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1.0 Innledning
Forsikringsavtalen består av

• 1) Forsikringsbeviset (med eventuell 
spesifi kasjon)

• 2) Forsikringsvilkårene, dvs. dette vilkåret 
(P 750) eventuelle tilleggsvilkår (fremgår 
avforsikringsbeviset)

• 3) Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om 
forsikringsavtaler (nedenfor omtalt som fal.)

• 4) Det øvrige lovverk.

Tilleggsvilkårene utvider, innskrenker og/eller 
presiserer enkelte bestemmelser i P 750. De 
øvrige bestemmelsene i forsikringsvilkårene 
gjelder da i tillegg til tilleggsvilkårenes 
bestemmelser.

Forsikringsbeviset med spesifi kasjoner 
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.

Innledning

Hvem forsikringen gjelder for

Hvor forsikringen gjelder 

Hva forsikringen omfatter 

Hva forsikringen ikke omfatter

Forsikringssum og egenandel

Sikkerhetsforskrifter 

Generelle bestemmelser skadeoppgjør og 
erstatningsberegning
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2.0 Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder for den som er nevnt i 
forsikringsbeviset (sikrede).

Sikrede 
• Forsikringstakeren
• Forsikringstakerens datterselskap som er 

angitt i forsikringsbeviset som sikrede.
• Styremedlemmer og ansatte hos 

forsikringstakeren og sikredes datterselskap 
i de tilfeller som gjelder eget ansvar for 
skade forårsaket i arbeidsforholdet hos det 
forsikrede selskapet.

• Andre som er nevnt i forsikringsbeviset er 
sikret.

Selskap som opphører å være 
forsikringstakerens datterselskap i 
forsikringstiden, opphører fra samme tidspunkt 
å være sikret.

Datterselskap
• Aksjeselskap, eller tilsvarende selskapsform 

i et annet land enn Norge, hvor 
forsikringstakeren selv eller sammen med 
andre datterselskap, kontrollerer mer enn 
50 % av stemmene for samtlige eiendeler.

Forsikringen omfatter også direkte ansvar 
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.

Selskaper som i forsikringstiden overtas eller 
etableres av sikrede kan medforsikres etter 
særskilt godkjennelse av Forsikringsselskapet.

3.0 Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder ansvar for formuesskade 
som inntre  er i Norden og som kan pådras 
etter gjeldende rett i de nordiske land.

Selskapet svarer bare for formuesskade 
voldt ved handlinger foretatt fra sikredes 
forretningssteder i Norge.
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4.0 Hva forsikringen omfatter
Formuesskade
Selskapet svarer for sikredes rettslige 
erstatningansvar for formuesskade som er 
voldt under utøvelse av den virksomhet som er 
nevnt i forsikringsbeviset.

Med formuesskade menes økonomiske tap 
som ikke er en følge av skade på person eller 
ting. Forsikringen omfatter således ikke ansvar 
for personskade eller tingskade, herunder 
økonomisk tap som følge av slik skade.

Tidspunkt for dekning – når 
forsikringen gjelder 

Forsikringen omfatter skader som er konstatert 
i forsikringstiden. 

Alle skader som skyldes samme begivenhet, 
regnes som én skade og henføres til det 
tidspunkt da første skade ble konstatert 
(serieskader).

Dersom kravet er en følge av en unnlatelse, 
regnes unnlatelsen i tvilstilfelle som foretatt 
den dag handlingen senest måtte vært foretatt 
om tapet skulle vært unngått.

Retroaktiv dato:
Forsikringen omfatter skader forårsaket inntil 2 
år før forsikringen trådte i kraft. 

Alle tap som skyldes samme feil, unnlatelse 
eller misforståelse av faktiske eller rettslige 
forhold skal regnes som ett skadetilfelle, og 
erstatningskrav skal for alle taps vedkommende 
regnes som reist mot sikrede på det tidspunkt 
da første enkeltkrav ble fremsatt.

4.1

4.2

4.3
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5.0 Hva forsikringen ikke omfatter

Dersom ikke annet er avtalt, svarer Selskapet 
ikke for:
Ansvar for handlinger begått av andre 
selvstendige oppdragstakere.

