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1.0 Hvem forsikringen gjelder for – sikrede
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Forsikringsavtalen
Forsikringsavtalen består av:

a) forsikringsbeviset (med eventuell 
Spesifikasjon)

b) forsikringsvilkårene, dvs
• i. dette vilkåret 
• ii.  eventuelle særvilkår (fremgår av 

forsikringsbeviset)
• iii. Generelle vilkår
• iv. Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om 

forsikringsavtaler (nedenfor omtalt som 
fal.)

Særvilkårene utvider, innskrenker og/eller 
presiserer enkelte bestemmelser i dette vilkår 
og Generelle vilkår. De øvrige bestemmelsene 
i forsikringsvilkårene gjelder da i tillegg til 
særvilkårenes bestemmelser.

Med sikrede forstås: 

a) Forsikringstaker som nevnt i 
Forsikringsbeviset.

b) Forsikringstakers nordiske datterselskap 
eiet mer enn 50 %.

Forsikringen gjelder også for selskap som 
sikrede overtar eller etablerer i løpet av 
forsikringstiden, forutsatt at den virksomhet 
som slikt selskap driver ikke skiller seg vesentlig 
fra sikredes virksomhet. 

Forsikringen dekker også direkte 
erstatningsansvar som ansatte pådrar seg etter 
lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning 
§ 2-1, hvis ansvaret kunne vært gjort gjeldende 
overfor arbeidsgiveren. Har sikrede et 
arbeidsgiveransvar, trer selskapet inn i sikredes 
rett til regress mot den ansatte, hvis den 
ansatte forsettlig har forvoldt skaden.

1.1
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2.0 Hvor forsikringen gjelder
Bedrifts- og produktansvar

a) Forsikringen gjelder for skade som 
inntreffer i Norden, og

b) Som sikrede er rettslig erstatningsansvarlig 
for etter gjeldende rett i de nordiske land. 

Særlig for produktansvar
Forsikringen omfatter også produktansvar 
for skade som inntreffer utenfor Norden hvis 
skaden skyldes produkter:

a) sikrede har solgt til eller levert for salg til 
forbruker innenfor det avtalte området, eller

b) som er videresolgt utenfor området uten 
at sikrede visste eller burde visst dette

Erstatningsansvar som idømmes av domstol 
i USA eller Canada som ilegges etter 
rettsreglene i disse land, er likevel ikke dekket 
av forsikringen.

2.1

2.2

3.0 Når forsikringen gjelder
Hvis ikke annet er avtalt, må skaden være 
konstatert av sikrede eller av skadelidte i løpet 
av forsikringstiden. Alle skader som skyldes 
samme ansvarsutløsende handling, unnlatelse 
eller begivenhet, eller som har sin årsak i en 
sammenhengende kjede av hendelser, regnes 
som ett skadetilfelle og henføres til det 
tidspunkt første skade ble konstatert. Skaden 
blir å henføre til den forsikring som gjaldt da 
skaden først ble konstatert. Har flere sikrede 
medvirket til en skade, regnes også dette som 
ett skadetilfelle. 

Skadetilfellet regnes som konstatert på det 
tidspunkt første skade konstateres. 

Opphører sikredes virksomhet i 
forsikringstiden, herunder dog ikke begrenset 
til konkurs,  opphører forsikringen samtidig som 
opphørstidspunktet for sikredes virksomhet.
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4.0 Hva forsikringen omfatter
Rettslig erstatningansvar 
Forsikringen omfatter sikredes rettslige 
erstatningsansvar for skade jf. pkt. 4.2, som er 
voldt under utøvelse av sikredes virksomhet 
(som beskrevet i Forsikringsbeviset), herunder 
som eier eller bruker av fast eiendom som 
benyttes i virksomheten (huseieransvar og 
kontoransvar).

Skade
Med skade forstås personskade, tingskade 
herunder skade på fast eiendom, samt 
økonomisk tap som følge av en dekningsmessig 
ting- eller personskade.

• (1) Personskade anses inntruffet når en 
person skades, påføres sykdom eller dør. 

• (2) Tingskade anses inntruffet når løsøre 
(herunder dyr) eller fast eiendom skades 
eller går tapt på annen måte, eller når 
elektronisk lagret informasjon forvanskes 
eller går tapt på annen måte. 

Alle skader som skyldes samme 
ansvarsutløsende handling, unnlatelse 
eller begivenhet, eller som har sin årsak i 
en sammenhengende kjede av hendelser, 
regnes som ett skadetilfelle. Har flere sikrede 
medvirket til en skade, regnes også dette som 
ett skadetilfelle.

Foreligger det dekningsmessig person- eller 
tingskade etter forsikringsvilkårene, dekkes 
også tilkomstkostnader. Som tilkomstkostnader 
dekkes likevel ikke kostnader til hel eller delvis 
omgjøring av sikredes leveranse, arbeid eller 
entreprise, selv om de er nødvendige for å 
utbedre en dekningsmessig skade.

Ansvar for underentreprenører
Forsikringen omfatter også sikredes 
erstatningsansvar for person- eller tingskade 
forårsaket av sikredes underentreprenør når NS 
8405, NS 8406, NS 8407, NS 8415, NS 8416, 
NS 8417  er avtalt for entrepriseoppdraget. 
Underentreprenøren er ikke medforsikret. 
Selskapet har derfor full regressrett overfor 
underentreprenøren. For skader forårsaket av 
underentreprenører, er Protector Forsikrings  
erstatningsplikt begrenset til samlet 150 G for 
hvert oppdrag. Egenandel per skadetilfelle er 
NOK 100 000, dog aldri lavere enn det som 
fremgår av forsikringsbeviset.

Forsikringen omfatter i slike tilfeller også skader 
underentreprenøren har forvoldt ved skade 
på person og ting ved gravings-, sprengnings-, 
spuntings-, pelnings og rivingsarbeid.

