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Forsikringsavtalen består av: 

• forsikringsbeviset 

• forsikringsvilkårene 

• generelle vilkår 

• lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) 

• det øvrige lovverk.  

 

Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsvilkårene gjelder foran generelle vilkår. 

 

Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og generelle vilkår gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 

 

1 Hvem forsikringen gjelder for – ”sikrede” 

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

 

Forsikringen gjelder også for selskaper som sikrede overtar eller etablerer i løpet av forsikringstiden hvis disse 

faller inn under virksomhetsbeskrivelsen i forsikringsbeviset.   

 

Forsikringen omfatter også direkte ansvar som ansatte pådrar seg hvis ansvaret kunne vært gjort gjeldende 

overfor arbeidsgiveren etter § 2-1 i lov om skadeerstatning av 13. juni 1969 nr. 26 og formueskaden ikke er voldt 

forsettlig av den ansatte. 

 

Blir sikrede som arbeidsgiver holdt ansvarlig for formueskade voldt forsettlig av den ansatte trer selskapet inn i 

sikredes rett til regress mot den ansatte. 

 

2 Hvor forsikringen gjelder 

Hvis ikke annet er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset gjelder forsikringen ansvar for formueskade som 

▪ er voldt i forbindelse med sikredes virksomhet i Norge og 

▪ inntreffer i Norden og som sikrede er erstatningspliktig for etter gjeldende rett i de nordiske land. 

  

3 Hva forsikringen omfatter 

Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for formueskade som sikrede pådrar seg under utøvelse 

av den virksomhet som er angitt i forsikringsbeviset.  

 

Forsikringen omfatter ikke ansvar for skade på person eller ting, herunder økonomisk tap som følge av en slik 

skade. 

 

4 Når forsikringen gjelder 

Forsikringen gjelder for erstatningskrav for formueskade som fremsettes mot sikrede eller selskapet i 

forsikringsperioden og som begrunnes i handlinger eller unnlatelser som ble foretatt mens forsikringen var i 

kraft. Forsikringen omfatter også krav som skyldes handlinger eller unnlatelser foretatt de 2 siste årene før 

forsikringen trådte i kraft, hvis ikke kravet kan dekkes av tidligere forsikring i annet forsikringsselskap. 

 

Erstatningskravet anses som fremsatt når 

▪ sikrede eller selskapet første gang mottar skriftlig krav om erstatning eller 

▪ sikrede eller selskapet første gang mottar skriftlig melding om skade eller omstendigheter som gir 

rimelig grunn til å tro at erstatningskrav kan bli fremsatt.  

 

Dersom erstatningskravet er begrunnet i en unnlatelse, regnes unnlatelsen i tvilstilfelle som foretatt den dag 

handlingen senest måtte vært foretatt om tapet skulle ha vært unngått. 
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Alle krav som skyldes samme handling eller unnlatelse, regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt 

det første kravet anses fremsatt eller varslet, jfr. pkt. 4.1. 

 

5 Hva forsikringen ikke omfatter 

Hvis ikke annet er avtalt omfatter ikke forsikringen ansvar: 

 

a) for handlinger begått av selvstendige oppdragstakere  

 

b) i forbindelse med skatterådgivning eller investeringsrådgivning  

 

c) som skyldes insolvens 

 

d) som skyldes omstendigheter som sikrede hadde eller burde hatt kjennskap til ved inngåelse av 

forsikringsavtalen 

  

e) etter lov om skadeserstatning av 13. juni 1969, §§ 3-5, 3-6 (oppreisning/ ærekrenkelser), eller for bøter, 

forelegg og andre reaksjoner av straffelignende karakter, herunder dagmulkter, Punitive Damages og 

Exemplary Damages. 

 

f) for skade voldt forsettlig ved handling eller unnlatelse 

 

g) for medlem av sikredes styre eller bedriftsforsamling, representantskap, kontrollkomité og lignende 

eller som sikrede, sikredes ansatte eller deltakere i sikredes selskap pådrar seg som medlem av styre, 

bedriftsforsamling, kontrollkomité eller lignende. 

