringstaker.

1.3. Styre i datterselskap

eller forsikringstaker har rett til å velge eller avsette et
flertall av medlemmene i det andre selskapets styre.

1.4. Kjøp eller etablering av datterselskap(er)
Dersom datterselskap(er) er inkludert, er styremedlem,
administrerende direktør/daglig leder, medlem av
bedriftsforsamling og andre ansatte som har et overordnet
ledelsesansvar i nye datterselskaper som kjøpes eller
etableres, automatisk omfattet av forsikringen i 60 dager
regnet fra overtagelses-/etableringsdato.
Datterselskapet må i det vesentlige utøve samme
virksomhet som eksisterende virksomhet og være etablert
innenfor forsikringsavtalens geografiske dekningsområde jf.
punkt 2.

Dersom datterselskap(er) er inkludert, omfatter forsikringen
også nåværende, tidligere eller fremtidig styremedlem,
administrerende direktør/daglig leder, medlem av
bedriftsforsamling og andre ansatte som har et personlig
ledelsesansvar i forsikringstakers datterselskap(er).

Tryg Forsikring (heretter kalt Tryg), må bli informert skriftlig
om kjøpet eller etableringen av det nye datterselskapet
innen ovennevnte 60 dager. Tryg har rett til å kreve
tilleggspremie og/eller tilleggsvilkår for forsikring utover
ovennevnte 60 dager.

Med datterselskap menes:
- selskaper som forsikringstaker eier med mer enn 50 %

Forsikringen omfatter kun krav som skyldes en
ansvarsbetingende handling eller unnlatelse begått etter at
selskapet ble et datterselskap av forsikringstaker.

- selskaper som 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 det
representerer flertallet av stemmene i det andre selskapet,

Forsikringen omfatter kun krav som skyldes en
ansvarsbetingende handling eller unnlatelse begått etter at
selskapet ble et datterselskap av forsikringstaker.

2. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder for erstatningsansvar for skade som
inntreffer i Norden, og som pådras etter gjeldende rett i de

nordiske land med mindre annet fremgår av
forsikringsbeviset.
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3. Hva forsikringen omfatter
3.1. Sikredes ansvar

3.3. Dekningsprinsipp

Forsikringen omfatter sikredes personlige erstatningsansvar
for formueskade sikrede på grunnlag av uaktsomhet har
påført noen i egenskap av stilling eller verv som nevnt i
punkt 1, samt forsikringstakers rettslige erstatningsansvar
for formuesskade påført innehaver av verdipapirer utstedt
av forsikringstaker.

Forsikringen dekker erstatningskrav som første gang
skriftlig er varslet eller fremsatt mot sikrede eller direkte
mot Tryg i forsikringstiden. Forsikringsavtaleloven paragraf
6-3 gjelder ikke.

Med formueskade menes økonomisk tap som ikke er en
følge av, eller står i sammenheng med, skade på personer
eller ting.

3.2. Forsikringstakers ansvar for krav mot sikrede
Dersom forsikringstaker eller annet selskap som omfattes
av forsikringen, har holdt sikrede skadesløs for krav som er
dekket av forsikringen eller etter gjeldende rett har adgang
til å holde sikrede skadesløs for slike krav, dekker Tryg
forsikringstakers eller selskapets tap i forbindelse med
skadesløsholdelsen.
Forsikringstaker skal i slike tilfeller dekke en egenandel på
NOK 100 000 med mindre høyere egenandel følger av
forsikringsbeviset.

Dersom vilkår eller forsikringssum endres i forsikringstiden,
gjelder endringen bare for skader hvor den ansvarsbetingende handling eller unnlatelse finner sted etter at
endringen er trådt i kraft. Dersom den ansvarsbetingende
handling eller unnlatelse finner sted før endringen trådte i
kraft, gjelder de vilkår og den forsikringssum som var
gjeldende på tidspunktet for den ansvarsbetingende
handling eller unnlatelse.