Ansvar i henhold til kontrakt, dvs.:
Ansvar som utelukkende bygger på tilsagn, 
avtale, kontrakt eller garanti avgitt før eller 
etter skaden
Ansvar sikrede endelig må bære fordi han har 
gitt avkall på sin rett til regress,
Ansvar for skade som skyldes at sikredes ytelse 
i henhold til kontrakt eller avtale er forsinket 
eller uteblitt. 
Ansvar for omkostninger ved å oppfylle 
kontraktsmessige forpliktelser, enten disse 
omkostninger er knyttet til sikredes egen 
ytelse eller er en følge av at dette i henhold til 
kontrakt er blitt utført av en annen. 

Ansvar ved feilaktig betaling/overføring av 
egne penger eller penger sikrede forvalter for 
en annen.

Ansvar for skatt m.v., dvs.:

Ansvar for skatter, avgifter og gebyrer til det 
o  entlige, herunder dog ikke begrenset til

Ansvar for tap som følge av overtredelse av 
bestemmelser om skatte- og avgiftstrekk eller 
bestemmelser om skatte- og avgiftsbetaling. 
Ansvar for tap i forbindelse med skatte- og/
eller investeringsrådgivning 

Ansvar som ansvarlig for å tegne eller 
opprettholde alminnelig tilgjengelige 
forsikringer.
Ansvar overfor:

• medeier for skade på ting som eies i 
fellesskap

• selskap tilhørende samme konsern som 
sikrede

• selskap/virksomhet hvor sikredes daglige 

leder eller styremedlemmer eller deres 
familier har bestemmende innfl ytelse eller 
minst 50 % eierinteresse

• selskap eller virksomhet som disponeres 
eller drives av forsikringstager eller en av de 
sikrede.  

• sikredes familie, eller hvis sikrede er et fi rma, 
sikredes innehaver og dets familie. 

Til familien regnes ektefelle/registrert partner, 
sikredes og ektefelles/registrert partners 
foreldre, søsken og barn samt deres ektefeller/
registrerte partnere. 
Samboere likestilles med ektefeller/registrert 
partner. Med samboere menes personer 
med felles husholdning som lever i et 
ekteskapslignende forhold, og som ifølge 
Folkeregisteret har samme bopel.

Ansvar knyttet til prosjekter hvor sikrede har 
en selvstendig økonomisk interesse knyttet til 
realisering av prosjektet.
Ansvar i egenskap av styre, styremedlem eller 
medlem av bedriftsforsamling, kontrollkomité, 
representantskap el. lign. Bestemmelsen 
gjelder også for sikredes ansatte eller deltakere 
i sikredes selskap i slike verv som nevnt over. 
Ansvar etter lov av 13. juni 1969 nr. 16 om 
skadeserstatning §§ 3-5 (oppreisning) og 3-6 
a (ærekrenkelse) eller for bøter og lignende, 
herunder Punitive Damages og Exemplary 
Damages.
Ansvar som følge av terror og/eller 
terrorlignende handlinger. 
Med terror forstås handling eller trussel om 
vold eller annen skadevoldende handling på 
mennesker, konkret eller abstrakt eiendom 
eller anlegg med den intensjon eller e  ekt og 
påvirke regjering eller stille allmennheten eller 
deler av denne i frykt.  

Erstatningsansvar som følge av brudd på regler 
om o  entlige anska  elser. 

5.1
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Erstatningsansvar for tap påført kommunens 
pensjonskasse og kommunalt fagforbund.  

Forsikringen omfatter ikke ansvar for brudd på 
følgende immaterielle rettigheter:
• registrerte patenter, jf. Patentloven,
• beskyttede (registrerte og innarbeidete) 

varemerker, jf. Varemerkeloven,

•  registrerte design, jf. Designloven,
• beskyttede åndsverk mv., jf. Åndsverkloven,
• lignende lovverk som regulerer 

enerettslovgivning til rettighetsobjekter.

5.12

6.0 Forsikringssum og egenandel
Forsikringssum og saksomkostninger:
Forsikringssum
Den forsikringssum som er avtalt og fremgår 
av forsikringsavtalen angir Selskapets samlede 
erstatningsplikt for alle erstatningskrav 
fremsatt i løpet av én og samme 
forsikringsperiode.

Saksomkostninger 
Ved formuesskade som inntre  er i de nordiske 
land dekkes saksomkostninger i tillegg til 
forsikringssummen. 

