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For forsikringen gjelder disse forsikringsvilkår, eventuelle tilleggsvilkår og forsikringsavtalen inngått mellom Arkitektenes  
Fagforbund og Storebrand Forsikring AS. Dessuten gjelder også lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69., lov om  
skadeserstatning av 13. juni 1969 så langt disse ikke er fraveket i vilkårene eller forsikringsbeviset. Disse vilkår er en del av  
den til enhver tid gjeldende avtale mellom Arkitektenes fagforbund og Storebrand Forsikring AS, heretter kalt selskapet. 
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1. Definisjoner

1.1 Selskapet
Med selskapet menes Storebrand Forsikring AS

1.2 Forsikringstaker 
Med forsikringstaker menes den som inngår forsikringsavtalen 
med selskapet.

1.3 Sikrede
Med sikrede menes den eller de som er angitt i avtalen eller i 
en særskilt opptegnet navneliste, herunder tilmeldte i perio-
den.

1.4 Forsikringsavtalen
Forsikringsavtalen inngås mellom forsikringstakeren og 
selskapet og inneholder detaljer om avtalt dekningsomfang, 
forsikringssummer, administrasjon m.m.

1.5 Forsikringsbevis
Et skriftlig bevis til medlemmene som skal inneholde opp-
lysninger om avtalte ytelser og hvilke forsikringsvilkår som 
gjelder.

1.6 Forsikringstiden
Med forsikringstiden menes den perioden forsikringsavtalen 
er i kraft. For det enkelte medlem menes med forsikringstiden 
den perioden vedkommende tilhører den gruppe forsikrings-
avtalen omfatter.

1.7 Forsikringsår
Med forsikringsår menes 12-månedersperioden fra forsikrin-
gens hovedforfall.

2. Hvem forsikringen gjelder for

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

3. Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder erstatningsansvar som pådras i Norge, 
og som ilegges i henhold til gjeldende rett i Norge av norsk 
domstol.

4. Når forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder erstatningskrav som er fremsatt overfor 
sikrede i forsikringstiden, når kravet har sin årsak i erstatnings-

betingende forhold som har oppstått etter 01.01.2003. Den 
kollektive ansvarsforsikringen dekker også krav rettet mot 
sikrede som på det tidspunkt et krav fremsettes har sluttet å 
praktisere og ikke har tegnet ny forsikring, forutsatt at skaden 
er forårsaket før praksisen opphørte eller ble endret. Forsikrin-
gen dekker likevel kun krav som er forårsaket etter at forsikrin-
gen ble tegnet første gang av sikrede, dersom dette ble gjort 
etter 01.01.2003. 

Krav anses fremsatt på det tidspunkt skaden konstateres 
sikrede eller selskapet første gang mottar skriftlig krav om 
erstatning eller skriftlig melding som angir at erstatningskrav 
vil bli reist mot sikrede eller selskapet.

Alle skader som skyldes samme begivenhet regnes som 
ett skade tilfelle og henføres til det tidspunkt da det første 
erstatnings kravet anses fremsatt i henhold til foregående  
punkter.

For slike skader gjelder de vilkårene som gjaldt på opphørs-  
eller endringstidspunktet for praksisen. Det er en forutsetning 
at sikredes formuesskadeforsikring i selskapet var i kraft ved 
praksisens opphørstidspunkt samt at skaden er forårsaket 
etter 01.01.2003.

5. Hva forsikringen omfatter 

Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar i 
egenskap av arkitekt tilsluttet Arkitektenes fagforbund, senere 
kalt Afag, for skade som er oppstått i utførelsen av sin arkitek-
tvirksomhet.

Med skade menes:
a) Fysisk skade voldt på person eller ting, eller
b)  Økonomisk tap påført oppdragsgiver eller tredjeperson 

som følge av erstatningsbetingende feil begått under sik-
redes utøvelse av oppdag knyttet til fast eiendom i Norge, 
eller annet prosjekt som skal fysisk utføres i Norge, og som 
utelukkende kan pådømmes etter gjeldende rett i Norge av 
norsk domstol.

Er skade voldt ved unnlatelse, regnes ansvaret i tvilstilfeller 
som oppstått den dag den unnlatte handling senest måtte ha 
vært foretatt for å unngår skaden.

Erstatningskrav anes for å være fremsatt på det tidligste av 
følgende tidspunkter:
-  Når sikrede og/eller selskapet mottar krav om erstatning fra 

tredjeperson, eller
-  Når selskapet mottar skriftlig melding fra sikrede om 

omstendigheter som kan ventes å føre til at erstatningskrav 
blir reist mot sikrede eller selskapet.
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6. Forsikringssum og egenandel 
- serieskader

6.1 
Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset 

6.2. 
Selskapets samlede erstatningskrav for alle erstatningskrav 
som er omfattet av forsikringsdekningen for et forsikringsår,  
er begrenset til den forsikringssummen som er fastsatt i forsi-
kringsbeviset.