Dette gjelder likevel ikke ansvar for skade 
påført byggverk eller annen gjenstand når 
ovennevnte arbeider finner sted inne i, under 
eller nærmere enn 5 meter fra byggverket/
gjenstanden. Arbeidene finner sted nærmere 
enn 5 meter når terreng nærmere byggverket/
gjenstanden enn 5 meter etter planen skal 
berøres av arbeidene.

Skade på forsikringstakerens egen entreprise 
herunder underentreprenørens egen og andre 
underentreprenørers entreprise, omfattes ikke.

Forsikringen omfatter ikke ansvar/ skade 
forvoldt av sikredes underleverandører. 

4.1

4.2

4.3
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5.0 Særbestemmelser om produktansvar
Med produktansvar forstås at sikrede blir 
rettslig erstatningsansvarlig for skade som er 
forårsaket av mangler eller skadevoldende 
egenskaper ved leverte produkter. 

I slike tilfeller gjelder følgende 
særbestemmelser i tillegg til de øvrige 
bestemmelser i vilkårene: 

Forsikringen dekker ikke produktansvar: 
a) for skade på selve produktet 
b) for omkostninger ved reklamasjon eller 

tilbakekallelse, herunder omkostninger i 
forbindelse med; 

• (i.) reparasjon, omlevering, bort kjøring, 
deponering og destruksjon av produktet

• (ii.) tilkomstkostnader tilknyttet 
reparasjon eller skifte av det leverte 
produkt, 

• (iii.) å trekke produktet tilbake fra 
markedet, slik som utgifter til oppsporing 
av produktet eller informasjon til kunder, 
allmennheten o.l.

6.0 Hva forsikringen ikke dekker – unntak
Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen 
ikke ansvar for:  

Oppfyllelse av sikredes kontrakt

For utgifter/omkostninger/tap knyttet til 
oppfyllelse av sikredes kontrakt (dvs. avtalt 
ytelse, leveranse, arbeid, entreprise e.l.) 
herunder 

a) skade på sikredes leveranse, arbeid 
eller entreprise når skaden inntreffer før 
overlevering eller skyldes feil eller mangel 
som forelå ved overleveringen selv om 
skaden materialiserer seg etter overlevering; 

b) verdireduksjon/prisavslag/tap på grunn av 
mangelfull, forsinket eller uteblitt oppfyllelse 
av kontrakten; 

c) omkostninger til hel eller delvis omgjøring 
av sikredes kontrakt, eventuelt verdien 
av denne dersom omgjøring ikke skjer, 
eventuelt utføres av andre. 

Garanti m.m.
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 skaden er 
konstatert.

Forsikringen omfatter likevel sikredes 
ansvar for skade påført tredjemann i 
henhold til bestemmelser om regulering av 
erstatningsansvar i standard bransjekontrakter, 
når disse er anvendt.

Personskader

For personskade som er forårsaket av 
inhalering av asbest eller materialer som 
inneholder asbest.

Som er forårsaket av PCB, tobakk eller 
formaldehyd. 

For personskade som rammer sikredes ansatte 
når skaden er forårsaket i arbeidsforholdet.

6.1

6.2
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Forurensning

For forurensning av luft, vann eller grunn, eller 
skade som følger herav. Som forurensning 
regnes også støv, støy, larm, lukt, lys og 
bestråling. 

Forsikringen omfatter likevel skader hvor 
årsaken til forurensningen er plutselig 
og uforutsett. Ved dekningsmessig 
forurensningsskade omfatter forsikringen 
også utgifter til opprydding pålagt av offentlig 
myndighet. 

Motorkjøretøy m.m.

Som eier, fører eller bruker av:

Motorkjøretøy, herunder truck og 
arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri. 
Forsikringen omfatter likevel rettslig 
erstatningsansvar som eier, fører eller bruker av 
transportredskap med eget fremdriftsmaskineri 
og som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t. 

Seilbåt eller motordrevet fartøy. 

Luftfartøy eller skade forårsaket av luftfartøy. 

Mor/datterselskap

Overfor:
forsikringstakers/sikredes mor-/datterselskap, 
eller;
hvor eierinteressene i forsikringstakers og 
kravstiller/skadelidte selskap er de samme med 
50 % eller mer, eller;
selskap tilhørende samme konsern som sikrede 
(jf. lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, 
§§ 1-3 og 1-4), eller;
selskap eller virksomhet som disponeres eller 
drives av forsikringstager eller en av de sikrede, 
eller;

selskap hvor sikredes daglige leder eller 
styremedlemmer eller deres familier har 
bestemmende innflytelse eller minst 50 % 
eierinteresse.

Til familien regnes sikredes ektefelle og 
samboer samt sikredes foreldre, søsken 
eller barn og deres ektefeller eller samboer. 
Med samboere menes personer med felles 
husholdning som lever i et ekteskapslignende 
forhold som har vedvart i de siste 2 år, og som 
ifølge Folkeregistret har samme bopel. 

Byggherreansvar

Som byggherre, herunder om-/påbygging 
av egne anlegg, og ansvar i forbindelse med 
alminnelig vedlikehold av egne bygg. 

Gjenstander sikrede har i sin varetekt
For skade på ting som sikrede:

a) har til salg, utleie, transport, fremvisning, 
demonstrasjon, løft i kran, og lignende, eller;

b) leier, låner, bruker eller oppbevarer.

Graving, sprengning m.m.
for skade på ting oppstått ved gravings-, 
piggings-, sprengnings-,spuntings, pelings- og 
rivingsarbeid eller ved ras og jordforskyvning. 
Som sprengning regnes også bruk av 
ekspanderende masse. 