3.4. Serieskader
Alle krav som fremsettes mot en eller flere sikrede som
følge av de samme, beslektede eller gjentatte handlinger
eller unnlatelser, skal regnes som ett skadetilfelle og
henføres til det tidspunkt krav første gang er varslet eller
fremsatt.

4. Utvidelser
4.1. Utvidet oppdagelsesperiode
Dersom forsikringstaker velger å ikke fornye forsikringen
eller dersom Tryg avslår å fornye forsikringen har
forsikringstaker eller de sikrede rett til å tegne dekning for
en utvidet oppdagelsesperiode mot følgende tilleggspremie
(beregnet av årspremien for siste forsikringsperiode):

Dersom dekning for utvidet oppdagelsesperiode er avtalt,
opphører dekningen automatisk fra det tidspunkt
forsikringstakeren tegner annen styreansvarsforsikring i
Tryg eller annet forsikringsselskap. Dette gjelder ikke der
forsikringstaker blir overtatt av annet selskap.

- 12 måneder
- 24 måneder
- 36 måneder
- 72 måneder

Premie for utvidet oppdagelsesperiode anses opptjent på
det tidspunkt den utvidede oppdagelsesperioden trer i kraft,
og vil ikke bli refundert.

mot 75 % tilleggspremie
mot 125 % tilleggspremie
mot 150 % tilleggspremie
mot 200 % tilleggspremie.

Forsikringstaker eller de sikrede skal innen opphør av
opprinnelig forsikringsperiode gi Tryg skriftlig melding om at
utvidet oppdagelsesperiode skal dekkes. Er melding ikke gitt
innen fristen, bortfaller retten til å tegne utvidet
oppdagelsesperiode.
Forsikringen omfatter kun krav som følge av
ansvarsbetingende handling eller unnlatelse som har funnet
sted før den opprinnelige forsikringsperiodens opphør.
Retten til å tegne dekning for utvidet oppdagelsesperiode
innebærer ingen rett til utvidet dekning eller forhøyet
forsikringssum i forhold til opprinnelig forsikringsdekning.
Retten til å tegne dekning for utvidet oppdagelsesperiode
kommer ikke til anvendelse dersom forsikringstakeren
tegner ny styreansvarsforsikring i annet selskap.

4.2. Livsvarig oppdagelsesperiode for fratrådte
styremedlemmer, varamedlemmer, administrerende
direktør/daglig leder og andre ansatte med et personlig
ledelsesansvar
Forsikringen er utvidet til å omfatte livsvarig
oppdagelsesperiode for styremedlemmer, varamedlemmer,
administrerende direktør/daglig leder og andre ansatte med
et personlig ledelsesansvar som har fratrådt sitt verv eller
stilling og som ikke er omfattet av annen
styreansvarsforsikring.
Utvidelsen omfatter kun krav som følge av
ansvarsbetingende handling eller unnlatelse som har funnet
sted før sikrede fratrådte sitt verv eller stilling og som ville
vært omfattet av de vilkår som da var gjeldende.
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4.3. Styreansvar i annet selskap

4.4. Krav fra ansatte

Forsikringen omfatter krav mot sikrede som følge av
sikredes ansvar for formueskade som fremsettes i
forsikringsperioden og som pådras i egenskap av
styremedlem i annet selskap. Det er en forutsetning at
sikrede er utpekt av forsikringstaker til å utføre styreverv i
det aktuelle selskap.

Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar
for krav som fremsettes av, eller på vegne av, ansatt hos
forsikringstaker. Kravet må være begrunnet i diskriminering,
forskjellsbehandling eller andre ulovligheter som den
ansatte har blitt utsatt for i arbeidsforholdet, herunder
unnlatelse av å innføre eller gjennomføre adekvat
personalpolitikk.