Ved formuesskade som inntre  er utenfor 
de nordiske er forsikringsselskapets samlede 
utbetaling, inklusive saksomkostninger 
og redningsomkostninger, begrenset til 
forsikringssummen. 

Egenandel
Ved hvert skadetilfelle bærer sikrede den 
avtalte egenandel. Minimum egenandel er NOK 
10 000.

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2

7.0 Sikkerhetsforskrifter
Vedlikehold, kjennskap til forskrifter 
mv.:
Sikrede skal jevnlig foreta forsvarlig vedlikehold 
av det anlegg og utstyr han eier eller bruker i 
sin virksomhet.
Sikrede skal gjøre seg kjent med de krav 
myndigheter stiller gjennom lover og forskrifter 
og som gjelder spesielt for den type virksomhet 
sikrede driver. Han skal ha minst ett eksemplar 
av de til enhver tid gjeldende lover og 
forskrifter.

Overtredelse av sikkerhetsforskrift og 
identifi kasjon
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. 

7.1

7.1.1

7.1.2

7.2
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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.

8.0 Generelle bestemmelser skadeoppgjør og erstatningsberegning
Opplysning ved tegning
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. Det vises for øvrig til i pkt. 12.4.

Har forsikringstakeren eller forsikrede forsømt 
sin opplysningsplikt, og det ikke bare er lite 
å legge ham eller henne til last, kan retten til 
erstatning settes ned eller falle bort, jf. fal. § 
4-2 og 13-2.

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.

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

Gjenstander anska  et 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 anska  et 
i utlandet hvor det er utført tjenester eller 
reparasjoner i tilknytning til gjenstanden.
Ved innførsel av fl ere 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 
stra   (stra  eloven) sine bestemmelser om 
hvitvasking.

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.

8.1

8.2

8.3

8.4
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Oppsigelse
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 fl ytting av forsikringen til et annet 

selskap
Forsikringstaker skal varsle Selskapet med en 
frist på minst én måned. Ved fl ytting skal det i 
varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen 
fl yttes til og om tidspunktet for fl yttingen, se 
fal. §§ 3-6 og 12-3.
En kollektiv skadeforsikring, ulykkesforsikring 
eller sykeforsikring kan i forsikringstiden ikke 
sies opp for fl ytting til et annet selskap, se 
fal. § 3-6 tredje ledd og § 12-3  erde ledd. 
Forsikringstaker kan i forsikringstiden ikke si 
opp en kollektiv livsforsikring, se fal. § 12-3 
 erde ledd.

Dersom forsikringstaker driver stor 
næringsvirksomhet, kan forsikringen ikke 
fl yttes 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.

Selskapets rett til oppsigelse og opphør ved 
eierskifte
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 identifi seres 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 
følgende: Skifter den ting forsikringen 
er knyttet til eier, faller forsikringen bort. 
Selskapet svarer likevel for forsikringstilfeller 
som inntrer inntil  orten dager etter eierskiftet. 
Forsikringen bortfaller uansett når den nye eier 
har tegnet forsikring.

8.5
8.5.1

8.5.2
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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. 

Dersom betalingsfristen ved andre gangs varsel 
ikke overholdes, opphører avtalen helt eller 
delvis på grunn av manglende betaling, jf. fal. § 
5-2. Selskapet 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 terminvise 
og avtalte utvidelser eller endringer av 
forsikringsdekningen. 

Ved personforsikring trer midlertidig 
forsikringsavtale i kraft når fullstendig 
undertegnet søknad med helseopplysninger 
er mottatt av Selskapet, forutsatt at det på 
søknadstidspunktet ikke foreligger helseforhold 
som gjør at Selskapet vil avslå søknaden. Den 
midlertidige avtalen opphører når den endelige 
avtalen trer i kraft eller søknad avslås.

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.

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 Selskapet ønsker, 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

Sikredes plikter ved skadetilfelle
Er det overhengende fare for at et 
forsikringstilfelle vil inntre  e, eller har et 
forsikringstilfelle inntru  et, 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 Selskapet selv kan ivareta sitt tarv.
Er forsikringstilfellet inntru  et, skal sikrede 
uten ugrunnet opphold melde fra til Selskapet.
Når erstatningskrav er reist mot sikrede, eller 
direkte mot Selskapet, plikter sikrede for egen 
regning å:

• gi Selskapet de opplysninger og dokumenter 
som er tilgjengelige for sikrede, og som 
Selskapet trenger for å vurdere sitt ansvar 
og utbetale erstatningen

• utføre de undersøkelser og utredninger 
Selskapet fi nner nødvendig og å møte ved 
forhandlinger eller rettergang.