 

h) -     overfor selskap eller virksomhet i samme konsern, se aksjelovens §§ 1-3 og 1-4 

- hvor eierinteressene i sikredes og skadelidtes selskap er de samme med 50 % eller mer 

- overfor selskap eller virksomhet hvor sikredes daglige leder eller styremedlemmer eller deres 

familier har bestemmende innflytelse eller eier minst 50 % av aksjene 

- overfor sikredes innehaver eller dennes familie 

- overfor selskap som drives eller disponeres av sikrede 

 

Med familie menes sikredes ektefelle/registrert partner, sikredes og ektefelles/registrert partners 

foreldre, søsken og barn (herunder adoptiv-, foster- og stebarn) samt deres ektefelle/registrerte partnere. 

Samboere likestilles med ektefelle/registrert partnere. Med samboere menes personer som lever i et 

ekteskapslignende forhold og har samme bostedsadresse i Folkeregisteret. 

 

i) som sikrede har påtatt seg å bære og som går utover det som følger av alminnelige erstatningsrett,  

det vil si ethvert ansvar som alene bygger på garanti, kontrakt, løfte, tilsagn eller annen avtale inngått 

før eller etter skaden er konstatert. 

 

j) som sikrede må bære fordi han har gitt avkall på sin rett til regress 

 

k) for skade som skyldes at sikredes leveranse etter kontrakt er mangelfull, har blitt forsinket eller uteblitt.  

 

l) for omkostninger knyttet til oppfyllelse av sikredes kontraktsmessige forpliktelse enten omkostningene 

er knyttet til sikredes egen ytelse eller til ytelse foretatt av noen annen  

 

m) for skade påført noen i forbindelse med unnlatelse av å tegne eller å holde i kraft alminnelig 

tilgjengelige forsikringer, herunder forsikring pålagt i lov, forskrift, kontrakt eller tariffavtale. 

 

6 Forsikringssum og saksomkostninger  

6.1 Forsikringssum 

Selskapets samlede erstatningsplikt for alle krav varslet eller fremsatt i en og samme forsikringsperiode er 

begrenset til den avtalte forsikringssum.  
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6.2 Saksomkostninger 

Ved formueskade som inntreffer i Norden dekkes saksomkostninger i tillegg til forsikringssummen.  

 

Ved formueskade som inntreffer utenfor Norden er selskapets samlede utbetaling, saksomkostninger og 

redningskostnader inkludert, begrenset til den avtalte forsikringssum. 

 

7 Egenandel  

Egenandel pr. skadetilfelle fremgår av forsikringsbeviset. 

 

8 Endring av risiko og sikkerhetsforskrifter 

8.1 Ansvarsbegrensning ved endring av risiko 

Sikrede plikter å underrette selskapet ved inngangen til ny forsikringsperiode hvis oppgitt årsomsetning øker 

med 20 % eller mer, eller oppgitt virksomhetsområde endrer seg. Dersom selskapet ikke har mottatt slik 

underretning og endringen betinger høyere premie, kan erstatningen bli redusert forholdsmessig, jf. FAL § 4-7. 

Gjelder endringen et forhold av vesentlig betydning for risikoen, kan selskapet være helt uten ansvar, jf. FAL § 

4-6. 

 

8.2 Sikkerhetsforskrifter 

I forsikringsbeviset er det inntatt sikkerhetsforskrifter. Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å 

overholde eller å påse at en sikkerhetsforskrift overholdes, kan helt eller delvis miste retten til erstatning, jfr. 

FAL § 4-8. Retten til erstatning kan også bortfalle om forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av 

ledende art og av andre som har en særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt arbeidsledere som i 

arbeidstiden følger dem de er satt til å lede. 

