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1

Innledning

Forsikringsavtalen består av
1 Forsikringsbeviset (med eventuell spesifikasjon)
2 Forsikringsvilkårene, dvs.
- dette vilkåret (P 720)
- 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 720. De øvrige
bestemmelsene i forsikringsvilkårene gjelder da i tillegg til tilleggsvilkårenes 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.

2

Hvem forsikringen gjelder for

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

3

Hvor forsikringen gjelder

Dersom ikke annet er avtalt gjelder forsikringen direkte økonomisk formuestap som påføres sikrede i
Norden, jf. pkt 4.

4

Hva forsikringen omfatter

4.1

Selskapet svarer for formuestap påført konsernet.

Forsikringen omfatter formuestap som påføres konsernet som følge av en straffbar handling av enhver art
forsettlig begått av konsernets ansatte eller en tredjemann for å oppnå egen personlig vinning
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4.2
Formuestap påført tredjemann. Forsikringen omfatter også formuestap som direkte er påført en
tredjemann ved en straffbar handling begått av en ansatt i konsernet med forsett for å oppnå egen
personlig vinning eller med direkte forsett å påføre tredjemann en skade, dersom konsernet i henhold til
gjeldende rett er forpliktet til å erstatte et slikt tap.
4.3
Formuestap forårsaket av handel med enhver type verdipapirer, valuta, handelsvare, råvare og
lignende produkter eller kredittavtale, utført av sikredes ansatte, erstattes kun dersom den ansatte hadde til
hensikt å oppnå og faktisk har oppnådd personlig vinning.

5

Definisjoner

5.1 Ansatte.
Som ansatt skal forstås personer som er ansatt i konsernet og som er underlagt konsernets instruksjon og
kontroll
.
5.1.1 Som ansatt anses også:
(1) midlertidig ansatte vikarer,
(2) styremedlemmer i konsernets datterselskaper,
(3) forvalter, leder, bestyrer, administrator o.l. av pensjonsordning, eller annen ordning opprettet til fordel
for ansatte eller fond som er opprettet til fordel for tidligere, nåværende eller fremtidige ansatte i konsernet,
(4) enhver ekstern konsulent, herunder advokat som konsernet har inngått arbeidsavtale med og som
utfører oppdrag for konsernet,
(5) en tredjemann som er engasjert av konsernet i den perioden denne utfører arbeid på konsernets
forretningsområde, dersom disse er underlagt konsernets instruksjon og kontroll som nevnt i vilkårenes pkt.
5.1.
5.1.2 En ansatt hos sikrede i konsernet i henhold til ovennevnte definisjon anses å være ansatt i inntil 60
dager etter at ansettelsesforholdet opphørte.
5.2 Straffbar handling
Med straffbar handling skal forstås straffbare handlinger i henhold til norsk Alminnelig borgerlig Straffelov
av 22. mai Nr. 10 1902. Ved straffbar handling utenfor Norge omfatter forsikringen handlinger som er
straffbare i det land handlingen er begått eller ville vært straffbar i henhold til norsk rett.
5.3 Formuestap
Med formuestap skal forstås direkte økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av fysisk skade på
person eller ting.

