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3.2 Definisjoner

3.2.1 Økonomisk tap
Med direkte økonomisk tap forstås kronebeløpet/verdien som er fravendt sikrede ved handling som nevnt ovenfor.

Forsikringen gjelder bare for tap som skriver seg fra handlinger foretatt i forsikringstiden eller innenfor et tidsrom som er
angitt i forsikringsbeviset. Tapet anses konstatert på det tidspunkt sikrede har rimelig grunn til mistanke om at en straffbar
handling er begått.

Det regnes som ett skadetilfelle når tap er forårsaket ved at
• flere personer i samarbeid har utført handlingen eller
• samme person har utført flere handlinger.
Dette gjelder også om handlingene er utført i forskjellige forsikringsår og omfatter flere straffbare handlinger.

Selv om forsikringssummen blir forhøyet i tiden mellom første og siste handling, vil selskapets ansvar være begrenset til den
forsikringssum som gjaldt på det tidspunkt da første handling ble utført.

Rente av tapet erstattes ikke, bortsett fra selskapets renteplikt etter forsikringsavtaleloven.

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

3.2.3 Ansatte
Egne registrerte ansatte og andre som lønnes direkte av forsikrede.

4. Erstatningsberegning

4.1 Forsikringssum
Forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset gjelder pr. skadetilfelle og totalt i forsikringsåret.

1. Hvem forsikringen gjelder for

Foretak som er nevnt i forsikringsbeviset.

2. Hvor forsikringen gjelder

Norge

3. Hva forsikringen omfatter

3.1 Ansvar

Omfattes Omfattes ikke

• Direkte økonomisk tap som sikrede påføres ved at
- ansatte eller
- dugnadsarbeidere for idrettsforeninger med fullmakt til
å håndtere midler

beviselig i den hensikt å oppnå en personlig vinning for seg
selv eller noen annen, har gjort seg skyldig i følgende
straffbare handlinger overfor sikrede:

° Underslag
° Tyveri
° Bedrageri
° Utroskap
° Dokumentfalsk

• Dersom det fremgår av forsikringsavtalen omfattes i
tillegg direkte økonomisk tap som sikredes kunder
påføres ved de straffbare handlinger som nevnt over, når
disse er foretatt av sikredes ansatte.

Tap som sikrede påføres i form av
• tapt fortjeneste
• at ting ikke kan nyttiggjøres som forutsatt
• produksjon/omsetning minskes eller bortfaller
• av medlemmer av den sikredes familie,
• 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.
• handlinger foretatt av eller i samarbeid med nåværende

eller tidligere medinnehaver eller daglig leder av sikredes
virksomhet.

• økonomisk tap som skyldes straffbare handlinger som
er begått etter at sikrede oppdaget forsikringstilfellet
med mindre sikrede godtgjør at tapet kunne forhindres.

• erstatningsansvar ovenfor tredjemenn



Har samme person gjort seg skyldig i flere skadetilfeller, også over flere år, er selskapets samlede ansvar begrenset til
forsikringssummen som gjaldt da siste skadetilfelle ble utført. Dersom flere personer har utført en handling som selskapet
svarer for, regnes dette som ett skadetilfelle i forhold til egenandel og forsikringssum.

4.1.1 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
• å utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig
• å møte ved forhandlinger, rettergang og ellers når selskapet har behov for dette
• omgående melde det forhold forsikringstilfellet omfatter til politiet og fremsette nødvendig påtalebegjæring, samt begjære

erstatningskravet overfor den skyldige pådømt i straffesaken. I særskilte tilfeller kan anmeldelse unnlates etter avtale
med forsikringsselskapet. I motsatt fall er selskapet fri for ansvar.

• foreta den nødvendige pågang (inkl. sivil arrest) overfor den skyldige for å få denne til å gjøre opp for tapet, inntil
forsikringsselskapet eventuelt har dekket tapet og selv kan foreta den nødvendige pågang. Forsikringen omfatter likevel
direkte utlegg i forbindelse med slik pågang.

Uten selskapets samtykke må sikrede ikke
• Innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav
• Unnlate å påanke en fellende dom

4.2.2 Selskapets plikter ved skadetilfelle
Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger egenandelen, plikter selskapet å behandle saken.

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.

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.

5. Regress

Kan sikrede forlange at tredjemann erstatter tapet, trer selskapet inn i sikredes rett mot tredjemann.

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.

6. Egenandel

I erstatningsoppgjøret fratrekkes egenandelen som framgår av forsikringsbeviset eller av vilkårene. Skal erstatningen
avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen trekkes fra.
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