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Dekning er levert av Aspida Forsikring AS, som opptrer for og på vegne av Lloyd’s 
Insurance Company S.A. etter kontrakts nr B179722EE00021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Forsikringsvilkår 
I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt 
fremkommer av forsikringsbeviset. Det er viktig at du som kunde leser nøye gjennom alle vilkårene når du har inngått 
en avtale om forsikring. Ved et eventuelt skadeoppgjør vil vi gjøre opp din skadesak med bakgrunn i disse vilkårene. 
 

Ved å sette seg godt inn sikkerhetsforskriftene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som 
begrenser et skadeoppgjør. 
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Forsikringsavtalen består av 

• forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner 

• avtalte forsikringsvilkår 

• Forsikringsavtaleloven (nedenfor omtalt som FAL) 

• det øvrige lovverk 
 

Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. 

Forsikringsbeviset 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. 

 

Forsikringsforetaket (heretter kalt Selskapet): 
Lloyd’s Insurance Company S.A. 

Bastion Tower 

Marsveldplein 5/Place du Champs de Mars 5 

BE-1050 BRUSSELS 

Belgia 

Org.nr. 925 749 052 

 
Kontaktperson for Lloyd’s Insurance Company S.A. i Norge: 

 

Lloyd´s generalagent i Norge: 

Espen Komnæs 

c/o Advokatfirmaet Berngaard AS 

Beddingen 8 

0250 Oslo 

Tlf: +47 22 94 18 00 

E-post: espen.komnaes@berngaard.no 

 

Alle henvendelser knyttet til disse forsikringsvilkår skal rettes til 
Forsikringsforetakets agent: 

Aspida Forsikring AS 

Postboks 299 

1326 Lysaker 

Tlf +47 67 11 88 00 

E-post: info@aspidaforsikring.no 

Web: www.aspidaforsikring.no 

Org.nr. 990 601 615 

 

1. Hvem forsikringen gjelder for 

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (sikrede). 

 

2. Hvor forsikringen gjelder 

Hvis ikke annet er avtalt, gjelder forsikringen for handlinger som er 

utført for den virksomhet sikrede driver i Norge. 

 

3. Når forsikringen gjelder 

Forsikringen omfatter kun tap som konstateres i forsikringstiden. Tapet 

anses konstatert på det tidspunkt sikrede har rimelig grunn til mistanke 

om at en straffbar handling er begått. Den tapsbringende handling må 

være foretatt i forsikringstiden eller innenfor et tidsrom angitt i 

forsikringsbeviset. 

 

Det regnes som ett forsikringstilfelle når tap er forårsaket ved at 
 

1. Flere personer i samarbeid har utført handlingen, eller 

2. Samme person har utført flere handlinger. 

 

Dette gjelder også om handlingene er utført i forskjellige forsikringsår og 

omfatter flere straffbare forhold. 

 

4. Hva er forsikret 

Direkte økonomisk tap 

Med direkte økonomisk tap forstås kronebeløpet/verdien som er fravendt 

sikrede ved handling som er omfattet av forsikringen. 

 

Forsikringen omfatter ikke fysiske skader på ting eller personer, eller 

økonomiske følgeskader av slike skader. Forsikringen omfatter heller 

ikke indirekte økonomisk tap eller konsekvenstap, herunder tapt inntekt, 

tapt fortjeneste etc. 

 

Rentetap frem til 2 måneder etter at forholdet er meldt Selskapet, 

inflasjonstap, disponeringstap og lignende tap sikrede lider ved ikke å 

ha kunnet disponere beløp/verdier er ikke dekket. 

 

Gjelder tapet gjenstander, fastsettes verditapet til hva det vil koste å 

anskaffe tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - gjenstand da 

tapet ble konstatert. Det skal gjøres fradrag for den vinning/fortjeneste 

sikrede eventuelt har hatt i sammenheng med den begåtte handling. 

 

5. Hvilke skader som dekkes 

5.1. Hva forsikringen omfatter 
 

5.1.1. Straffbare handlinger utført av ansatte 

Forsikringen omfatter direkte økonomisk tap, jf. pkt. 4, som sikrede 

påføres ved at personer, som er omfattet av sikredes styringsrett som 

arbeidsgiver, beviselig har gjort seg skyldig i en eller flere av følgende 

straffbare handlinger overfor sikrede: 

 

• Dokumentfalsk, underslag, tyveri, bedrageri og økonomisk utroskap, 
jf. straffeloven §§ 361-366, 370, 324-325, 321-322, 371-374, 390-
391 

• Forutsatt at vedkommende har handlet i den hensikt å skaffe seg 
selv eller andre enn sikrede en uberettiget, direkte økonomisk 
vinning utover forfremmelse, lønnstillegg, bonus e.l. 

 

Tapet dekkes selv om vedkommende ikke var tilregnelig på 

handlingstidspunktet, jf. straffeloven § 20. 