6

Utvidelse av forsikringen

Forsikringens øvrige vilkår og unntak gjelder, med mindre de er uttrykkelig endret i vilkårene nedenfor.
6.1 Utvidet oppdagelsesperiode
Dersom forsikringen ikke fornyes, gjelder forsikringen for tap som konstateres i løpet av den
oppdagelsesperiode som fremgår av Forsikringsbeviset, dersom tapet er forårsaket av en straffbar
handling begått før forsikringen opphørte. Den utvidede oppdagelsesperiode gir sikrede ingen rett til å øke
eller fornye forsikringssummen.
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6.2 Formuestap påført pensjonsordning o.l.
6.2.1 Forsikringen omfatter formuestap som skyldes straffbare handlinger begått mot forsikringstakerens
pensjonsordning, fond eller andre ordninger etablert for å sikre tidligere, nåværende eller fremtidige ansatte
samt disses begunstigede i en slik ordning.
6.2.2 Forsikringen omfatter også datterselskapenes pensjonsordning dersom slik pensjonsordning er
særskilt nevnt i vedlegg til forsikringsbeviset.
6.2.3 Enhver utbetaling i henhold til denne dekningsutvidelse skal skje til pensjonsordningen o.l. ordning
som nevnt ovenfor.
6.3 Formuestap forårsaket av ukjent ansatt.
Forsikringen omfatter formuestap som følge av en straffbar handling når det etter en politimessig
etterforskning fremgår at den eller de ansatte som har forårsaket tapet ikke kan identifiseres. Dersom
forsikringstakeren kan føre bevis som uten rimelig tvil viser at formuestapet er forårsaket av en ansatt og
vilkårene forøvrig er oppfylt, erstattes tapet.
6.4 Datasabotasje og virus
6.4.1 Denne forsikring omfatter konsernets merkostnader:
1. til rekonstruksjon eller gjenoppretting av data som følge av en straffbar handling begått av en ansatt eller
en tredjemann og som medfører ødeleggelse av konsernets dataprogrammer eller andre elektronisk
lagrede data eller opplysninger i konsernets datasystem.
2. til rekonstruksjon eller gjenoppretting av data som følge av virussmitte i programvaren eller andre
elektronisk lagrede data eller opplysninger uansett om det kan bevises hvorvidt virusinfeksjonen kan
henføres til en straffbar handling eller ikke.
6.4.2 Erstatning for merkostnadene som nevnt ovenfor, er begrenset til 10% av forsikringssummen som
fremgår i forsikringsbeviset.
6.5 Rentetap
6.5.1 Forsikringen omfatter konsernets renteutgifter eller tap av renteinntekter som er en følge av tap som
er dekket av forsikringen.
6.5.2 Rentetapet skal beregnes som et gjennomsnitt av Norges Banks fastsatte diskontorente for den
periode regnet fra det tidspunkt tapet oppstod og til den dag tapet ble konstatert.
6.5.3 Erstatning for rentetap er begrenset til 10% av den forsikringssum som fremgår i forsikringsbeviset.
6.6 Forpliktelser i henhold til kontrakt
6.6.1 Forsikringen omfatter bot eller lignende avtalt tap som følge av kontraktsbrudd som konsernet er
rettslig forpliktet til å betale dersom slik plikt er en direkte følge av et formuestap som er dekket av
forsikringen.
6.6.2 Erstatning for bot er begrenset til 10% av den forsikringssum som fremgår i forsikringsbeviset.
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6.7 Merkostnader
6.7.1 Forsikringen omfatter nødvendige og rimelige meromkostninger for konsernet som er en direkte følge
av en straffbar handling for :
1.å leie erstatningsutstyr av fysisk materiell eller leie av lokaler
2.å leie vikarer og utføre overtidsarbeide dersom overtidsbetaling er vanlig
3.transport av utstyr og dokumenter.
6.7.2 Erstatningen er begrenset til 10% av forsikringssummen som fremgår i forsikringsbeviset.
6.8 Kostnader til rettshjelp
6.8.1 Forsikringen omfatter innenfor forsikringssummen nødvendige og rimelige kostnader for å ivareta
konsernets interesser i forbindelse med rettslige skritt som er iverksatt mot konsernet som følge av
tredjemanns tap som er dekket under denne forsikring under forutsetning av at tapet overstiger den
egenandel som er angitt i forsikringsbeviset.
6.8.2 Denne dekningsutvidelsen omfatter ikke tredjemanns utgifter for å fastslå eget tap eller tapets
omfang.
6.9 Skadeforebyggende konsulenttjenester
6.9.1 Forsikringen omfatter konsernets kostnader til konsulenttjenester under følgende forutsetninger:
1.at konsernet benytter de konsulentbedrifter som fremgår av vedlegg 1 og
2.konsulentbedriften utarbeider en rapport om konsernets skadeforebyggende tiltak og
3.lager forslag til skadeforebyggende forbedringer. Rapporten lages etter avtale mellom forsikringstakeren
og Protector Forsikring ASA, og etter at besiktigelse har funnet sted på konsernets forretningssted.
Rapporten skal utarbeides på norsk eller engelsk. En kopi skal gis til Protector Forsikring ASA
6.9.2 De kostnader som Protector Forsikring ASA skal erstatte i henhold til denne utvidelse av forsikringen
skal ikke overstige det særskilte beløp som er angitt i forsikringsbeviset.