Med annet selskap menes ethvert selskap eller virksomhet
hvor forsikringstaker alene eller sammen med datterselskap
ikke eier eller kontrollerer mer enn 50 % av aksjekapitalen.
Dekningen omfatter ikke krav mot sikrede som er fremsatt
før sikrede tiltrådte sitt verv som styremedlem i annet
selskap eller som skyldes handling eller unnlatelse begått før
sikrede tiltrådte nevnte verv.
Dersom Tryg også har forsikret styret i annet selskap, vil
forsikringene samordnes slik at samlet forsikringssum ikke
overstiger det høyeste av de aktuelle forsikringssummene.
Dekning for krav mot sikrede som følge av sikredes
solidaransvar for formueskade som skyldes handlinger eller
unnlatelser begått av de andre styremedlemmene, er
begrenset til sikredes proratariske andel av kravet beregnet
ut i fra antall medlemmer i styret i annet selskap.
Utbetalinger under denne utvidelsen vil uansett ikke
overstige avtalt forsikringssum.
Utvidelsen omfatter ikke styreverv i:
- styrer i USA/Canada/Australia
- selskap registrert eller etablert i USA, Puerto Rico eller
andre stater eller land underlagt disse lands herredømme
- selskap som har direkte eller indirekte eiet virksomhet i
USA/Canada
- børsnoterte selskaper
- finansielle institusjoner, herunder blant annet bank, finans,
garanti- og kredittinstitusjoner, verdipapirforetak,
investeringsselskaper, investeringsfond, pensjonsfond,
private equity eller venture kapital virksomheter,
aksjemeglere, fondsforvaltere og lignende virksomheter,
- selskap som omsetter eller har notert sine finansielle
instrumenter på børs eller autorisert markedsplass i USA,
Puerto Rico eller andre land eller stater underlagt disse lands
herredømme, eller har utstedt finansielle instrumenter som
omsettes i OTC markedet, eller er å anse som en
finansinstitusjon, herunder bank, forsikrings-, megler eller
investeringsforetak
- statsforetak (SF) eller annen virksomhet 100 % eiet av
staten
- virksomheter identifiserbare med sikrede
- selskaper eiet av sikredes arbeidsgiver og i samme konsern
som sikredes arbeidsgiver, jf. aksjelovens paragraf 1-3.

4.5. Fremmøte under etterforskning, undersøkelse og
gransking
Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige kostnader i
forbindelse med sikredes pliktige fremmøte ved enhver
offentlig undersøkelse, etterforskning eller granskning som
har sammenheng med forsikringstakers
forretningsvirksomhet og som faller utenfor krav som er
omfattet av forsikringens punkt 3.
Det er en forutsetning at melding om pliktig oppmøte er
mottatt i forsikringstiden og at kostnadene er godkjent av
selskapet på forhånd.
Utvidelsen omfatter ikke kostnader i forbindelse med
offentlig undersøkelse, etterforskning eller granskning som
gjelder forhold hos hele bransjen forsikringstaker tilhører og
ikke kun forhold hos forsikringstaker selv.

4.6. Sikredes bo
Forsikringen omfatter sikredes bo, gjenlevende ektefelle,
samboer, arvinger eller juridiske representanter dersom
sikrede dør, erklæres konkurs, erklæres insolvent eller
erklæres umyndiggjort.
Med samboer menes personer med felles husholdning som
lever i et ekteskapslignende forhold og som ifølge
Folkeregisteret, eller tilsvarende register i det land sikrede
bor i, har samme bopel.
Utvidelsen gjelder kun krav som ville vært omfattet av
forsikringen etter punkt 3 dersom kravet hadde blitt reist
mot sikrede.

4.7. Utleveringskostnader
Forsikringen er utvidet til å dekke rimelige og nødvendige
kostnader påført sikrede ved anmodning om utlevering,
juridisk undersøkelse og/eller prøving av anmodning om
utlevering, herunder utgifter til egen advokat og/eller PR
konsulent forbindelse med utleveringssaken. Det er en
forutsetning at kostnadene er forhåndsgodkjent av Tryg.