5.2. Hva forsikringen ikke omfatter 
 

5.2.1. Forsikringen omfatter ikke tap som sikrede er påført 
 

1. ved handlinger i forsikringstiden som har tjent til å dekke tap 

påført sikrede ved handlinger foretatt før forsikringen trådte i 

kraft. 

2. ved handlinger utført av eller i samarbeid/forståelse med 

eier/eiere eller dennes/deres familie, som hver for seg eller 

samlet har mer enn 50 % av aksjene og/eller har bestemmende 

innflytelse i sikredes virksomhet. 

 

Til familie regnes sikredes foreldre, barn, søsken og deres ektefeller, 

samt sikredes ektefelle eller samboer. Med samboere menes personer 

som lever sammen i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold, hvis 

det i folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste 2 år, 

eller personer som har eller venter felles barn og har felles bolig. 
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5.3. Tilleggsforsikringer 
 

Dersom det er avtalt og fremkommer i forsikringsbeviset kan 

forsikringen i tillegg omfatte: 

 

1. direkte økonomisk tap påført sikrede ved straffbare handlinger 

utført av vikarer, konsulenter og andre personer som ikke er 

ansatt hos sikrede, men som utfører arbeidsoppdrag forsikrede 

2. direkte økonomisk tap påført sikredes kunder ved straffbare 

handlinger utført av sikredes ansatte (jf. pkt. 5.1) 

3. tap av midler sikrede har i sin forvaring på særskilt klientkonto 

når tapet er en følge av straffbare handlinger utført av sikredes 

ansatte (jf. pkt. 5.1.) 

 

6. Forsikringssum 

Avtalt forsikringssum fremkommer i forsikringsbeviset, og angir 

Selskapets samlede utbetalingsplikt både pr. forsikringstilfelle og i 

løpet av ett og samme forsikringsår. 

 

7. Egenandel 

Avtalt egenandel fremkommer i forsikringsbeviset. Egenandelen 

gjelder pr. forsikringstilfelle, og beregnes av enhver utbetaling under 

forsikringen, også av utgifter til ekstern sakkyndig. 

 

8. Plikter ved skadetilfellet 

Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes Selskapet 

uten ugrunnet opphold. 

 

Har sikrede oversittet 1-årsfristen for å gi melding om forsikringstilfellet 

til Selskapet, jfr. FAL § 8-5, 1. ledd, har Selskapet rett til regress mot 

sikrede i de tilfellene hvor Selskapet har utbetalt erstatning direkte til 

skadelidte. 

 

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

a) Omgående gi Selskapet alle opplysninger av betydning for 

sakens behandling. 

b) Fremlegge nødvendig dokumentasjon av tapet. 

c) Omgående melde det forhold forsikringstilfellet omfatter til 

påtalemyndigheten og fremsette nødvendig påtalebegjæring, 

samt begjære erstatningskravet overfor den skyldige pådømt 

i straffesaken. I særskilte tilfeller kan anmeldelse unnlates 

etter avtale med Selskapet. 

d) Foreta den nødvendige pågang (inkludert sivil arrest) overfor 

den skyldige for å få denne til å gjøre opp tapet, inntil 

Selskapet eventuelt har dekket tapet og selv kan foreta den 

nødvendige pågang (jf. pkt. c). Forsikringen omfatter likevel 

direkte utlegg i forbindelse med slik pågang. 

 

Hvis sikrede uten Selskapets samtykke innrømmer erstatningsplikt 

eller forhandler om erstatningskrav, er dette ikke bindende for 

Selskapet. 

 

 

 

9. Erstatningsregler 

9.1. Utbetaling av erstatning og oppgjør fra den 
skyldige 

 

Erstatningen utbetales så snart Selskapet har hatt rimelig tid til å 

klarlegge forsikringstilfellet og beregne erstatningen. 

 

Utbetaling skal ikke utsettes i påvente av offentlig behandling av en 

eventuell straffesak mot den skyldige med mindre dette er nødvendig 

for å fastslå om tapet er omfattet av forsikringen eller for å beregne 

erstatningen. 

 

Er det på et tidligere tidspunkt på det rene at Selskapet skal betale i 

hvert fall en del, utbetales likevel et tilsvarende forskudd. 

 

Det skal gjøres fradrag for beløp sikrede kan motregne overfor den 

skyldige. 

 

Foretas det oppgjør under forsikringen, trer Selskapet, så langt 

oppgjøret rekker, inn i sikredes erstatningskrav overfor den skyldige. 

Kommer det inn midler fra den skyldige går disse til dekning av 

Selskapets erstatningsutbetalinger foran dekning av sikredes 

egenandel. 

9.2. Eksterne sakkyndige 
 

Etter avtale med Selskapet kan det engasjeres ekstern sakkyndig 

bistand til å kartlegge hendelsesforløp og tapets størrelse. Dette 

reduserer ikke sikredes plikter etter pkt. 8. 


