
ANSVARSFORSIKRING

Inspektørtreff 5.2.2016



Agenda for dagen 

Generelt: 

• Hva er ansvarsforsikring?

• Ansvarsforsikring for Inspektører



Hva er Rettslig erstatningansvar?

Når er man rettslig erstatningsansvarlig?

Økonomisk Tap for skadelidte 

Ansvarsgrunnlag 
(Vil variere utifra situasjonen, 
oppdragets art mv. )

• Lov
• Forskrifter
• Ulovfestede prinsipper
• Kontrakt
• Tjenestebeskrivelse
•

Årsakssammenheng

Mellom ansvarsgrunnlaget og det 
økonomiske tap 

Når alle de tre forutsetningene 
er oppfylt samtidig

Skade



Hva er ansvarsforsikring?

Den forsikrede virksomhet

Inspektør AB

Privatperson

Bygg

Jobb
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Hva dekker en ansvarsforsikring?

Tingforsikring: 

Dekker skade på vår sikredes egne ting, f.eks bygning, bil, båt m.m

Ansvarsforsikring : 

Dekker skade på en 3. part når vår sikrede er rettslig erstatningsansvarlig 

for skaden.  

Hva er ikke «rettslig erstatningsansvar» i ansvarsforsikring? 

 Dårlig samvittighet 

 Ønske/prinsipp/policy om å alltid å ville betale for skader hos kundene sine 
for å opprettholde goodwill m.lg. 

 Hendelige Uhell / Uflaks



‘
Bedriftsansvaret



Bedriftsansvar 

Bedriftsansvar dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar 

 for person- og tingskader 

 som voldes under utøvelse av virksomheten

Person og tingskader Utøvelse av virksomheten 



Bedriftsansvar 

Når er man rettslig erstatningsansvarlig? For hva?

Økonomisk Tap for 
skadelidte 

Ansvarsgrunnlag 
(Vil variere utifra 
situasjonen, oppdragets art 
mv. )

• Lov
• Ulovfestede prinsipper
• Kontrakt  

Årsakssammenheng

Mellom ansvarsgrunnlaget og det 
økonomiske tap 

Når alle forutsetningene er oppfylt samtidig

Person og tingskader Utøvelse av virksomheten 

Ansvar?



Mer om «ansvarsgrunnlag» - Bedriftsansvar 

Uaktsomhet:

Terskelen er lav for «profesjonelle».

• Er kravene til fagmessig forsvarlig utførelse av oppdraget overtrådt?

Objektivt ansvar:

Ansvar helt uavhengig av skyld (ingen terskel!)

• Farlig virksomhet (f.eks sprengning)

• Naboloven



Viktige unntak i bedriftsansvarsforsikringen 

Kontraktsansvar

Ting til leie, lån og 
oppbevaring, 
MEN tilleggsdekning tilbys

Garantiansvar

Ansvar overfor mor-
/datter-/søsterselskap
- Kan utvides UW

Byggherreansvar -
Kan utvides



Bedriftsansvar - Forsikringssum og egenandel

Forsikringssum: 
Standard 10 MNOK/ 150 G

Egenandel:
10 000 NOK



Profesjonsansvaret



Profesjonsansvar 

Når er man rettslig erstatningsansvarlig?

Økonomisk Tap for 
skadelidte 

Ansvarsgrunnlag: 

• Ulovfestede Prinsipper
• Lov
• Kontrakt 

Typisk: Uaktsomhet

Årsakssammenheng

Mellom ansvarsgrunnlaget og det 
økonomiske tap 

Når alle forutsetningene er oppfylt samtidig

Formuestap
Forsikringen omfatter sikredes rettslige 
erstatningsansvar for formueskade som er 
voldt under utøvelse av Sikredes virksomhet.

Ansvar?

OBS



Viktige elementer i Profesjonsansvarsdekningen

• Dekker formueskader

(utvides av og til med ting- og personskade for noen yrkesgrupper)

• Gjelder i Norden. 

• Gjelder skader som «meldes» If i forsikringstiden (IKKE konstateres) :

Ved erstatningskrav mot en av våre kunder vil If:

1) Undersøke saken nærmere

2) Forhandle med kravstiller

3) Følge saken i retten (og betale kostnadene)

4) Utbetale erstatningskravet 



Viktige unntak

Kontraktsansvaret

Ting til leie, lån og 
oppbevaring

Garantiansvar Ansvar overfor mor-/datter-
/søsterselskap



Huskeliste

• Arbeidsbeskrivelse/kontrakt

• Dokumentasjon

• Dokumentasjon

• Dokumentasjon



Skadesak – Hva skjer?