7

Hva forsikringen ikke omfatter

7. Hva forsikringen ikke omfatter
Forsikringen omfatter ikke:
7.1 Indirekte tap eller konsekvenstap - herunder tap av inntekt, med mindre dette uttrykkelig fremgår av
vilkårenes pkt. 6.6, 6.7, 6.8 og 6.9.
7.2 Tap som skyldes misligholdelse av eller som følger av kredittavtale - herunder
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1.kredittkjøpsavtale, inklusive avbetalingskjøp
2.lån
3.leasing- eller leieavtale
4.ethvert dokument som tjener som bevis for en debitors forpliktelse
5.betalinger fra eller debiteringer på en kundekonto hvor slike beløp ikke senere tilbakebetales eller
krediteres.
Dette unntak omfatter ikke formuestap som skyldes straffbar handling som er omfattet i henhold til
vilkårenes punkt 4.3 begått av konsernets ansatte. Dette unntak gjelder heller ikke formuestap som følger
av sikredes inngåelse av avtale som nevnt ovenfor, når avtaleinngåelsen skyldes tredjemanns
dokumentfalsk, databedrageri eller dokumentfalsk av varelagerpant, pantbrev eller annen omsettelig
sikkerhet som i henhold til god bankskikk kan stilles som sikkerhet for fordinger og som sikrede faktisk
fysisk innehar, dog ikke fakturaer eller konnossement, finansielle rapporter eller lignende, med hensikt å
oppnå og faktisk har oppnådd personlig vinning eller direkte hensikt å påføre og faktisk har påført
konsernet skade.
7.3 Tap som skyldes avsløring av forretningshemmeligheter - herunder produksjonsprosesser eller annen
fortrolig informasjon uansett om slik informasjon eller hemmelighet er beskyttet ved patent, varemerke,
opphavsrett eller annen immateriell rettighet.
7.4 Tap av lønninger, kommisjoner, honorarer, overskuddsbetaling, bonus, tantieme eller lignende som er
betalt av konsernet.
7.5 Tap av eller skade på konsernets løsøre, inklusive datamaskiner, maskinpark, inventar og varelager
begått av andre enn ansatte, samt skade på eller tap av konsernets faste eiendom.
7.6 Bøter, “punitive damages “ og “exemplary damages,” avgifter, skatter og interesser som det ikke er
lovlig adgang til å forsikre.
7.7 Tap eller skade som bare kan påvises ved resultatberegning eller lagerlister (svinn).
7.8 Tap som følge av straffbar handling begått av en ansatt som på tidspunktet da den straffbare handling
ble begått hadde eller kontrollerte mer enn 5% av konsernets eller det tapsberørte enhets aksjekapital eller
stemmerettigheter eller - dersom forsikrede enhet ikke er et aksjeselskap - av en interessent, partner,
komplementar eller tilsvarende.
7.9 Tap som følge av en straffbar handling begått av en ansatt eller tredjemann etter det tidspunkt da en
direktør, partner, avdelingssjef eller person i en tilsvarende stilling i konsernet og som ikke står i ledetog
med eller opptrer i samarbeide med en slik person, første gang får kunnskap om at personen har begått en
straffbar handling omfattet av denne forsikring.

8

Forsikringssum og egenandel m. v

8.1 Forsikringssum
Den forsikringssum som er avtalt og fremgår av forsikringsavtalen angir selskapets samlede
erstatningsplikt pr skadetilfelle og samlet for alle erstatningskrav fremsatt i løpet av en og samme
forsikringsperiode.
8.2

Forsikringstilfelle
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Uavhengig av om tapet er forårsaket av en person alene eller ved samarbeid av flere, regnes dette som ett
forsikringstilfelle. Dette gjelder selv om det foreligger flere straffbare forhold, og selv om handlingene er
foretatt i et tidsrom som strekker seg over flere forsikringsperioder.
8.3
Egenandel
Ved hvert forsikringstilfelle bærer sikrede den avtalte egenandel. Minimum egenandel er kr 25 000,-,
dersom ikke annet er avtalt.