6.3 
Alle erstatningskrav som skyldes samme faktiske handling 
regnes som ett skadetilfelle.

Har flere sikrede medvirket til et erstatningskrav, regnes dette 
som ett skadetilfelle. Ett slikt skadetilfelle anses oppstått på 
det tidspunkt da erstatningskrav første gang ble reist.

Med handling menes ansvarsutløsende forhold, feil eller unn-
latelser.

6.4 
Dersom forsikringssummen endres, gjelder den nye summen 
for ansvar etter forsikringsvilkårene pådras etter endringstids-
punktet.

6.5
Egenandelen er:
-    10 prosent av første skade, minimum NOK 50 000 og maksi-

malt NOK 100 000.
.    10 prosent av øvrige skader i løpet av forsikringsåret, mini-

mum NOK 100 000 og maksimalt NOK 300 000.

7. Begrensninger i selskapet 
ansvar 

Selskapet svarer ikke for:

7.1.
Ansvar for handlinger begått av selvstendige oppdragstakere.

7.2
Ansvar som sikrede har påtatt seg å bære og som går ut over 
det som følger av alminnelig erstatningsrett, herunder ethvert 
ansvar som alene bygger på garanti, kausjon, kontrakt, tilsagn 
eller annen avtale.

7.3
Ansvar som skyldes at sikrede hat gitt opplysninger om bygge-

tiden eller størrelsen av omkostningene ved at byggeprosjekt, 
og opplysningene viser seg ikke å være korrekte.

7.4 
Ansvar som skyldes at sikredes ytelse i henhold til kontrakt 
eller avtale er mangelfull, forsinket eller uteblitt.

7.5
Ansvar og utgifter knyttet til oppfyllelse av sikredes avtalte 
forpliktelse, herunder omgjøring/avhjelp av denne, enten dette 
er foretatt av sikrede selv eller av noen annen.

7.6 
Ansvar for skade som i kontraktsforhold voldes på sikredes 
eget arbeid, ytelse eller entreprise, eller på ting sikrede har 
solgt men ikke endelig levert.

7.7
Ansvar for skade på ting som sikrede eller noen på hans vegne 
bruker, har leiet, lånt eller mottatt til transport eller forvaring, 
har påtatt seg å passe, flytte eller har fått i oppdrag å reparere, 
installere, bearbeide eller lignende.

7.8 
Ansvar sikrede endelig må bære fordi vedkommende har gitt 
avkall på sin regressrett.

7.9 
Ansvar overfor følgende personer og foretak som identifiseres 
med sikrede:
- sikredes familie
- sikredes arbeidsgiver
-  selskap i samme konsern som sikrede eller sikredes 

arbeidsgiver, jf. aksjeloven § 1-3.
-  selskap der sikredes eller dennes familie har eierinteresser 

som gir bestemmende innflytelse.

Til familien regnes ektefelle, sikredes og ektefellens foreldre, 
søsken og barn samt deres ektefeller. Registrerte partnere 
og samboere likestilles med ektefeller. Med samboere menes 
personer med felles husholdning som lever i et ekteskaps-
lignende forhold, og som er registrert med samme bopel i 
Folkeregistret.

7.10
Ansvar knyttet til prosjekter hvor sikrede eller sikredes familie 
(jf. punkt 7.9) har en selvstendig økonomisk interesse knyttet til 
realisering av prosjektet.

7.11
Ansvar for skade voldt ved forsettlig handling eller unnlatelse.

7.12
Ansvar som skyldes insolvens.
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7.13
Ansvar som ansvarlig for å tegne eller holde i kraft alminnelige 
tilgjengelige forsikringer.

7.14
Ansvar for skade som rammer person ansatt i sikredes tjeneste.

7.15
Ansvar for skade som utelukkende består i at bygningsdel eller 
konstruksjon med hensyn til utforming, valg av materiale m.v. 
ikke har fått et tiltalende utseende.

7.16 
Ansvar for skade på eller tap av datavare.

7.17
Ansvar for skade i forbindelse med nye og uprøvde kon-
struksjoner eller arbeidsmetoder, med mindre det bevises at 
skaden ikke er en følge av den nye konstruksjon eller arbeids-
metode.

