
Formuesskade advokat Vilkårs id: NBK-137.101-003 av 01.08.2019

1. Hva forsikringen omfatter

• Forsikringen omfatter erstatningsansvar for skade som sikrede etter gjeldende rett kan pådra seg i tjenesten i egenskap
av advokat.

• Fremtind Forsikring AS dekker også de omkostninger sikrede i egenskap av advokat pådrar seg i forbindelse
med søksmål mot ham etter lov om skadeserstatning av 13.6.1969, §3-5 og 3-6. Den samme egenandel fastsatt i
forsikringsavtalen gjelder også i dette tilfelle.

Forsikringen omfatter ikke
Ø ansvar for personskade eller tingskade, herunder økonomisk tap som følge av slik skade.
Ø erstatning, oppreisning eller saksomkostninger til motparten som måtte bli pålagt i henhold til Lov om skadeserstatning

av 13.6.1969, §3-5 og 3-6.

2. Hvilke skader som erstattes

• Forsikringen gjelder skader og tap som konstateres i forsikringstiden, og som er forårsaket etter 1.1.1987.
• Sikkerhetsforskriftene gjelder bare for skader forårsaket etter 1.1.1990.
• For skader forårsaket før 1.1.1990 gjelder de eventuelle sikkerhetsforskrifter som gjaldt på det tidspunkt skaden ble

forårsaket. For sikrede som tidligere ikke har dekket sitt ansvar i egenskap av advokat gjennom forsikring, gjelder denne
forsikring skader og tap som konstateres i forsikringstiden og som er forårsaket den dag denne forsikring ble tegnet eller
senere.

Skade eller tap regnes som konstatert på det tidspunkt erstatningskrav fremsettes mot sikrede eller Fremtind Forsikring AS
Et erstatningskrav ansees som fremsatt på det tidligste av følgende tidspunkter
• Det tidspunkt sikrede eller Fremtind Forsikring AS første gang mottok skriftlig krav om erstatning eller
• Det tidspunkt sikrede eller Fremtind Forsikring AS første gang mottok skriftlig melding fra sikrede eller

skadelidte vedrørende omstendigheter som kan ventes å føre til at erstatningskrav blir reist mot sikrede eller
forsikringsselskapet.

Dersom kravet grunner seg på en unnlatelse, regnes unnlatelsen i tvilstilfelle som foretatt den dag handlingen senest måtte
vært foretatt om tapet skulle vært unngått.

Alle skader som skyldes samme begivenhet regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da første skade ble
konstatert. Dersom sikrede har sluttet å praktisere som advokat på det tidspunkt skade konstateres, erstattes skaden etter
da gjeldende vilkår, forutsatt at sikrede hadde tegnet gyldig ansvarsforsikring i Fremtind Forsikring AS på det tidspunkt den
ansvarsbetingende handling ble begått. Denne utvidelse gjelder dog ikke hvis skaden kan kreves dekket under annen
ansvarsforsikring.

Hvilke skader som ikke erstattes
Uten særskilt avtale omfatter ikke forsikringen erstatningsansvar som forsikringstaker pådrar seg
a) for ærekrenkelser eller oppreisning etter skadeserstatningsloven av 13. juni 1969, § 3-5 og § 3-6, bøter o l.
b) overfor medlemmer av den sikredes familie - eller hvis forsikringen er tegnet av et firma - overfor dettes innehavere eller

deres familie. Til familie regnes ektefelle/samboer, foreldre/steforeldre/fosterforeldre/ sviger- foreldre, søsken,
barn/stebarn/fosterbarn/barnebarn/samboers barn og disse personers ektefeller/samboere.

c) for formuesskade påført foretak som sikrede eller sikredes familie har styreverv eller er daglig leder i eller eier mer enn
50 prosent i, på det tidspunkt den skadevoldende begivenhet fant sted.

d) i forbindelse med styremedlemskap og lignende herunder for medlem av sikredes styre, bedriftsforsamling,
representantskap, kontrollkomite og lignende eller som sikredes ansatt eller deltakere i sikredes selskap pådrar seg som
medlem av styre, bedriftsforsamling, representantskap, kontrollkomite og lignende.

e) i virksomhet som bobestyrer og som sikrede har plikt til å stille sikkerhet for i henhold til Konkurslovens § 87 og
Skiftelovens § 91a.

f) for ilagte straffebøter.
g) for ansvar i kontraktsforhold. Som ansvar i kontraktsforhold regnes ansvar

- som går ut over det som følger av alminnelige rettsregler, men som sikrede ved kontrakt, avtale eller garanti likevel
har påtatt seg å bære.

- for skade på sikredes leveranse, arbeid eller entreprise når skaden voldes før overlevering eller skyldes feil eller
mangel som forelå ved overlevering.

- for omkostninger til hel eller delvis omgjøring av sikredes kontrakt, eventuelt verdien av denne dersom omgjøring
ikke skjer, eventuelt utføres av andre

- for skade som skyldes at sikredes ytelse i henhold til kontrakt eller avtale er blitt forsinket eller uteblitt.
- for rådgivning utenfor sikredes eget fagområde.

h) for rådgivning utenfor sikredes eget fagområde
i) for eiendomsmegling.



j) for handlinger eller unnlatelser begått av den sikrede selv eller av en av de ansatte advokater eller advokatfullmektiger og
som kan henføres under Straffelovens kap.24 eller 26.

k) for skade forvoldt ved forsettlig handling.
l) deltakeransvar i ansvarlig selskap for erstatningsansvar som selskapet pådrar seg ved advokatvirksomhet, eller for

solidaritetsansvar med andre advokater i et advokatfirma.
m) for arbeidsgiveransvar for ansatte advokater og advokatfullmektiger.
n) for inkassovirksomhet.
o) for skade eller tap som bedriftsadvokat forårsaker ved virksomhet i ansettelsesforholdet.
p) for å tilbakeføre salær/godtgjørelse.