• Skadelidte sitt forsikringsselskap sender Krav til vår forsikringstaker direkte 
som melder saken til oss. 

• Skadelidte sitt forsikringsselskap sender krav direkte til oss. 

• Skadelidte sender krav direkte til oss. . 

• Vår forsikringstaker melder skaden til oss direkte. 

Vår forsikringstaker har 1 år fra han blir kjent med skaden/mulig skade på å 
melde saken til oss.  



Rettshjelp



Rettshjelp - Produktinnhold

Dekker dine utgifter til selvvalgt ekstern advokat dersom bedriften skulle komme i 
en «tvist» som ikke er en skadesak:

• dvs. dersom det skulle oppstå en uenighet/konflikt om noe.

• gjelder både egne utgifter forut for en eventuell rettslig behandling og i 
rettsapparatet. 

• forsikringen kommer til utbetaling uavhengig av sakens resultat i 
rettsapparatet.

«Med en rettshjelpsforsikring er det overkommelig også for småbedrifter å benytte 
advokat dersom man skulle komme i en konflikt.»



Viktige elementer i Rettshjelpdekningen

• Gjelder tvister som oppstår i forsikringstiden

• Med fem års hale, dersom virksomheten opphører og tvisten 
oppstod i forsikringstiden.

• Dekker utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner



Viktige unntak

Strafferett

Inkassosaker 

Offentlig forvaltningsrett 
(dvs. kun klagebehandlingen –
dekningsmessig dersom tvisten 
kommer for domstolene)

Arbeidsrett



Trenger vi rettshjelp når «ansvarsforsikringen har en 
rettshjelpside»?

Rettshjelp

Rettshjelpsforsikringen gjelder generelt - det vil vi helt uavhengig 
av erstatningskrav. 

Vanlig Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen har en rettshjelpside idet vi har med et 
erstatningskrav å gjøre. 



Forsikringssum og egenandel

Egenandel: 

20 % av kostnadene,  minimum 10 000 kr

Forsikringssum: 

250 000 kr pr tvist
750 000 kr maks erstatning pr. år

UW grense:   Over 500 000 kr pr tvist 



Kriminalitet



Kriminalitet

Dekker: 
Bedriften og bedriften sine kunder sitt økonomiske tap når ‘ansatte’ begår en straffbar 
handling med vinnings hensikt. 

Ansatte: 
Ansatte, vikarer, konsulenter og andre personer som ikke er ansatt
hos den forsikrede virksomhet, men som utfører arbeidsoppdrag for den forsikrede 
virksomhet. 

Dekker ikke: 
Datakriminalitet 

Med datakriminalitet forstås handlinger som etter gjeldende rett defineres som;
• hacking (datainnbrudd)
• Denial of Service (DoS) angrep (tjenestenektangrep) og/eller Distributed Denial of 
Service (DDoS) angrep(distribuert tjenestenektangrep).
• ondsinnet kode eller,
• virus.

Kriminalitet (Underslag m.m)



Datakriminalitet – NYTT produkt 19. februar 2015

Ett hovedprodukt som dekker kundens økonomiske tap som følge av

• Hacking (datainnbrudd)

• DoS-/Ddos-angrep (tjenestenekt angrep)

• Ondsinnet kode

• virus. 

Datakriminalitet



Kriminalitet - Skadeeksempler 





Styreansvar



Bakgrunn

• Det er enkelt å starte et selskap

• Et AS krever kun 30 000 kr i aksjekapital

• De minste selskapene er fritatt for revisorgjennomgang

• Blant annet for å avhjelpe kreditors situasjon fant lovgiver å gjøre  

styremedlemmene til ansvarlige rettssubjekter for styreansvar

Hvert styremedlems aktsomhet vurderes konkret.

Ansvaret er personlig!



Husk at styremedlemskap er en risikosport!



Oversikt Styreansvar

To hovedprodukter:

-> Forsikrer bedriftens styre sitt ansvar

-> Forsikrer det enkelte styremedlem sitt ansvar

Styreansvar

Individuelt 
Styreansvar 