9

Sikkerhetsforskrifter

9.1

Sikkerhetstiltak for bruk av datasystemer
9.1.1. Sikrede plikter å utarbeide adgangs- og autorisasjonsregler for sine datasystemer. Sikrede
plikter også å føre kontroll med at reglene blir fulgt og oppdatert.
9.1.2. Systemer og data skal være beskyttet på en slik måte at kun medarbeidere med rettmessig
adkomst har adgang, f.eks. med passord. Hvor risikoen for brudd på adgangsautorisasjonen anses å
være særlig høy skal brukeridentifikasjon og passord suppleres med magnetkort, kodebrikke eller
tilsvarende sikkerhetsløsning.
Passord og koder skal skiftes omgående hvis det er grunn til å anta at en ikke-autorisert person har
fått kjennskap til disse.
9.1.3. Sikrede plikter å sørge for sikkerhetskopiering og oppbevaring av data, slik at en til enhver tid
kan gjenskape data, som måtte være slettet/mistet ved en brukerfeil, en fysisk feil eller i forbindelse
med uhell, hærverk eller et forsikringstilfelle, hvor de databærende medier er blitt ødelagt eller
forsvunnet.
9.1.4. Brukere skal ha en entydig brukeridentifikasjon.
Tildelte adgangsrettigheter skal kun anvendes personlig av brukeren.
9.1.5. Det skal være en klar atskillelse (funksjonsatskillelse) mellom de som rekvirerer
adgangsrettigheter til en bruker og de som oppretter brukerens rettigheter i systemene.
9.1.6. Det skal, så vidt det er teknisk mulig, på ethvert system føres en automatisk logging av alle
funksjoner i relasjon til data- og adgangssikkerheten.
Loggen skal minimum inneholde:
1 Login/logout tidspunkter pr. brukerid.
2 Forsøk på uberettiget adgang til programmer og data
Maskinelle logger skal ligge beskyttet, f.eks. i kryptert form utilgengelig for den alminnelige bruker, og
kun med adgangsmulighet for sikkerhetsadministratoren.

9.2

Sikredes regnskaper skal føres og revideres i samsvar med god regnskapsskikk .

9.3 Straffbare handlinger som omfattes av forsikringen skal, straks de blir oppdaget, meldes til
påtalemyndigheten.
9.4 Følgene ved brudd på sikkerhetsforskrift
Sikkerhetsforskriftene er inntatt i forsikringsbeviset. Dersom brudd på sikkerhetsforskrifter fører til skade
eller større erstatningsansvar enn sikrede ellers ville hatt, og sikrede ved handling eller unnlatelse
forsømmer å overholde eller påse at sikkerhetsforskriftene over holdes, kan han helt eller delvis miste
retten til erstatning, jf. Lov av 16. juni 19109 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL) § 4-10.
9.5 Identifikasjon med sikrede
Det samme gjelder dersom forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av ledende art eller av
andre som har en særlig selvstendig stilling innen virksomheten, eller av arbeidsledere, herunder
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arbeidsformenn og lignende, som i arbeidstiden følger dem de er satt til å lede jf. Lov av 16. juni 19109 nr.
69 om forsikringsavtaler (FAL) paragraf 4-11, siste ledd.