Krig og terror
Erstatningsansvar for skade, og økning 
av skade, som direkte eller indirekte står 
i sammenheng med krig og krigslignende 
handlinger, enten krig er erklært eller ikke, 
bandekrig, opprør, terror, terrorlignende 
handlinger eller lignende alvorlige forstyrrelser 
av den offentlige orden.

6.6
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Med terror forstås handling eller trussel om 
vold eller annen skadevoldende handling på 
mennesker, konkret eller abstrakt eiendom eller 
anlegg, med den intensjon eller effekt å påvirke 
regjering eller stille allmennheten eller deler av 
denne i frykt.

Atomkjernereaksjoner
Erstatningsansvar for skade som direkte 
eller indirekte står i sammenheng med 
atomkjernereaksjoner.

Dambrudd.
Erstatningsansvar som følge av dambrudd, med 
mindre dammen er klassifisert i risikoklasse 
1, jf. forskrift av 18. desember 2009 nr. 
1600 om sikkerhet ved vassdragsanlegg 
(damsikkerhetsforskriften) § 1-3, jf. forskriften 
pkt. 4.

Fly
Erstatningsansvar som eier eller driver av 
fly, flyselskap og flyplass, samt arbeid som 
skal utføres innenfor flyplassens område og 
leveranser til luftfartøy.

Sopp og råte m.m.
Erstatningsansvar for skade som indirekte eller 
direkte skyldes muggsopp på byggevarer som 
eksporteres til USA eller Canada.

Pasientskader
Erstatningsansvar for skade

a) i medhold av lov av 15 juni 2001 nr. 53 
om erstatning ved pasientskader mv. 
(pasientskadeloven).

b) som følge av klinisk forsøk eller 
personskade som følge av klinisk 
feilbehandling.

Sprøytemaling
Tingskade i forbindelse med enhver bruk av 
sprøytemalingsutstyr i friluft.

Ansvar etter tivoliloven
Rettslig erstatningsansvar for skade i 
henhold til lov av 22. mai 2017 nr. 30 om 
fornøyelsesinnretninger (tivoliloven), § 8.

Varme arbeider
Erstatningsansvar for skade ved bruk av åpen 
ild i forbindelse med tekking av tak/tidligere 
tekkede tak, med mindre noe annet er særskilt 
avtalt.

Smitte eller overføring av sykdommer
Erstatningsansvar for skade som er en følge av 
eller som har sammenheng med smitte eller 
overføring av HIV (Human Immune Deficiency 
Virus) eller AIDS (Acquired Immune Deficiency 
Syndrome). 

Videre omfatter forsikringen ikke skade 
oppstått av eller der omfang har sammenheng 
med faktiske eller antatt faktiske smittebærere 
(for eksempel prioner, virinos eller virus) 
som er forårsaket av eller kan settes i 
sammenheng med overførbare sopplignende 
hjernesykdommer (TSE - Transmissible 
Spongiform Encephalopathy) og som Bovine 
Spongiform Encephalopathy (BSE) eller 
Creutzfeldt Jacobs Sykdom (CJD), Scrapie, 
Transmissible Mink Encephalopathy (TME) 
Scheinker Syndrome (GSS), Kuru eller Fatal 
Familiar Insomnia (FFI).
Forsikringen omfatter heller ikke 
erstatningsansvar for skade/tap hvis årsak har 
opphav i  en pandemi/epidemi, herunder dog 
ikke begrenset til, Covid-19.
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7.0 Forsikringssum

Kjemiske produkter
Skade som skyldes at et kjemisk produkt 
ikke har virket etter sin hensikt eller hatt den 
tilsiktede effekt, med mindre årsaken er en ren 
produksjonsfeil.

Annen forsikring
Forsikringen omfatter ikke ansvar for skader 
som dekkes av annen ansvarsforsikring tegnet 
for virksomhet utenfor Norge.

Dagbøter, oppreisning, ærekrenkelse 
m.m.
For æreskrenkelser eller oppreisning, 
herunder etter lov av 13. juni 1969 nr. 26 om 
skadeserstatning (skadeserstatningsloven) 

§§ 3-5 og 3-6 a, eller for bøter o.l. (herunder 
Punitive Damages eller Exemplary Damages)

Internasjonale sanksjoner
Forsikringsgiver(e)/reassurandør(er) skal ikke 
anses for å gi dekning eller bli holdt ansvarlig 
for betaling av eventuelle krav eller gi annen 
erstatning slik at en slik kompensasjon vil kunne 
eksponere forsikringsgiver(e)reassurandør(ene) 
for sanksjoner, forbud eller begrensninger i 
henhold til FN-resolusjonen eller handels- eller 
økonomiske sanksjoner, lover eller forskrifter i 
EU, Norge eller USA.

6.22

6.23

6.24

6.25

For bedriftsansvar angir den avtalte 
forsikringssum Selskapets maksimale 
erstatningsplikt pr. skadetilfelle.

For produktansvar angir den avtalte 
forsikringssum Selskapets maksimale 
erstatningsplikt for alle skadetilfelle som ansees 
konstatert i løpet av ett forsikringsår.

Ved dekningsmessig skade som inntreffer i de 
nordiske land dekkes saksomkostninger i tillegg 
til forsikringssummen.

Ved skade som inntreffer utenfor Norden er 
Selskapets samlede erstatningsplikt ved hvert 
skadetilfelle, inklusive redningsomkostninger 
og saksomkostninger, begrenset til 
forsikringssummen.

Forsinkelsesrente, jf. lov av 17. desember 1976 
nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 
(forsinkelsesrenteloven), dekkes for den del av 
kravet som overskrider egenandelen, selv om 
forsikringssummen derved overskrides. 