4.8. Kostnader ved beslagleggelse av personlige
eiendeler og kausjonskostnader
Forsikringen er utvidet til å dekke rimelige og nødvendige
kostnader sikrede, i forbindelse med verv som fremgår av
vilkårenes punkt 1, pådrar seg for å oppnå frifinnelse eller
omstøtelse av rettskjennelse som innebærer

Side 3 av 7

- beslagleggelse av, overtakelse av eierskap og kontroll med,
suspensjon av eller fastfrysing av eierrettigheter over fast
eiendom eller personlige aktiva som tilhører sikrede,
- restriksjoner over sikredes faste eiendom eller personlige
aktiva.
- midlertidig eller permanent forbud mot at sikrede innehar
verv som medlem av styret eller stilling med personlig
ledelsesansvar
- begrensning av sikredes personlige bevegelsesfrihet eller
- deportasjon av sikrede som følge av tilbakekallelse av
gjeldende og gyldig immigrasjonstillatelse.
Det er en forutsetning at kostnadene er forhåndsgodkjent
av Tryg.
Denne utvidelsen gjelder ikke dersom årsaken til de nevnte
forhold er at sikrede er dømt skyldig i en straffbar handling.

eksternt styremedlem pr forsikringstilfelle og totalt i løpet
av forsikringsperioden.

4.11. Gjenoppretting av renommé/omdømme
Forsikringen er utvidet til å dekke sikredes kostnader til
gjenoppretting av renommé som følge av et
dekningsberettiget krav eller ved gjennomføring av en
offentlig undersøkelse.
Med kostnader til gjenoppretting av renommé menes
rimelige og nødvendige kostnader i forbindelse med
konsulenttjenester som har til hensikt å dempe den
negative eller potensielt negative effekten på sikredes
renommé.
Det er en forutsetning at kostnadene er forhåndsgodkjent
av Tryg.

4.9. Kostnader ved offentlig undersøkelse, etterforskning
Dekning av kostnader etter denne utvidelsen er begrenset til
eller gransking
Forsikringen er utvidet til å omfatte rimelige og nødvendige
kostnader til juridisk rådgivning eller forberedelse av en
rapport til offentlig myndighet, i forbindelse med offentlig
undersøkelse, etterforskning eller granskning av sikrede.

NOK 1 000 000 per forsikringstilfelle og totalt for
forsikringsperioden. Denne summen er en del av den
forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset og
kommer ikke i tillegg til denne.

4.12. Trusler fra sosiale medier
Med en offentlig undersøkelse, etterforskning eller
gransking skal forstås uanmeldt inspeksjon eller
virksomhetsbesøk i forsikringstiden, av offentlig myndighet,
herunder krav fra offentlige myndigheter om at sikrede
produserer dokumenter eller utarbeider skriftlige svar på
spørsmål.

Forsikringen er utvidet til å dekke rimelige og nødvendige
kostnader til konsulenttjenester som følge av at
konfidensiell selskapsinformasjon er lagt ut på sosiale media
eller internettside, eller trusler om at konfidensiell
selskapsinformasjon legges ut på en sosiale media eller
internettside.

Det er en forutsetning at kostnadene er å anse som
ekstraordinære.

Med konsulenttjenester menes tjenester utført av PR
konsulenter med den hensikt å dempe den negative eller
potensielt negative effekten for sikredes renommé.

Dekning av kostnader etter denne utvidelsen er begrenset til
NOK 1 000 000.