10 Generelle bestemmelser skadeoppgjør og erstatningsberegning
10.1 Forbehold om bortfall eller nedsettelse av erstatningen ved forsømmelse av opplysningsplikten.
Følgene av å gi feil opplysninger:
Dersom de opplysninger om risikoen som forsikringstageren eller noen på dennes 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. Forsikringsavtaleloven av 16. juni 19109 nr. 69 (FAL) § 4-3. Har
forsikringstageren forsømt sin opplysningsplikt kan retten til erstatning settes ned eller falle bort jf
Forsikringsavtaleloven av 16. juni 19109 nr. 69 (FAL) § 4-2.
10.2 Sikredes plikter ved skadetilfelle
Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe, eller har et forsikringstilfelle inntruffet, 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 inntruffet, skal sikrede uten ugrunnet opphold
- anmelde forholdet til politiet
- 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 finner 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.
10.3 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.
10.4 Medforsikring
Når noen er medforsikret etter vilkårenes pkt. 2 eller annen bestemmelse i forsikringsavtalen, gjelder
følgende:
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9.4.1. Selskapets forsikringsrettslige innsigelser overfor forsikringstakeren kan også gjøres gjeldende
overfor den medforsikrede.
9.4.2. Forsikringsavtalen kan endres, sies opp eller falle bort uten varsel til den medforsikrede.
9.4.3. Selskapet kan med bindende virkning for medforsikrede forhandle med forsikringstakeren om
forsikringsoppgjøret eller utbetale erstatning til forsikringstakeren.
10.5 Identifikasjon
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 gjort av ansatt som har det
overordnede ansvar for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort, jf. Forsikringsavtaleloven av
16. juni 19109 nr. 69
(FAL) § 4-11.
Ved overtredelse av sikkerhetsforskrifter gjelder det samme også hvis forsømmelsen er begått av personer
som har en særlig selvstendig stilling innen virksomheten eller av arbeidsledere som i arbeidstiden følger
dem de er satt til å lede.
10.6 Meldefrist
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 mot selskapet jf.
Forsikringsavtaleloven av 16. juni 19109 nr. 69 (FAL) § 10-5 1.ledd.
10.7 Regress
Kan sikrede forlange at en tredjemann erstatter tapet, trer selskapet ved utbetaling av erstatning inn i
sikredes rett mot tredjemann.
Har sikrede oversittet 1 års-fristen for å gi melding om forsikringstilfellet til selskapet, jf.
Forsikringsavtaleloven av
16. juni 19109 nr. 69 (FAL) § 10-5, l. ledd, har selskapet rett til regress mot sikrede i de tilfellene hvor
Forsikringsselskapet har utbetalt erstatning direkte til skadelidte.
10.8 Fornyelse av forsikringen
Forsikringen fornyes for ett år om gangen dersom forsikringstageren ikke nytter sin rett til oppsigelse, eller
dersom selskapet ikke har varslet forsikringstageren minst to måneder før utløpet av forsikringstiden om at
selskapet ikke ønsker å forlenge forsikringen, jf. Forsikringsavtaleloven av 16. juni 19109 nr. 69 (FAL) § 32. Forsikringsvilkår og premie kan endres og blir gjeldende fra fornyelsesdagen.
10.9 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 19109 nr. 69 (FAL) § 3-6.
Forsikringstageren kan ellers si opp forsikringsavtalen innen forsikringstidens utløp, jf.
Forsikringsavtaleloven av
16. juni 19109 nr. 69 (FAL) § 3-4.
Selskapet kan si opp forsikringsavtalen innen 2 måneder før forsikringstidens utløp, jf.
Forsikringsavtaleloven av 16. juni 19109 nr. 69 (FAL) § 3-5.
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10.10 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 19109 nr. 69
(FAL) § 7-2.
10.11 Lovvalg
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27.
november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale.
10.12 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.
10.13 Valuta
Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i
norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis.
10.14 Premieberegning når forsikringen opphører i forsikringstiden
1. Opphør i medhold av forsikringsavtaleloven
Dersom forsikringen opphører i forsikringstiden i medhold av forsikringsavtaleloven, godskrives ubrukt
premie i forholdet mellom den forsikringstid det er betalt premie for og den gjenværende forsikringstid.
2. Opphør som følge av manglende premiebetaling
Dersom forsikringen opphører som følge av manglende premiebetaling, beregnes premie for den tid
forsikringen har vært i kraft etter følgende skala:

Forsikringstid
i måneder
Fra
0
1
2
3
4
5
6
7
10
>9

Prosentandel av
forsikringens
årspremie
Til og med
1
2
3
4
5
6
7
10
9

7
20
30
40
50
60
70
100
90
70
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Gjelder fra 01.01.2016
Erstatter01.01.2015

11 Tilleggsdekninger – særskilt avtale
Tilleggsdekningene utvider, innskrenker og/eller presiserer enkelte bestemmelser i P 720. De øvrige
bestemmelsene i forsikringsvilkårene gjelder da i tillegg til tilleggsdekningenes bestemmelser. Der det
fremgår av forsikringsbeviset er forsikringen utvidet til å omfatte:

