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FORSIKRINGSBEVIS

Dekkes Dekkes ikke
FORMUESANSVAR

Hvem forsikringen
gjelder for (sikrede)

Foretak som er nevnt i forsikringsbeviset

Hvor forsikringen
gjelder

I Norden

Hvilket ansvar dekkes Erstatningsansvar for formuesskade når:
- skaden er skjedd under utøvelse av den

virksomhet som er angitt i forsikringsbeviset,
- sikrede er erstatningsansvarlig i henhold til

gjeldene rett og
- skriftlig erstatningskrav blir fremsatt mot

sikrede eller Gjensidige i forsikringsperioden
(claims made prinsippet)

Utover dette dekkes erstatningsansvar for skade
på tredjemanns person eller ting når skaden har
skjedd i egenskap av eier eller bruker av
kontorlokalet og når sikrede er på kundebesøk.

- Kontraktsansvar
- Erstatningsansvar for formuestap påført

sikredes familie
- Ansvar relatert til egne bøter, dagbøter,

straffebøter, overtredelsesgebyr, punitive
damages, exemplary damages og lignende

- Erstatningsansvar i forbindelse med
skatterådgivning eller investeringsrådgivning

- Erstatningsansvar som følge av feilaktig
utbetaling/overføring av penger med mindre et
eventuellt tilbakesøkingskrav ikke fører frem

- Erstatningsansvar for kontraktsmedhjelper når
kontraktsmedhjelperen utøver annen virksomhet
enn den sikrede er dekket for i henhold til
virksomhetsbeskrivelsen i forsikringsbeviset

- Erstatningsansvar for kontraktsmedhjelper
utover det som forsikringstaker selv vil være
erstatningsansvarlig og kontraktsrettslig
ansvarlig for

- Erstatningsansvar som sikrede pådrar seg i
henhold til skadeserstatningsloven § 3-5
(oppreising) og
§ 3-6 (erstatning for ærekrenking og krenking av
privatlivets fred)

- Erstatningsansvar i egenskap av styre,
styremedlem, varamedlem og medlem av
bedriftsforsamling. Bestemmelsen gjelder også
for sikredes ansatte i slike verv

- Erstatningsansvar overfor medeier eller overfor
mor/datterselskap, eller virksomhet som
disponeres av sikrede, eller hvor sikrede eller
dennes familie har mer enn 50 % eierinteresse

- Erstatningsansvar etter skadeserstatningsloven
§ 1-6 (ansvar for skade voldt ved korrupsjon)

- Erstatningsansvar som følge av brudd på
immaterielle verdier som varemerke, design,
patent, opphavsrett (copyright), domenenavn,
foretaksnavn og bedriftshemmeligheter

- Solidaransvar ved manglende aksjeinnskudd, jfr
aksjeloven § 2-19
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FORSIKRINGSBEVIS

Nyheter og endringer
Forsikringsoversikt 

Forsikringsbevis 
Fellesdekninger / G

enerelle vilkår
Erstatningsregler

Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede/bedriften må gjøre for å forebygge skade

Disse forskriftene gjelder for din bedrift. Hvis de ikke følges, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, jf. forsikringsavtaleloven
§ 4-8 og § 4-11

Gjelder for forsikringene: Ansvarsforsikring

Sikkerhetsforskrift ved betalingsoppdrag
Det skal være innarbeidede rutiner for arbeidsdeling, slik at ikke samme person både kan registrere og godkjenne betaling. 
Arbeidsdeling kan skje internt i regnskapsførervirksomheten eller mellom regnskapsførervirksomheten og oppdragsgiver.

Det kreves 2-trinns verifisering for alle betalingsoppdrag utført på vegne av kunder.  
Autentiseringen skal skje gjennom en annen kanal enn den betalingsoppdraget kom gjennom.

I tillegg gjelder generelle vilkår og erstatningsregler som medlemmene kan finne inne på 
Regnskap Norge sine medlemssider på Regnskapnorge.no