4.10. Eksterne styremedlemmer (non-executive
directors)
Forsikringen utvidet til å dekke forsikringstakers eksterne
styremedlemmers udekkede personlige ansvar som følge av
at avtalt forsikringssum er oppbrukt, og det ikke foreligger
annen forsikringsdekning eller annen mulighet for
skadesløsholdelse av de eksterne styremedlemmene.
Med eksterne styremedlemmer menes sikret som ikke har,
eller har hatt, ledelsesansvar hos forsikringstaker, ikke er,
eller har vært, ansatt hos forsikringstaker og heller ikke
direkte eller indirekte mottar eller har mottatt betaling eller
annen kompensasjon fra forsikringstaker for arbeid utført
som konsulent, rådgiver eller annen tjenesteyting.
Forsikringssummen for denne utvidelsen utgjør et beløp
tilsvarende 10 % av den forsikringssummen som fremgår av
forsikringsbeviset, maksimalt NOK 1 500 000 for hvert

Forsikringssummen for denne utvidelsen utgjør NOK 500
000 per forsikringstilfelle og totalt i løpet av
forsikringsperioden. Denne summen er en del av den
forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset og
kommer ikke i tillegg til denne.

4.13. Nødkostnader
Dersom Trygs skriftlige godkjennelse av kostnader som
etter vilkårene krever forhåndsgodkjenning, ikke kan
innhentes innen rimelig tid, er forsikringen utvidet til å
dekke nødvendige kostnader uten forhåndsgodkjennelse,
som følge av et ellers dekningsberettiget krav under
forsikringsavtalen.
Forsikringssummen for denne utvidelsen utgjør et beløp
tilsvarende 20 % av den forsikringssummen som fremgår av
forsikringsbeviset.

5. Forsikringssum og egenandel
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Trygs samlede erstatningsplikt, inklusive saksomkostninger
og renter, er begrenset til den avtalte forsikringssum for alle
krav varslet eller fremsatt i en og samme forsikringsperiode.
Ved hvert skadetilfelle bærer den sikrede den avtalte
egenandel.

Med saksomkostninger menes Tryg sine samlede utgifter og
kostnader ved behandling av et krav som er dekket under
forsikringen.

6. Begrensninger som gjelder
Forsikringen dekker ikke krav som bygger på, eller direkte
eller indirekte er en følge av, ansvar for:

- påvirkning av temperaturen
som er, eller kan være, til skade eller ulempe for miljøet.

6.1. Annen forsikring

6.8. Feil eller mangel ved produkt

Formueskade som er omfattet av annen forsikring.
Forsikringsavtalelovens paragraf 6-3 gjelder ikke.

Formueskade som skyldes feil eller mangel ved et produkt.

6.9. Kjente skader/krav
6.2. Rettstridig vinning
Formueskade påført noen ved at sikrede har forsøkt å
skaffe eller har skaffet eller medvirket til å skaffe seg selv
eller andre en rettstridig vinning. Dette gjelder uavhengig av
om sikredes handling kan medføre straff eller ikke etter
lovgivningen i det land handlingen har funnet sted, herunder
ulovlig innsidehandel som omhandlet i den amerikanske
Securities Exchange Act av 1934.

Formueskade som utspringer fra krav som er fremmet mot
sikrede før forsikringens ikrafttredelse, og krav som er eller
burde vært, kjent for sikrede eller forsikringstaker før
forsikringen trådte i kraft. Det samme gjelder for
formueskade som bygger på faktiske omstendigheter som
var, eller burde vært, kjent for sikrede eller forsikringstaker
før dette tidspunkt.

6.3. Skatter, avgifter, bøter og lignende

6.10. Emisjon, kapitalinnhentelse, prospekt,
registreringsdokument eller lignende

Formueskade i form av skatter, avgifter, bøter og lignende,
uansett årsak, herunder Punitive Damage og Exemplary
Damages.

Krav som skyldes eller på noen måte relateres til tilbud om
kjøp eller salg av verdipapirer utstedt av konsernet eller et
tilknyttet selskap ved emisjon.