7.1

7.2

7.3

8.0 Egenandel
Den avtalte egenandel gjelder pr. skadetilfelle.
Hvis ikke annet er avtalt, er egenandelen NOK 
10 000.
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9.0 Sikredes plikter ved skadetilfelle

Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav 
skal meldes Selskapet uten ugrunnet opphold. 
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, 
jf. fal. § 8-5 1. ledd.

Er det overhengende fare for at et 
forsikringstilfelle vil inntreffe, eller har 
inntruffet, skal sikrede gjøre det som med 
rimelighet kan ventes av ham eller henne for 
å avverge eller begrense tapet, jf. fal. § 4-10 1. 
ledd.

Når erstatningskrav er reist mot sikrede, eller 
direkte mot Selskapet, plikter sikrede å:

a) gi Selskapet de opplysninger som er 
tilgjengelige for sikrede som Selskapet 
trenger for å behandle skaden

b) for egen regning utføre undersøkelser og 
utredninger Selskapet finner nødvendig og å  
møte ved forhandlinger eller rettergang.

Sikrede skal ikke innrømme erstatningsplikt eller 
forhandle om erstatningskrav uten Selskapets 
samtykke. Hvis sikrede uten Selskapets 
samtykke innrømmer erstatningsplikt eller 
forhandler om erstatningskrav er dette ikke 
bindende for Selskapet.

10.0 Behandling av erstatningskrav
Når erstatningskrav som omfattes av 
forsikringen overstiger den avtalte egenandel, 
påtar Selskapet seg å:

a) utrede om erstatningsansvar foreligger
b) forhandle med kravstiller
c) betale de nødvendige omkostninger 

for avgjørelse av erstatningsspørsmålet 
inkludert omkostninger dersom det 
er nødvendig å prosedere saken for 
domstolene. 

d) Eventuelle omkostninger til ekstern 
advokat og annen sakkyndig bistand, 
valgt eller godkjent av Selskapet, betales 
av Selskapet i den utstrekning summen 
av omkostningene og eventuelle 
erstatningsutbetalinger overstiger 
egenandelen.

Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for 
dette, dels omfattes av forsikringen og dels 
faller utenfor, fordeles omkostningene etter 
partenes interesse i saken. Er Selskapet villig til 
å forlike saken eller stille forsikringssummen til 
disposisjon, svares det ikke for omkostninger 
som senere påløper.

Selskapet betaler den del av erstatningen som 
overstiger egenandelen. Selskapet har rett til å 
betale enhver erstatning direkte til kravstiller/
skadelidte. 

Fremsettes krav om erstatning direkte mot 
Selskapet, skal Selskapet varsle sikrede uten 
ugrunnet opphold, jf. fal. § 7-6. Selskapets 
innrømmelser overfor kravstiller binder ikke 
sikrede.

Medforsikring
Når noen er medforsikret etter vilkårenes pkt. 
2 eller annen bestemmelse i forsikringsavtalen, 
gjelder følgende: 

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

b) Forsikringsavtalen kan endres, sies 
opp eller falle bort uten varsel til den 
medforsikrede.

c) Selskapet kan med bindende virkning 
for medforsikrede forhandle med 
forsikringstakeren om forsikringsoppgjøret 
eller utbetale erstatning til 
forsikringstakeren.
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11.0 Sikkerhetsforskrifter
Sikrede plikter å overholde 
sikkerhetsforskriftene nevnt nedenfor.

Varme arbeider
Med varme arbeider forstås arbeider hvor det 
benyttes maskiner og utstyr som genererer 
gnister og varme som kan føre til brann. 
Ved bygge-, installasjons-, monterings-, 
demonterings-, reparasjons-, vedlikeholds- og 
lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, 
oppbevaring, sveise-, skjære-, lodde- og eller 
sliteutstyr skal: 

a) arbeidsstedet og de nærmeste 
omgivelsene skal være ryddet for brennbart 
avfall

b) alt brennbart materiale på og i nærheten 
av arbeidsplassen skal være fjernet eller 
beskyttet

c) brennbare bygningsdeler skal være 
kontrollert og beskyttet

d) åpninger i gulv, vegger og tak skal være 
tettet

e) godkjent slukkeutstyr, min. 2 stk. 6 kg 
ABC-håndslukkeapparat eller 1” brannslange 
påsatt vann frem til strålerøret skal være 
plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen

f)  brannvakt skal være tilstede under arbeidet, 
under pauser og minst en time etter at 
arbeidet er avsluttet

g) etterkontroll foretas.

Varme arbeider utenom faste, spesielt 
tilrettelagte arbeidsplasser skal bare utføres av 
personer som har gyldig sertifikat for varme 
arbeider, utstedt av Norsk brannvernforening 
eller samarbeidende organisasjoner i øvrige 
nordiske land.

Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider 
utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks 
skal være utfylt og signert før utførelse av 
arbeidet. Arbeidsinstruksen er tilgjengelig på 
www.fgsikring.no/Hoved/varme-arbeider/

Tanker/beholdere til oppbevaring 
av brannfarlig væske, olje og andre 
kjemikalier
Nedgravde tanker skal kontrolleres jevnlig 
(korrosjonsangrep kontrolleres i rengjort 
tank og veggtykkelse måles) og tank inklusive 
rørledninger tetthetsprøves med påtrykket luft 
eller vakuum:

a) første kontroll utføres senest 15 år etter at 
tanken var ny, og deretter senest hvert 5. år

b) rekondisjonerte tanker kontrolleres første 
gang senest 10 år etter rekondisjoneringen, 
og deretter senest hvert 5. år. Tanker der 
veggtykkelsen er redusert med 50 % eller 
mer kan ikke rekondisjoneres. 

Tilstands- og kvalitetskontrollen inklusive målte 
veggtykkelser skal dokumenteres skriftlig. 

