
Ansvarsforsikring  for IKT-bedrifter
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

Selskap: Tryg Forsikring, 5020 Bergen, Foretaksregisteret NO 989 563 521 MVA. Versjonsdato: 09.03.2021
Filial av Tryg Forsikring CVR-nr. 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark

Dette produktarket er en forenkling av Tryg sine vilkår. Fullstendig informasjon fremgår av forsikringsbevis og vilkår. Vilkårene 
finnes på tryg.no.

Hvilken type forsikring?
Ansvarsforsikring dekker rettslige erstatningsansvar for formuestap i forbindelse med rådgivning og fysisk skade på person eller 
ting. Forsikringen omfatter både profesjons-, bedrifts- og produktansvar. 

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

 Skade på egne ansatte 

 Kontrakt, herunder forsinkelser eller 
uteblivelse av leveranse  

 Eiere eller familie 

 Bøter

 Forurensing

 Ting i varetekt: ting som tilhører andre, men 
som bedriften har mottatt for salg, utleie, 
flytting, oppbevaring, bruk, leie, reparasjon, 
installasjon, bearbeiding

 Bilansvar

 Styreansvar

Hva dekker forsikringen?
 Rettslig erstatningsansvar for økonomisk 

tap som ikke skyldes person- eller tingskade 
forårsaket av rådgivende IKT-konsulent

 Rettslig erstatningsansvar for økonomisk 
tap som skyldes person- eller tingskade 
forårsaket av IKT-bedrift

 Tap eller endring av elektronisk lagret 
informasjon  

 Huseieransvar  

Ansvarsutvidelser som kan avtales 
 Rettshjelp

 Brudd på patentrettigheter
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Begrensninger i forsikringen
Listen viser noen eksempler hvor rett til utbetaling ved skade kan reduseres eller falle bort

  Brudd på lover og regler for bransjen virksomheten drives i 

  Manglende adgangskontroll, autorisasjonsrutiner og sikkerhetskopiering 

  Manglende vedlikehold av bygg og eiendeler 
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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.

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.  

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Europa.

Forsikringen kan utvides til å gjelde i hele verden.