6.4. Forvalter av pensjons- eller overskuddelingsordning
Formueskade sikrede har påført noen som forvalter av
pensjons- eller overskuddelingsordning, eller annen lignende
ordning til fordel for de ansatte, herunder oppgaver eller
forpliktelser pålagt ved den amerikanske Employee
Retirement Income Service Act av 1974, Securities Act av
1933, Securities Exchange Act av 1934 eller den britiske
Pensions Act av 1995.

6.5. Krenkelse av immaterielle rettigheter
Formueskade som skyldes krenkelser av opphavsrett,
patentrett, mønsterrett, varemerkerett og lignende
immaterielle rettigheter.

6.6. Profesjonsansvar
Formuesskade hvor sikrede kan ilegges et profesjonsansvar.

Formueskade som relaterer seg til mangelfulle, uriktige eller
misvisende opplysninger i et prospekt,
registreringsdokument eller lignende dokumenter, samt
krav som følge av manglende lovpålagt registrering hos
offentlig myndighet. Det samme gjelder dersom ett eller
flere datterselskaper er involvert i slike forhold som nevnt i
første punktum.

6.11. Farlige stoffer
Forsikringen gjelder ikke utgifter for skade som indirekte
eller direkte er voldt av Formaldehyde, Diethylstilbestrol,
Asbest, Kugalskap (BSE/TSE), elektromagnetiske felt (EMF),
genmodifiserte organismer, tobakksprodukter,
blodprodukter eller legemidler.

6.12. Ikke-forsikringsbare hendelser
Forsikringen omfatter ikke hendelser, kostnader eller
erstatning om disse anses som ikke-forsikringsbare i det
land hendelsen inntreffer.

6.7. Forurensing og lovgivning i USA
Formueskade som skyldes forurensning hvis kravet
behandles etter lovgivning i USA.
Med forurensning menes tilførsel av
- fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen
- støy og rystelser
- lys og annen stråling

6.13. Miljøskade/forurensing
Ansvar som direkte eller indirekte skyldes eller er en følge av
inntruffet miljøskade eller forurensning.
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7. Opphør av forsikringen
7.1. Eierskifte
Ved eierskifte opphører forsikringen. Det samme gjelder om
forsikringstaker går konkurs eller blir satt under
administrasjon. Dersom datterselskap(er) går konkurs eller
blir satt under administrasjon, opphører forsikringen for
datterselskap(ene).
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 mer enn 50 % av aksjeselskapets eiendeler.

7.2. Utvidet oppdagelsesperiode
Dersom forsikringen opphører som følge av et av de forhold
som er nevnt i punkt 7.1. vil forsikringen likevel omfatte
erstatningskrav som varsles eller fremsettes mot sikrede
eller direkte mot Tryg inntil 12 måneder etter utløpet av den
ordinære forsikringstiden såfremt kravet bygger på
handlinger eller unnlatelser foretatt før forsikringen
opphørte i medhold av punkt 7.1.

Dette gjelder likevel ikke dersom forsikringstaker tegner ny
forsikring i annet selskap.
Sikrede har rett til å tegne dekning for en utvidet
oppdagelsesperiode utover de 12 måneder som følger av
første avsnitt mot følgende tilleggspremie (beregnet av
årspremien for siste forsikringsperiode):
- 12 måneder mot 125 % tilleggspremie
- 24 måneder mot 150 % tilleggspremie
- 36 måneder mot 200 % tilleggspremie.

7.3. Premie ved opphør
Premie for opprinnelig avtalt forsikringsperiode anses
opptjent på det tidspunkt et av de forhold som er nevnt i
punkt 7.1. inntreffer, og vil ikke bli helt eller delvis refundert.