For visse tanktyper kan kontroll alternativt 
gjennomføres ved slikt system for automatisk 
lekkasjeovervåking som vist til i forskrift av 8. 
juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, 
reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr 
og anlegg som benyttes ved håndteringen 
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap) og forskrift av 1. juni 2004 
nr. 931 om begrensning av forurensning 
(Miljødirektoratet), se forskriftens pkt. 1.

Stasjonære, overgrunns oppbevaringstanker 
skal være sikret med forsvarlig oppsamlingskum 
eller annet effektivt oppsamlingsarrangement 
for lekkasjer i henhold til forskrift av 8. juni 
2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, 
reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr 
og anlegg som benyttes ved håndteringen 
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap).
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12.0 Generelle bestemmelser

Standard leveringsbetingelser
Dersom det i sikredes bransje er vanlig å 
benytte standard leveringsbetingelser med 
ansvarsregulerende bestemmelser, skal disse 
bestemmelser benyttes uten tillegg/endringer 
som medfører utvidelser av sikredes ansvar.

Sikrede plikter å sørge for at hans 
underentreprenører tegner egen gyldig 
ansvarsforsikring på minimum 150G, 
som omfatter underentreprenørens 
kontraktsarbeider. Forsømmer sikrede 
dette, beregnes en tilleggsegenandel på 2G 
ved enhver skade som kan tilbakeføres til 
underentreprenøren.

11.3
11.4

Følgene av svik
Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, 
mister ethvert erstatningskrav mot Selskapet 
etter denne og andre forsikringsavtaler i 
anledning samme hendelse, og Selskapet 
kan si opp enhver forsikringsavtale med 
forsikringstakeren / sikrede, jf. fal. §§ 4-2, 4-3, 
8-1 eller 13-2, 13-3 og 18-1, jf. også kapittel 8 og 
kapittel 11 nedenfor.

Overtredelse av sikkerhetsforskrift og 
identifikasjon
I forsikringsbeviset kan det være vist til 
sikkerhetsforskrifter. Sikkerhetsforskrifter er 
enten inntatt i avtalevilkåret, eller følger som 
særskilt vedlegg.

Den som ved handling eller unnlatelse 
forsømmer å overholde eller å påse 
overholdelse av sikkerhetsforskrifter, kan helt 
eller delvis miste retten til erstatning, jf. fal. § 
4-8 eller § 13-9.

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 fra 
personer som nevnt i fal. § 4-11 annet ledd. 

Det samme gjelder om forsømmelsen med 
å overholde eller påse overholdelse av 
sikkerhetsforskriften er gjort av personer 
som utfører arbeid av ledende art eller av 
andre som har særlig selvstendig stilling 
innen virksomheten, samt arbeidsledere som i 

arbeidstiden følger dem de er satt til å lede. 

For så vidt gjelder handlinger eller 
unnlatelser vedrørende sikredes plikter etter 
forsikringsavtaleloven kapittel 4, får slike 
handlinger eller unnlatelser fra personer i 
sikredes organisasjon som utfører arbeid av 
ledende art eller av andre som har særlig 
selvstendig stilling innen virksomheten, samme 
virkning for sikredes rettigheter som om 
handlingen eller unnlatelsen var foretatt av 
sikrede selv

Lovlige interesser
Forsikringen omfatter kun lovlige interesser 
som kan verdsettes i penger.

Gjenstander anskaffet i utlandet og ført inn 
til Norge uten tolldeklarasjon til en verdi som 
overstiger grensen for tollfri innførsel, er i sin 
helhet unntatt fra Selskapets erstatningsplikt. 
Tilsvarende gjelder for gjenstander anskaffet 
i utlandet hvor det er utført tjenester eller 
reparasjoner i tilknytning til gjenstanden. 

Ved innførsel av flere gjenstander erstatter 
Selskapet de gjenstander som har en samlet 
verdi under grensen for tollfri innførsel. 
Grensene for tollfri innførsel følger av det som 
til enhver tid er fastsatt i lov av 21. desember 
2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) 
med tilhørende forskrifter.
Forsikringen omfatter heller ikke interesser 
som rammes av lov av 20. mai 2005 nr. 28 om 
straff (straffeloven) sine bestemmelser om 
hvitvasking.
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Vinningsforbud og gjenstander som 
kommer til rette
Forsikring skal ikke føre til vinning, men skal 
erstatte det tap som er lidt innenfor rammen av 
forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet 
bevis for tingens eller interessens verdi.

Selskapet har rett til å overta en skadet ting når 
det er utbetalt erstatning for totaltap. Kommer 
en ting til rette etter at erstatning er utbetalt, 
har sikrede rett til å beholde tingen mot å 
tilbakebetale erstatningen.

Frist for å gi melding om skade, frist 
for å foreta rettslige skritt, regress og 
regler om foreldelse
Selskapet er fri for ansvar hvis 

a) sikrede ikke har meddelt kravet til 
Selskapet senest innen ett år etter at 
sikrede fikk kunnskap om de forhold som 
begrunner det, jf. fal. §§ 8-5 eller 18-5. For 
livsforsikringer gjelder reglene i fal. § 18-6.

b) sikrede ikke har anlagt sak eller krevd 
nemndbehandling innen seks måneder 
etter at sikrede fikk skriftlig melding om at 
Selskapet ikke anser seg ansvarlig og det 
samtidig er minnet ham eller henne om 
fristen, dens lengde og følgen av at den 
oversittes, jf. fal. §§ 8-5, 18-5 og 20-1

Har sikrede oversittet fristen for å gi melding 
om forsikringstilfellet til Protector, jf. fal. § 8-5, 
har Selskapet rett til regress mot sikrede i de 
tilfellene hvor Selskapet har utbetalt erstatning 
direkte til skadelidte.