3. Erstatningsberegning

3.1 Forsikringssum
Forsikringssummen for vanlig advokatvirksomhet for ethvert skadetilfelle og samlet pr år er begrenset til
5 000 000 kroner pr advokat eller fullmektig. Ved formuesskade som inntreffer innenfor de nordiske land dekkes
saksomkostninger i tillegg til forsikringssummen.
Ved formuesskade som inntreffer utenfor de nordiske land er Fremtind Forsikring AS samlede utbetaling, inklusive
saksomkostninger og redningsomkostninger, begrenset til forsikringssummen.

3.2 Sikredes plikter ved skadetilfelle
Blir det reist erstatningskrav mot sikrede, eller det kan ventes at krav vil bli reist, må selskapet underrettes uten ugrunnet
opphold. 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.
• å utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig.
• å møte ved forhandlinger eller rettergang.

Uten selskapets samtykke må sikrede ikke innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav.

3.3 Selskapets plikter ved skadetilfelle
Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger egenandelen, plikter selskapet
• å utrede om det foreligger erstatningsansvar.
• å forhandle med skadelidte.
• om nødvendig å prosedere saken for domstolene.

Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv om forsikringssummen derved
overskrides. Omkostninger til ekstern advokat- og annen sakkyndig bistand som er valgt eller godkjent av selskapet, dekkes
også.

Dersom erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes
økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, erstattes
ikke omkostninger som senere påløper utover det som er fastsatt. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til
skadelidte.

Framsettes krav om erstatning direkte mot selskapet, skal selskapet varsle sikrede uten ugrunnet opphold og holde sikrede
underrettet om den videre behandling av kravet. Selskapets innrømmelse overfor skadelidte binder ikke sikrede.

Selskapet forbeholder seg rett til regress mot sikrede i de tilfeller hvor selskapet har utbetalt erstatning til skadelidte og
sikrede har oversittet fristen for å gi melding om forsikringstilfellet til selskapet, jf FAL § 4-10, tredje ledd og FAL § 8-5, første
ledd.

4. Sikkerhetsstillelse

4.1 Generelle bestemmelser sikkerhetsstillelse for advokatvirksomhet
• Sikkerhetsstillelsen overfor Tilsynsrådet for advokatvirksomhet er omfattet av forsikringen når dette fremgår av

forsikringsbeviset.
• Sikkerhetsstillelsen er en del av forsikringsavtalen mellom partene. I den utstrekning ikke annet er bestemt i disse vilkår

eller i forskrift om sikkerhetsstillelse fastsatt ved Kgl. res. av 20. desember 1996, gjelder Lov om forsikringsavtaler av 16.
juni 1989 nr. 69 for sikkerhetsstillelsen.

• For advokater uten fullmektig er selskapets samlede ansvar for alle erstatningskrav som etter formuesskadeforsikringen
skal ansees fremsatt i samme forsikringsår og som er dekket under sikkerhetsstillelsen til sammen 5 000 000 kroner.

• For advokater som har autorisert fullmektig er selskapets samlede ansvar 8 000 000 kroner.

Formuesskadeforsikringen er subsidiær i forhold til sikkerhetsstillelsen og skal dekke selskapets krav mot sikrede for
utbetalinger under sikkerhetsstillelsen. Fremtind Forsikring AS har rett til å kreve full regress mot advokater for ethvert utlegg
under sikkerhetsstillelsen, herunder omkostninger, med mindre ansvaret er omfattet av vilkår for formuesskadeforsikring.

Forsikringstaker kan utelukkes fra ordningen etter inntruffet skade hvis



• sikrede har voldt skaden forsettlig.
• sikrede har forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene i vilkårenes pkt. 6.
• det i løpet av de siste 12 måneder har vært anmeldt minimum 2 skader og disse er forvoldt ved grov uaktsomhet.

4.2 Sikkerhetsstillelse for advokatvirksomhet.
Fremtind Forsikring AS påtar seg å innestå for oppfyllelse av ansvar som fremgår av Forskrift om sikkerhetsstillelse for
advokater gitt ved Kgl. Resolusjon av 20.12.1996, kap.2.
• Sikkerhetsstillelsen er på 5 000 000 kroner, jf forskriftens § 2-5, 1.ledd, jf tillegg iht forskriften § 2-5, 2.ledd.
• Fremtind Forsikring AS er ikke forpliktet til å fylle opp sikkerheten, jf forskriftens § 2-5, 6.ledd.
• Fremtind Forsikring AS sitt ansvar pr oppdrag pr skadelidt er begrenset til 2 000 000 kroner, jf. § 2-5, 5.ledd.

5. Egenandel

Ved ethvert skadetilfelle (også sikkerhetsstillelsen) bærer sikrede selv den avtalte egenandel ved

Skade inntil: Trekkes egenandel:

0 - 100 000 40 000 kroner.

100 001 - 200 000 50 000 kroner.

200 001 - 300 000 60 000 kroner.

300 001 - 400 000 70 000 kroner.

400 001 - 500 000 80 000 kroner.

500 001 - 750 000 100 000 kroner.

750 001 - 1 000 000 120 000 kroner.

1 000 001+ 150 000 kroner.
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