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Forsikringsavtalen 
 

Forsikringsavtalen består av 

-forsikringsbeviset (med eventuell Spesifikasjon) 

-forsikringsvilkårene, dvs. 

 -eventuelle særvilkår (fremgår av forsikringsbeviset) 

 -dette vilkåret (WtCAST 1-1) 

 -Generelle vilkår 

 -Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (nedenfor omtalt som FAL). 

 

Særvilkårene utvider, innskrenker og/eller presiserer enkelte bestemmelser i WtCAST 1-1 og Generelle vilkår. 

De øvrige bestemmelsene i forsikringsvilkårene gjelder da i tillegg til særvilkårenes bestemmelser. 

 

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 

 

I tilfelle motstrid mellom bestemmelser om samme forhold, gis de prioritet i den rekkefølge de står oppført 

ovenfor, dog slik at spesielle regler alltid går foran generelle. 
 

1 HVEM forsikringen gjelder for (sikrede) 
 

1.1 Forsikringen gjelder for samtlige medlemmer/varamedlemmer i styret og administrerende direktør i 

den virksomhet som er nevnt i forsikringsbeviset 

 

1.2 Forsikringen omfatter også samtlige medlemmer/varamedlemmer i styret og administrerende 

direktør i nye datterselskaper som virksomheten overtar eller etablerer i løpet av forsikringstiden, 

forutsatt 

 

a) at den virksomheten som slikt selskap driver er omfattet av den virksomhetsbeskrivelsen som fremgår 

av forsikringsbeviset, og 

 

b) at virksomhetens samlede aktiva ikke øker med mer enn 30 % i forhold til balansen i siste års regnskap. 

 

 

 

2 HVOR forsikringen gjelder 
 

Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen formueskade 

-som inntreffer i hele verden, og 

-som sikrede er erstatningsansvarlig for etter gjeldende rett i Norge. 

 

 

3 NÅR forsikringen gjelder 
 

3.1 Hvis ikke annet er avtalt, må erstatningskravet for formueskaden 

 

a) være reist mot sikrede eller Forsikringsselskapet i forsikringstiden, og 

 

b) grunne seg på handling eller unnlatelse foretatt etter at forsikringen trådte i kraft. 

 

3.2 Erstatningskravet anses reist på det tidligste av følgende tidspunkt: 

 - når sikrede eller Forsikringsselskapet første gang mottar skriftlig krav om erstatning 
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 - når sikrede eller Forsikringsselskapet første gang mottar skriftlig melding vedrørende 

omstendigheter som kan ventes å føre til at erstatningskrav blir reist mot sikrede eller 

Forsikringsselskapet. 

 

3.3 Dersom kravet grunner seg på unnlatelse, regnes unnlatelsen i tvilstilfelle som foretatt den dag 

handlingen senest måtte vært foretatt om tapet skulle vært unngått. 

 

3.4 Alle erstatningskrav som fremsettes mot en eller flere sikrede som følge av samme handling eller 

unnlatelse, regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt det første kravet reises, jf. pkt. 

3.2. 

 

3.5 Hvis ikke annet er avtalt, opphører forsikringen 30 dager etter tidspunktet for offentliggjørelsen av 

en av følgende begivenheter: 

 

a) oppkjøp av majoriteten av virksomhetens stemmeberettigede eierinteresser 

 

b) overdragelse av alle eller det vesentligste av virksomhetens eiendeler 

 

c) fusjon/sammenslåing mellom virksomheten og annen enhet som medfører at virksomheten opphører 

å eksistere. 

 

3.6 Forsikringen på opphørstidspunktet omfatter også erstatningskrav som blir reist mot sikrede innenfor et 

tidsrom på 12 måneder etter at forsikringen er opphørt, forutsatt at kravet grunner seg på handling 

eller unnlatelser foretatt i forsikringstiden, dersom: 

 

a) forsikringen opphører som følge av et av de forhold som nevnt i pkt. 3.7, 

 

b) Forsikringsselskapet sier opp eller avslår å fornye forsikringen av annen grunn enn manglende 

premiebetaling, eller 

 

c) forsikringen sies opp som følge av at virksomheten opphører. 

 

I slike tilfeller er Forsikringsselskapets samlede erstatningsplikt for alle krav som anses reist i denne 

perioden begrenset til forsikringssummen i det siste året forsikringen var ikraft. 

 

3.7 Forsikringen som gjelder på det tidspunkt sikredes funksjon opphører omfatter også erstatningskrav 

som blir varslet eller fremsatt etter at sikredes funksjon har opphørt, forutsatt 

 

a) at kravet grunner seg på handlinger eller unnlatelser foretatt før opphørstidspunktet, og 

 

b) at forsikringen fortsatt er i kraft på det tidspunkt kravet reises. 

 

 

4 HVA forsikringen omfatter 
 

4.1 Rettslig erstatningsansvar for formueskade 

 

Forsikringen omfatter sikredes personlige, rettslige erstatningsansvar for formueskade som er voldt i 

egenskap av medlem/varamedlem i styret eller administrerende direktør i virksomheten som er 

nevnt i forsikringsbeviset. 

 



 

5 
 

Forsikringen omfatter således ikke ansvar for personskade eller tingskade, herunder økonomisk tap 

som følge av slik skade. 