Kan sikrede forlange at en tredjemann 
erstatter tapet, trer Selskapet ved utbetaling av 
erstatning inn i sikredes rett mot tredjemann.
Sikredes krav foreldes også etter 
bestemmelsene i fal. § 8-6 eller § 18-6

Identifikasjon
De handlinger eller unnlatelser som medfører 
bortfall eller reduksjon av den forsikredes rett 

til erstatning medfører tilsvarende bortfall eller 
reduksjon dersom de er begått av personer 
som utfører arbeid av ledende art eller av andre 
som har selvstendig stilling innen virksomheten. 
Med personer som har særlig selvstendig 
stilling menes også personer som utfører 
arbeidsoppdrag uten overoppsyn fra andre, 
eller som utfører arbeidsoppdrag de selv er 
ansvarlige for.
Det samme gjelder om forsømmelsen med 
å overholde eller påse overholdelse av 
sikkerhetsforskriften er gjort av personer 
som utfører arbeid av ledende art eller av 
andre som har særlig selvstendig stilling 
innen virksomheten, samt arbeidsledere som i 
arbeidstiden følger dem de er satt til å lede.  

Forbehold om bortfall eller nedsettelse 
av erstatningen ved forsømmelse av 
opplysningsplikten. 
Følgene av å gi feil opplysninger: 
Dersom de opplysninger om risikoen 
som forsikringstakeren eller noen på 
forsikringstakerens vegne har gitt ved tegning 
av forsikringen, er uriktige eller ufullstendige 
på noe vesentlig punkt, kan Selskapet si opp 
forsikringen med 14 dagers varsel, jf. fal. § 4-3 
og § 13-3. Har forsikringstageren forsømt sin 
opplysningsplikt kan retten til erstatning settes 
ned eller falle bort jf Forsikringsavtaleloven av 
16. juni 1989 nr. 69 (fal.) § 4-2.
Forsikringstaker og forsikrede skal gi riktige 
og fullstendige svar på Selskapets spørsmål. 
Det skal også opplyses om særlige forhold 
som de må forstå er av vesentlig betydning for 
Selskapets vurdering av risikoen, jf. fal. § 4-1 
eller § 13-1 bokstav a. 

Dersom de opplysninger om risikoen 
som forsikringstakeren eller noen på 
forsikringstakerens vegne har gitt ved tegning 
av forsikringen, er uriktige eller ufullstendige 
på noe vesentlig punkt, kan Selskapet si opp 
forsikringen med 14 dagers varsel, jf. fal. § 4-3 
og § 13-3.
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Fornyelse av forsikringen 
Forsikring som gjelder for en tid av minst ett år, 
fornyes automatisk for ett år av gangen, jf. fal. 
§ 3-2 og 12-7, hvis ikke forsikringstakeren innen 
forsikringstidens utløp varsler Selskapet om at 
forsikringen ikke ønskes fornyet, jf. fal. §§ 3-4 
og  12-8. 
Hvis Protector ønsker å avbryte 
forsikringsforholdet, av særlige grunner 
som gjør dette rimelig, må Selskapet varsle 
forsikringstakeren skriftlig 2 måneder før 
utløpet av forsikringstiden, jf. fal. §§ 3-5 og 
12-9. 
Selskapet kan endre forsikringsvilkår og premie, 
jf. fal. § 3-3. Endringene blir gjeldende fra 
fornyelsesdag.

Oppsigelse 
Forsikringstageren kan si opp avtalen med 1 
måneds varsel, dersom forsikringsbehovet 
faller bort eller det foreligger andre særlige 
grunner jf. Forsikringsavtaleloven av 16. juni 
1989 nr. 69 (fal.) § 3-6. 
Forsikringstageren kan ellers si opp 
forsikringsavtalen innen forsikringstidens utløp, 
jf. Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 nr. 69 
(fal.) § 3-4. 
Selskapet kan si opp forsikringsavtalen innen 
2 måneder før forsikringstidens utløp, jf. 
Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 nr. 69 
(fal.) § 3-5. 

Selskapet kan i forsikringstiden si opp en 
løpende forsikring i samsvar med reglene i fal. § 
3-7 eller § 12-4: 

a) med 14 dagers varsel dersom det er gitt 
uriktige eller ufullstendige opplysninger om 
risikoen, se fal. § 4-3 eller § 13-3. 

b) med øyeblikkelig virkning dersom det 
svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige 
opplysninger om risikoen, se fal. § 4-3 eller 
§ 13-3. 

c) med 1 ukes varsel dersom det foreligger 
svik i forbindelse med skadeoppgjøret, se fal. 
§ 8-1 eller § 18-1. 

d) med 2 måneders varsel dersom sikrede 
eller noen som kan identifiseres med 
sikrede, har fremsatt trusler mot ansatte i 
Selskapet

e) med 2 måneders varsel dersom sikrede 
tilbakekaller forsikringsmeglers fullmakt, så 
fremt ny meglerfullmakt ikke blir gitt

f)   med 2 måneders varsel dersom det 
foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter 
eller andre ansvarsbegrensende 
forutsetninger

g) med 2 måneders varsel dersom bruken 
av forsikringsgjenstanden eller sikredes 
virksomhet endres på en måte som 
innebærer at Selskapet ikke ville overtatt 
forsikringen om det nye forholdet hadde 
foreligget på tegningstidspunktet

h) med 2 måneders varsel dersom 
sikrede gjentatte ganger misligholder 
premiebetaling, jf. fal. § 5-2 og § 14-2.

I stedet for forsikringsavtalen § 7-2 gjelder: 
Skifter den ting forsikringen er knyttet til eier, 
faller forsikringen bort. Selskapet svarer likevel 
for forsikringstilfeller som inntrer inntil fjorten 
dager etter eierskiftet. Forsikringen bortfaller 
uansett når den nye eier har tegnet forsikring. 