 

8.2.1 Lover og forskrifter 

Sikrede skal gjøre seg kjent med de krav myndighetene gjennom lover og forskrifter stiller til den type 

virksomhet sikrede driver.  

8.2.2 Skatter og avgifter 

Sikrede skal forestå skattetrekk /skattebetaling og avgiftstrekk/avgiftsbetaling overensstemmende med de til 

enhver gjeldende lover og forskrifter. 

 

9 Sikredes plikter ved skadetilfelle 

Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe, eller er et forsikringstilfelle inntruffet, skal 

sikrede gjøre det som med rimelighet kan forventes av ham eller henne for å avverge eller begrense tapet, jfr. 

FAL § 4-10, 1 ledd. 

 

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 jfr. § 4-10, 2 ledd.  

 

Når sikrede eller virksomheten mottar eller får kjennskap til skade eller forhold der det er rimelig grunn til å tro 

at erstatningskrav kan bli reist, skal dette uten ugrunnet opphold meldes til selskapet, jfr. FAL § 4-10, 3.ledd. 

 

Er et erstatningskrav reist mot sikrede eller direkte mot selskapet, plikter sikrede for egen regning å: 

a) gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er av betydning for sakens behandling 

b) utføre de undersøkelser og utredninger som selskapet finner nødvendig samt møte ved 

forhandlinger og/eller rettergang. 
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Hvis sikrede uten selskapets samtykke innrømmer erstatningsplikt eller forhandler om erstatningskrav, er dette 

ikke bindende for selskapet. 

 

10 Selskapets plikter ved skadetilfelle 

Når erstatningskrav som etter skadelidtes begrunnelse omfattes av forsikringen, fremmes mot sikrede eller 

direkte mot selskapet, plikter selskapet å: 

a) utrede om erstatningsansvar foreligger 

b) forhandle med skadelidte 

c) betale de nødvendige omkostninger i forbindelse med avgjørelse av erstatningsspørsmålet, utenfor 

Norden oppad begrenset til avtalt forsikringssum, jr. vilkårenes pkt. 5.   

 

Hvis sikrede selv engasjerer advokat eller annen sakkyndig bistand dekkes disse utgiftene bare hvis 

selskapet har gitt bindende forhåndstilsagn.   

 

Hvis 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, svares det ikke for omkostninger som senere påløper. 

  

d) betale erstatning. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 

 

11 Meldefrist 

Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk 

kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf. FAL§ 8-5, 1.ledd.    

 

12 Regress 

Har sikrede oversittet ettårs fristen for å gi melding om forsikringstilfellet til selskapet, har selskapet rett til 

regress mot sikrede i de tilfellene hvor selskapet har utbetalt erstatning direkte til skadelidte. 

 

13 Opplysningsplikt 

Ved forsikringens ikrafttredelse og ved utvidelse, plikter både den som skal forsikres og/eller forsikringstaker å 

gi de opplysninger de sitter inne med og som de må forstå kan være av betydning for selskapet. Opplysningene 

må være riktige og fullstendige. 

 

Blir opplysningsplikten ikke oppfylt, kan selskapets ansvar falle bort eller begrenses etter bestemmelsene i FAL 

§§ 4-2 til 4-4.  
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14 Bistand ved klage 

Dersom du mener selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjør, kontakt 

Knif Trygghet Forsikring AS på e-post: post@kniftrygghet.no, merk saken ”Klage”.  

 

eller 

 

Finansklagenemnda 

Postboks 53, Skøyen 

0212 Oslo 

E-post: firmapost@finkn.no. 

Telefon:  23 13 19 60 

Telefaks: 23 13 19 70 

 

Det er gratis å henvende seg til disse klageinstansene.  

 

15 Servicetelefoner 

For informasjon om skader/skadebehandling: Knif Trygghet Forsikring AS, 

tlf: (+47) 23 68 39 00 – døgnåpen alarmtelefon. 

www.kniftrygghet.no 
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