 

 
 

5 HVA forsikringen IKKE omfatter 
 

 Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen ikke ansvar 

 

5.1 som følge av straffbar handling som dokumentfalsk, underslag, tyveri, bedrageri og/eller utroskap, 

jf. Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 paragrafene 179 - 190, 255 - 

258, 270 - 271a, 275 og 276. 

      

5.2 for ærekrenkelser eller oppreisning, herunder etter Lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning, 

paragrafene 3-5 og 3-6, eller for bøter o.l. (herunder "Punitive Damages" eller "Exemplary 

Damages") 

 

5.3 som følge av beslutning om erverv av aksjer i eller ved formuesoverførsel, lån eller sikkerhetsstillelse 

til gunst for virksomhet hvor de sikrede eller deres familie (jf. pkt. 5.7.c, annet avsnitt), enkeltvis eller 

samlet, har betydelig økonomisk interesse 

 

5.4 som sikrede pådrar seg i egenskap av konsulent eller rådgiver for den virksomhet som er nevnt i 

forsikringsbeviset, eller andre 

 

5.5 som følge av forurensning 

 

5.6 overfor noen av de øvrige sikrede under samme forsikring, eller deres familie (jf. pkt. 5.7.c, annet 

avsnitt), med mindre vedkommende kan dokumentere å ha reservert seg mot den beslutning som 

erstatningskravet grunner seg på 

 

5.7 overfor forsikringstakers/sikredes mor-/datterselskap eller overfor selskap eller virksomhet 

 

a) i samme konsern som forsikringstaker, jf. Lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, paragrafene 1-3 

og 1-4 

 

b) hvor eierinteressene i forsikringstakers og skadelidtes selskap er de samme med 50 % eller mer 

 

c) hvor forsikringstaker eller en eller flere av de sikrede eller deres familie har mer enn 50% eierinteresse 

eller bestemmende innflytelse. 

 

Til familie regnes sikredes foreldre, barn, søsken og deres ektefeller, samt sikredes ektefelle eller 

samboer. Med samboer menes person som sikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold 

som har vedvart i de siste 2 år 

 

d) som disponeres eller drives av forsikringstaker eller en av de sikrede. 

 

5.8 som sikrede har påtatt seg å bære og som går utover det som følger av alminnelige rettsregler, det 

vil si ethvert ansvar som alene bygger på garanti, kontrakt, løfte, tilsagn eller annen avtale inngått før 

eller etter at formueskaden er konstatert 
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6 Sikkerhetsforskrifter 
 

 Sikrede plikter å overholde eventuelle sikkerhetsforskrifter som er inntatt i forsikringsbeviset. 

 

6.1 Følger av ikke å overholde sikkerhetsforskrifter 

 

Hvis brudd på sikkerhetsforskrifter fører til skade eller større erstatningsansvar enn sikrede ellers ville 

hatt, og sikrede har utvist forsømmelighet med å overholde dem eller med å påse at de ble 

overholdt, kan utbetalingen under forsikringen bli redusert eller falle bort, jf. FAL paragraf 4-8. 

 

Det samme gjelder hvis forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av ledende art eller 

av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, eller av arbeidsledere som i 

arbeidstiden følger dem de er satt til å lede. 

 
 

7 Forsikringssum 
 

Den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset angir Forsikringsselskapets samlede 

utbetalingsplikt for alle krav, inklusive omkostninger, som anses reist mot sikrede i løpet av ett og 

samme forsikringsår. 

 
 

8 Egenandel 
 

 Det trekkes ingen egenandel. 

 
 

9 Sikredes plikter ved skadetilfelle 
 

Formueskade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes Forsikringsselskapet uten 

ugrunnet opphold. 

 

 Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller Forsikringsselskapet, plikter sikrede 

 - omgående å gi Forsikringsselskapet alle opplysninger av betydning for sakens behandling 

- på egen bekostning å utføre de undersøkelser og utredninger som Forsikringsselskapet finner 

nødvendig, samt å møte ved forhandlinger eller rettergang. 

 

Hvis sikrede uten Forsikringsselskapets samtykke innrømmer erstatningsplikt eller forhandler om 

erstatningskrav, er dette ikke bindende for Forsikringsselskapet. 

 

 

10 Behandling av erstatningskrav 
 

10.1 Når et erstatningskrav omfattes av forsikringen, tilligger det Forsikringsselskapet å 

 - utrede om erstatningsansvar foreligger 

 - forhandle med kravstilleren 

 - om nødvendig prosedere saken for domstolene. 

 

10.2 Forsikringsselskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet. 

Eventuelle omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av 

Forsikringsselskapet, betales av Forsikringsselskapet. Jf. dog pkt. 7. 
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 Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels omfattes av forsikringen og dels faller 

utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. 

 

 Er Forsikringsselskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det 

ikke for omkostninger som senere påløper. 

 

10.3 Forsikringsselskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 

 

11 Regress 
 

Har sikrede oversittet 1-årsfristen for å gi melding om forsikringstilfellet til selskapet (jf. FAL paragraf 8-

5, 1. ledd), har Forsikringsselskapet rett til regress mot sikrede i de tilfellene hvor Forsikringsselskapet 

har utbetalt erstatning direkte til skadelidte. 

 

 


