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Gjeldende fra 01.10.2022 

Dette dokumentet inneholder et sammendrag av den viktigste informasjonen som gjelder for Kriminalitetsforsikring. Fullstendig 
informasjon om dekninger, vilkår og sikkerhetsforskrifter, vil du finne i ditt forsikringsbevis.  

 

Hvilken forsikring er dette? 

Forsikringen omfatter bedriftens og bedriftens kunder sitt økonomiske tap dersom en ansatt begår en straffbar handling med vinnings 
hensikt.   

 

 

Hva dekker forsikringen? 

 Direkte økonomisk tap påført den forsikrede 
virksomhet som følge av en straffbar handling som 
underslag, tyveri, bedrageri, økonomisk utroskap 
eller dokumentfalsk. 

 
Tilleggsdekninger: 

+ Kriminalitet for utenforstående, det vil si tap påført 
virksomhetens kunder 

+ Datakriminalitet, det vil si tap av eller skade på data 
på grunn av virus eller datakriminalitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hva dekker forsikringen ikke? 

Forsikringen dekker ikke tap som sikrede påføres i 
form av: 

 Tapt fortjeneste 
  Ved handlinger i forsikringstiden som har tjent til 

å dekke tap påført sikrede ved handlinger foretatt 
før forsikringen trådte i kraft 

  At ting ikke kan nyttiggjøres som forutsatt 
  At produksjon/omsetning minskes eller bortfaller 
  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 

  Handlinger foretatt av innehavere eller deres 
familie hvis forsikringen er tegnet av et firma 

  Tap hvor lagervurdering eller resultatberegninger 
er det eneste bevis på det faktiske tapet eller 
deler av det 

  Erstatningsansvar ovenfor tredjemann 
 

 

Er det noen begrensninger i dekningen? 

 Økonomisk tap som skyldes straffbare handlinger 
som er begått etter at sikrede oppdaget 
forsikringstilfellet dekkes ikke med mindre sikrede 
godtgjør at tapet kunne forhindres. 

 
 

 

 

Hvor gjelder forsikringen? 

 Forsikringen gjelder i Norge 

  Tilleggsdekningen datakriminalitet gjelder for servere i Norden 
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Hvilke forpliktelser har jeg? 

Du plikter å gi Aspida Forsikring korrekt informasjon om din bedrift ved tegning av forsikring. I forsikringstiden plikter du å 
informere Aspida Forsikring om endringer som skjer i bedriften. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til 
erstatningskrav, skal det meldes til Aspida Forsikring uten ugrunnet opphold. 
 

 

 

Når og hvor betaler jeg? 

Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med forsikringsavtalen. 
 

 

 

Når starter og slutter forsikringen? 

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av parter 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. 
 

 

 

Hvordan sier jeg opp forsikringen? 

Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige 
grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel. 

  
 

 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 
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