8. Forsikringstakers opplysningsplikt
Forsikringstakeren skal, både ved tegning og i løpet av
forsikringsperioden, av eget tiltak gi opplysninger om
vesentlige endringer i selskapets virksomhet, i form av art
og omfang, som forsikringstakeren må forstå er av
vesentlig betydning for Trygs vurdering av risikoen.

risikoen, bortfaller eller settes ned Trygs erstatningsplikt, jf.
FAL paragrafene 4-1, 4-2 og 4-3.
Brudd på forsikringstakers opplysningsplikt kan kun gjøres
gjeldende overfor den/de sikrede om var kjent med at slikt
brudd forelå.

Har forsikringstakeren forsømt sin opplysningsplikt om
forhold som kan ha betydning for Trygs vurdering av

9. Endring av risiko
Hvis det premieberegningsgrunnlag, herunder
virksomhetsart, selskapsstruktur og geografisk område
forsikringstaker har oppgitt, endres slik at det betinger en
høyere premie, tas det forbehold om at Trygs ansvar kan
settes ned forholdsmessig jf. FAL paragraf 4-6.

Et slikt forbehold kan ikke gjøres gjeldende dersom sikrede
verken visste eller burde vite at forholdet ble endret, eller
dersom forsikringstilfellet ikke skyldes det endrede forhold.

10. 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 Tryg selv kan vareta sitt tarv.
Er forsikringstilfellet inntruffet, skal sikrede uten ugrunnet
opphold melde fra til Tryg. Når erstatningskrav er reist mot

sikrede, eller direkte mot Tryg, plikter sikrede for egen
regning å:
- gi Tryg de opplysninger og dokumenter som er
tilgjengelige for sikrede, og som Tryg trenger for å vurdere
sitt ansvar og utbetale erstatningen
- utføre de undersøkelser og utredninger Tryg finner
nødvendig og å møte ved forhandlinger eller rettergang.
Uten Trygs samtykke må ikke sikrede innrømme
erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav. Sikredes
innrømmelser overfor skadelidte binder ikke Tryg.
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11. Trygs plikter ved skadetilfelle
Når erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger
den avtalte egenandel, påtar Tryg seg å:
- utrede om erstatningsansvar foreligger
- forhandle med skadelidte
- betale de nødvendige omkostninger for avgjørelse av
erstatningsspørsmålet i samsvar med punkt 4.1.
- betale den erstatning og de omkostningene som
overstiger egenandelen.

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 Tryg.

Hvis erstatningsansvaret dels omfattes av forsikringen og
dels faller utenfor, fordeles omkostningene forholdsmessig
etter partenes økonomiske interesse i saken. Det samme
gjelder dersom erstatningsansvaret overstiger
forsikringssummen. Er Tryg villig til å forlike saken eller stille

Fremsettes krav om erstatning direkte mot Tryg, skal Tryg
varsle sikrede uten ugrunnet opphold og holde sikrede
underrettet om den videre behandling av kravet. Trygs
innrømmelser overfor skadelidte binder ikke sikrede.

Tryg har rett til å betale enhver erstatning direkte til
skadelidte.

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

12.1. Forsikringsrettslige innsigelser
Trygs forsikringsrettslige innsigelser overfor
forsikringstakeren kan også gjøres gjeldende overfor den
medforsikrede.

12.2. Endring, oppsigelse eller annet opphør
Forsikringsavtalen kan endres, sies opp, flyttes til annet
selskap eller falle bort uten varsel til den medforsikrede.

12.3. Forsikringsoppgjør
Tryg kan med bindende virkning for medforsikrede
forhandle med forsikringstakeren om forsikringsoppgjøret
eller utbetale erstatning til forsikringstakeren.
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.

13. Meldefrist
Sikrede mister retten til å kreve erstatning av Tryg dersom
kravet ikke er meldt til Tryg innen ett år etter at sikrede fikk
kunnskap om de forhold som begrunner kravet mot Tryg.

14. Lovvalg og verneting for forsikringsavtalen
Enhver tvist som angår forståelse, gyldighet og virkning av
denne forsikring skal avgjøres etter norsk rett og søksmål
skal anlegges for norsk domstol.
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