Regress
Har sikrede oversittet fristen for å gi melding 
om forsikringstilfellet til selskapet, jf. fal. § 8-5, 
1. ledd, har Selskapet rett til regress mot sikrede 
i de tilfellene hvor selskapet har utbetalt 
erstatning direkte til skadelidte.
Kan sikrede forlange at en tredjemann 
erstatter tapet, trer Selskapet ved utbetaling av 
erstatning inn i sikredes rett mot tredjemann.
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Selskapets renteplikt
Sikrede har krav på renter overensstemmende 
med reglene i fal. §§ 8-4 eller 18-4.

Selskapets rett til å motregne i 
erstatningen
I en erstatning som tilfaller forsikringstakeren, 
har Selskapet rett til å motregne med forfalt 
premie fra samme eller andre forsikringsforhold 
med Selskapet, jf. fal. § 8-3.

I erstatning som tilfaller en medforsikret 
tredjeperson eller skadelidt under en 
ansvarsforsikring, kan Selskapet motregne 
med premie fra samme forsikringsforhold 
som er forfalt i løpet av de siste to år før 
erstatningsutbetalingen, jf. fal. § 8-3.

Eierskifte 
Ved eierskifte opphører forsikringen. 
Forsikringen gjelder likevel til fordel for 
ny eier i 14 dager etter eierskifte, dersom 
ny eier ikke har tegnet egen forsikring, jf. 
Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 nr. 69 
(fal.) § 7-2. 

Lovvalg 
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen 
i den utstrekning dette ikke er i strid med 
lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i 
forsikring, eller det er gjort annen avtale.

Verneting 
Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved 
norsk domstol, med mindre det er i strid med 
ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller 
det er gjort annen avtale. 

Valuta 
Premiebeløp, forsikringssummer og 
erstatninger med videre som springer ut av 
forsikringsavtalen, regnes i norske kroner 

(NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller 
forsikringsbevis

Garantiordning for skadeforsikring
Selskapet er medlem av garantiordningen 
for skadeforsikring, se lov om banksikring av 
12. juni 1996 nr. 75 kap. 2a og forskrift om 
garantiordning for skadeforsikring av 22. 
desember 2006 nr. 1617. Ordningen skal være 
en trygghet for sikrede dersom Selskapet ikke 
kan betale det de plikter i henhold til inngåtte 
skadeforsikringsavtaler.
Garantiordningen dekker opptil 90 prosent av 
hvert enkelt krav. Krav etter forsikringer som 
gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring 
skal likevel dekkes med 100 prosent. 
Garantiordningen dekker ikke forsikringskrav 
utover NOK 20 millioner for hvert krav, for 
hver sikret og for hvert skadetilfelle.

Garantiordningen dekker blant annet 
ikke kredittforsikring, livsforsikringer, 
energiforsikringer og luftfartsforsikringer. 
Videre dekkes ikke sjøforsikring, unntatt 
når forsikringen gjelder skip som ikke er 
registreringspliktige i henhold til lov om 
sjøfarten (sjøloven) av 24. juni 1994 nr. 39 
§ 11 annet ledd, eller fiskefartøyer opp til 
og med 50 bruttotonn som er registrert i 
Skipsregisteret, jf sjøloven § 11 første ledd, 
første punktum.

Garantiordningen dekker ikke 
næringslivsforsikringer, når forsikringen gjelder 
foretak som ved avtaleinngåelsen eller senere 
fornyelser oppfyller minst to av følgende vilkår:

a) har flere enn 250 ansatte
b) har en omsetning på minst NOK 100 

millioner ifølge siste årsoppgjør, eller
c) har eiendeler ifølge siste balanse på minst 

NOK 50 millioner

For nærmere detaljer henvises det til 
ovennevnte lov og forskrift.
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Forsikringsselskapenes sentrale register 
– FOSS og ROSS

Forsikringsselskapenes sentrale 
skaderegister
Alle skader som meldes et forsikringsselskap 
kan registreres i Forsikringsselskapenes 
sentrale skaderegister (FOSS). Når et 
forsikringsselskap melder en skade til 
registeret, får Selskapet oversikt over alle 
skader som tidligere er meldt på samme kunde, 
inkludert skader i andre forsikringsselskap. 
Informasjonen er ikke tilgjengelig for andre 
enn forsikringsselskapene og kan kun hentes 
ut i forbindelse med registrering av skade. Det 
lagres ingen dokumenter i registeret.

Registrerte skader slettes etter 10 år. Den 
forsikrede har rett til innsyn i registret. 
Forsikringstaker har innsynsrett i registeret 
etter personopplysningslovens § 18. Dersom 
slikt innsyn ønskes, må skriftlig anmodning 
sendes Selskapet eller Finansnæringens 
Servicekontor, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo.

FOSS gjelder ikke for næringsforsikring. 

 Register for forsikringssøkere og 
forsikrede
Dersom forsikringssøkerens/forsikredes 
helseopplysninger medfører tilleggspremie, 
reservasjon eller avslag, kan navn, 
fødselsnummer, Protectors navn og 
registreringsdato registreres i “Register for 
forsikringssøkere og forsikrede” (ROFF). I 
tillegg registreres søknader om uføreerstatning. 
Registeret benyttes av forsikringsselskaper 
tilknyttet Finansnæringens Fellesorganisasjon 
(FNO) for å sikre at helsebedømmelsen blir 
korrekt og at opplysningsplikten overholdes. 
Registreringer bli slettet etter 10 år.

Forsikrede har innsynsrett i registeret etter 
personvernforordningen (GDPR) artikkel 15, 
jf. personopplysningsloven § 16 om unntak fra 
retten til innsyn. Dersom slikt innsyn ønskes, 
må skriftlig anmodning sendes Selskapet eller 
Finansnæringens Servicekontor, Postboks 2473 
Solli, 0202 Oslo.