Uten Selskapets samtykke må ikke sikrede 
innrømme erstatningsplikt eller forhandle om 
erstatningskrav. Sikredes innrømmelser overfor 
skadelidte binder ikke Selskapet.

8.6 8.7

8.8
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Selskapets plikter ved skadetilfelle
Når erstatningskrav som omfattes av 
forsikringen overstiger den avtalte egenandel, 
påtar Selskapet seg å:

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

for avgjørelse av erstatningsspørsmålet 
i samsvar med vilkårenes pkt. 7.1. Hvis 
erstatningskravet dels omfattes av 
forsikringen og dels faller utenfor, fordeles 
omkostningene forholdsmessig i samsvar 
med hvor stor del av kravet som er omfattet 
av forsikringen og hvor stor del av kravet 
som faller utenfor forsikringsdekningen. Er 
Selskapet villig til å forlike saken eller stille 
forsikringssummen til disposisjon, svares det 
ikke for omkostninger som senere påløper

d) betale den erstatning som overstiger 
egenandelen. Selskapet har rett til å betale 
enhver erstatning direkte til skadelidte. 
Fremsettes krav om erstatning direkte mot 
Selskapet, skal Selskapet varsle sikrede 
uten ugrunnet opphold og holde sikrede 
underrettet om den videre behandling av 
kravet. Selskapets innrømmelser overfor 
skadelidte binder ikke sikrede.

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

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

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

Selskapet kan med bindende virkning 
for medforsikrede forhandle med 
forsikringstakeren om forsikringsoppgjøret eller 
utbetale erstatning til forsikringstakeren.

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 fi kk 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 fi kk 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 Selskapet, 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

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.
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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.

Skjønn
Er det adgang til å kreve skjønn i henhold 
til forsikringsvilkårene, gjelder følgende 
bestemmelser om fremgangsmåten:  

a) Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede 
personer. Hver av partene velger én 
skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker 
det, kan han eller hun velge særskilt 
skjønnsmann for bestemte ting – ved 
avbruddstap for bestemte spørsmål.

b) Har den ene av partene skriftlig 
underrettet den annen om sitt valg, plikter 
denne innen én uke etter at han eller hun 
har mottatt underretningen å gi meddelelse 
om hvem han eller hun velger. Før skjønnet 
velger de to skjønnsmenn én oppmann. 
Hvis noen av partene forlanger det, skal 
denne være bosatt utenfor partenes 
hjemsted og utenfor den kommune hvorfor 
sikringstilfellet er inntru  et. Unnlater en av 
partene å velge skjønnsmann, oppnevnes 
denne på hans eller hennes vegne av 

tingretten i den rettskrets hvor skjønnet 
foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige 
om oppmann, oppnevnes denne på samme 
måte.

c) Skjønnsmennene plikter å innhente de 
opplysninger og foreta de undersøkelser 
som de anser nødvendige. De plikter 
å avgi sitt skjønn på grunnlag av 
forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn 
foretar verdsettelsen – besvarer 
spørsmålene ved avbruddstap - uten at 
oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, 
tilkalles oppmannen, som etter de samme 
regler avgir sitt skjønn over de punkter 
som skjønnsmennene er uenige om. Blir 
oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen 
på grunnlag av dennes skjønn. Erstatning 
skal dog ikke ligge utenfor de grenser som 
de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre.

d) Partene betaler hver sin skjønnsmann. 
Honorar til oppmannen og mulige andre 
omkostninger ved skjønnet bæres av 
partene med én halvdel hver. Skjønnets 
verdsettelser er bindende for begge parter.
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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 fi skefartøyer 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 fl ere 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.

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, Selskapets 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 Protector eller 
Finansnæringens Servicekontor, Postboks 2473 
Solli, 0202 Oslo.
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Behandling av personopplysninger
Protector Forsikring ASA behandler 
personopplysninger i overenstemmelse med 
gjeldende personvernregelverk. 

Personopplysninger er opplysninger som kan 
knyttes til en identifi sert eller identifi serbar 
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 o  entlige 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. 

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: fi rmapost@fi nkn.no
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