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Hvilken type forsikring?
Styreansvarsforsikring dekker styremedlemmers, administrerende direktørs og daglig leders personlige erstatningsansvar.
Forsikringen omfatter formueansvar.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

Erstatningsansvar som styremedlemmer og
varamedlemmer
Erstatningsansvar som administrerende
direktør  

Her er noen eksempler på hva forsikringen ikke
dekker. Vær oppmerksom på at listen ikke er
fullstendig. Hele oversikten finner du i vilkårene.

Rettslig behandling av krav som er omfattet
av forsikringen

Andre styremedlemmer under samme
forsikring
Straffbare handlinger

Ansvarsutvidelser som kan avtales

Styremedlemmers familie

Utvidet eller livsvarig oppdagelsesperiode

Mangel på andre forsikringer

Styreansvar i annet selskap

Forurensing og farlige stoffer

Krav fra ansatte

Avgifter og bøter

Gjenoppretting av renommé/omdømme

Profesjonsansvar

Eksterne styremedlemmer

Rettstridig vinning

Begrensninger i forsikringen
Listen viser noen eksempler hvor rett til utbetaling ved skade kan reduseres eller falle bort
Dersom forsikringstakeren har forsømt sin opplysningsplikt om forhold som kan ha betydning for selskapets
vurdering av risikoen
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Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Norden.
Forsikringen kan utvides til å gjelde i hele verden.

Hvilke forpliktelser følger med forsikringen?
Bedriften plikter å gi korrekt informasjon ved kjøp av forsikringen og om endringer som har betydning for forsikringen.
Ved skade plikter bedriften straks forsøke å begrense skadens omfang og melde skaden på tryg.no eller 915 04040 så
fort som mulig.

Når og hvordan betales forsikringen?
Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av betalingsvarselet.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra klokken 00.00 den dag det er avtalt at forsikringen skal settes i kraft og opphører
klokken 24.00 den dag det er avtalt at forsikringen skal opphøre. Forsikring som skal tre i kraft samme dag som
forsikringsavtalen inngås gjelder likevel fra det klokkeslett avtalen er inngått. Forsikringen gjelder for et år av gangen
med mindre annet fremgår av forsikringsavtalen. Forsikringen fornyes automatisk med mindre den sies opp før.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Forsikringen kan sies opp dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige
grunner, jf. FAL § 3-6, 1. ledd. Oppsigelsen må skje med én måneds varsel. Det kan gjøres på tryg.no/minside, eller
ved å kontakte Tryg Kundesenter på + 47 915 04040 eller chat.
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