Behandling av personopplysninger
Protector Forsikring ASA behandler 
personopplysninger i overenstemmelse med 
gjeldende personvernregelverk. 

Personopplysninger er opplysninger som kan 
knyttes til en identifisert eller identifiserbar 
fysisk person som for eksempel navn, 
adresse, fødselsnummer, e-postadresse og/
eller bilnummer. Slike opplysninger kan være 
nødvendig for oss å behandle for at vi skal 
kunne betjene deg som kunde i forbindelse 
med opprettelse og administrering av 
forsikringsordninger. 

Vi vil ikke utlevere personopplysninger om deg 
til andre uten at dette er uttrykkelig fastsatt lov 
eller vi i forkant av utleveringen har innhentet 
samtykke fra deg. Personopplysninger og 
andre opplysninger om forsikringsforholdet 
vil bli utlevert til offentlige myndigheter 
(Skatteetaten, Arbeids- og Velferdsetaten 
(NAV), politiet eller andre etater) når dette 
følger av lovbestemt opplysnings- eller 
utleveringsplikt.

Vi oppbevarer ikke personopplysninger lenger 
enn nødvendig. Personopplysningene dine vil 
derfor slettes umiddelbart behandlingsformålet 
opphører. 
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Dersom vi behandler personopplysninger 
om deg har du visse rettigheter hva 
gjelder blant annet rett til innsyn, retting 
av uriktige personopplysninger, sletting av 
personopplysninger og dataportabilitet. Ønsker 
du mer informasjon om dine rettigheter se 
personvernerklæring på vår hjemmeside www.
protectorforsikring.no

Ønsker du å innfri dine rettigheter som 
registrert, eller har spørsmål vedrørende vår 
behandling av personopplysninger kan du 
kontakte vårt personvernombud ved å sende 
en e-post til dpo@protectorforsikring.no

Klageadgang 
Ved tvist om forsikringsavtalen eller oppgjøret 
har du rett til å klage på vår behandling og 
beslutning i en sak. Ønsker du å benytte deg 
av denne rettigheten ber vi deg kontakte 
Selskapet via post eller e-post:  
Protector Forsikring 
Postboks 1351 Vika 
0113 Oslo
E-post: klage@protectorforsikring.no
Du kan også krever nøytral klagebehandling 
i medhold av fal. § 20-1 ved å kontakte 
Finansklagenemda på følgende måte:
  Finansklagenemnda
  Postboks 53 Skøyen
  0212 Oslo
  E-post: firmapost@finkn.no

Forsikringstakerens rett til oppsigelse
Forsikringstaker kan i forsikringstiden si opp 
en skadeforsikring, ulykkesforsikring eller 
sykeforsikring dersom:

a) forsikringsbehovet faller bort, eller
b) det foreligger andre særlige grunner, eller
c) for flytting av forsikringen til et annet 

selskap

Forsikringstaker skal varsle Selskapet med en 
frist på minst én måned. Ved flytting skal det i 
varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen 
flyttes til og om tidspunktet for flyttingen, se 
fal. §§ 3-6 og 12-3.

En kollektiv skadeforsikring, ulykkesforsikring 
eller sykeforsikring kan i forsikringstiden ikke 
sies opp for flytting til et annet selskap, se 
fal. § 3-6 tredje ledd og § 12-3 fjerde ledd. 
Forsikringstaker kan i forsikringstiden ikke si 
opp en kollektiv livsforsikring, se fal. § 12-3 
fjerde ledd.

Dersom forsikringstaker driver stor 
næringsvirksomhet, kan forsikringen ikke 
flyttes til et annet selskap i forsikringstiden. 
Det samme gjelder dersom forsikringstakers 
næringsvirksomhet hovedsakelig foregår i 
utlandet, se fal. § 1-3.

Med stor næringsvirksomhet menes foretak 
som oppfyller minst to av følgende vilkår:

a) har mer enn 250 ansatte,
b) har en salgsinntekt på minst 100 millioner 

kroner ifølge siste årsregnskap,
c) har eiendeler ifølge siste balanse på minst 

50 millioner kroner.

Premieberegning når forsikringen 
opphører i forsikringstiden 
Forsikringsavtalens varighet og beregning av 
premie
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er 
vedtatt av partene, eller fra og med en senere 
avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 
24.00 siste dato i avtaleperioden. Tilsvarende 
gjelder for senere fornyelser. Det er en 
forutsetning at premien blir betalt innen den tid 
som fremgår av betalingsvarselet.
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Dersom betalingsfristen ved andre gangs varsel 
ikke overholdes, opphører avtalen helt eller 
delvis på grunn av manglende betaling jf. fal. § 
5-2. Protector har i slike tilfeller krav på premie 
for inntil 60 dager utover den tid Selskapet har 
vært i ansvar. Avtalen, eller de deler av avtalen 
som kravet gjelder, blir annullert. 

Hvis det er en forutsetning at premien skal 
være betalt før Selskapets ansvar begynner 
å løpe, jf. fal. § 5-1, fremgår dette av 
forsikringsbeviset for den enkelte dekning. 
Tilsvarende gjelder ved terminvis og avtalte 
utvidelser eller endring av forsikringsdekningen.
Opphører Selskapets ansvar i forsikringstiden, 
har forsikringstaker krav på å få tilbakebetalt 
premie. Premien som skal godskrives 
forsikringstakeren, skal utgjøre en 
forholdsmessig andel av premien som den 
gjenstående forsikringstiden utgjør i antall 
hele måneder i forhold til den samlede 
forsikringstiden, jf. fal. §3-9 eller § 12-5. 
Ved terminvis premiebetaling beregnes et 
termintillegg.