7.18
Erstatningsansvar med utspring i omstendigheter som var 
kjent for sikrede før inngåelse av forsikringsavtalen.

7.19
Sikredes ansvar for å tilbakeføre salær, godtgjørelse eller provi-
sjon.

7.20
Ansvar etter lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 § 3-2 
(menerstatning), § 3-5 (erstatning/oppreisning) for skade av 
ikke-økonomisk art og § 3-6 (erstatning for æreskrenkelse og 
krenking av privatlivets fred).

Selskapet svarer heller ikke for sikredes ansvar for Punitive  
Damages, Exemplary Damages og/eller bøter.

Ovennevnte unntak gjelder også tilsvarende reaksjoner som  
ilegges med hjemmel i utenlandsk rett.

7.21 
Ansvar for handlinger eller unnlatelser som kan henføres 
under straffelovens kapittel 24, 25, 26 eller tilsvarende 
bestemmelser i straffelovens kapittel 40.

7.22 
Ilagte straffebøter.

8. Sikkerhetsforskrifter

8.1 
Sikrede skal gjøre seg kjent med de krav myndighetene stiller 
gjennom lover og forskrifter som gjelder spesielt for en type 
virksomhet forsikrede driver. Sikrede skal ha tilgjengelig minst 
et eksemplar av de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

8.2 
Dersom sikrede inngår avtale med underkonsulent, skal sik-
rede påse at underkonsulenten har tegnet ansvarsforsikring 
for sin virksomhet med tilsvarende vilkår og forsikringssum-
mer som sikrede.

8.3
Fører brudd på sikkerhetsforskriftene til skade, og sikrede har 
utvist uaktsomhet med å overholde forskrifter eller å påse 
at disse ble overholdt, kan erstatningen reduseres eller falle 
helt bort, jf. FAL § 4-8. Det samme gjelder om forsømmelsen 
må overholde eller påse overholdelse av sikkerhetsforskriften 
er gjort av personer som utfører arbeid av ledende art, og 
av andre som har særlig selvstendig stilling innen sikredes 
virksomhet, samt arbeidsledere som i arbeidstiden følger dem 
de er satt til å lede.

9. Regress

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 forsikrings-
tilfellet til selskapet, jf. FAL §§ 4-10 (3) og 8-5 (1).

10. Sikredes plikter ved skade-
tilfelle

10.1
Dersom erstatningsansvar gjøres gjeldende mot sikrede, eller 
er det grunn til å regne med at slikt ansvar vil bli gjort gjel-
dende, skal sikrede uten ugrunnet opphold melde fra til selska-
pet. Sikrede plikter å videreformidle opplysninger og doku-
menter som er tilgjengelig for ham, og som etter selskapets 
vurdering vil kunne få betydning for oppgjøret og selskapets 
eventuelle regresskrav mot andre.

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 det, jf. FAL § 8-5.
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10.2
Sikrede plikter å gi selskapet en vederlagsfri fremstilling av 
saken.

10.3 
Sikrede plikter, i samråd med selskapet, å gjøre det denne kan 
for å avverge eller begrense ansvaret så mye som mulig. Etter 
oppfordring fra selskapet plikter sikrede å medvirke til å søke å 
oppnå en minnelig avtale med skadelidte.

10.4 
Sikrede må ikke innrømme erstatningsplikt, eller forhandle om 
noe erstatningskrav, uten skriftlig forhåndsamtykke fra sel-
skapet. Dersom skriftlig (og dekkende) fornåndssamtykke ikke 
foreligger, er selskapet ikke bundet av sikredes innrømmelser 
overfor skadelidte.

10.5 
Dersom selskapet ønsker å løse saken i minnelighet, men  
sikrede hindrer dette, er selskapet ikke ansvarlig for de mer-
kostnader som påløper som følge av sikredes opptreden.

11. Selskapets plikter ved  
skade tilfelle

11.1 
når det fremsettes erstatningskrav, som etter skadelidtes 
begrunnelse omfattes av forsikringen og overstiger egen-
andelen, plikter selskapet å:
- utrede hvorvidt det foreligger erstatningsansvar
- forhandle med skadelidte, og
-  betale de nødvendige saksomkostningene i forbindelse 

med skadesaken.

11.2 
Selskapet velger selv hvem som skal håndtere saken, og hvor-
vidt den skal håndteres internt eller eksternt. Dersom sikrede 
selv engasjerer advokat, vil utgiftene ikke dekkes av selskapet 
med mindre det er gitt bindende forhåndstilsagn om dette.

11.3 
I tilfeller hvor erstatningskravet bare dels omfattes av forsikrin-
gen, fordeles omkostningene etter partenes interesse i saken.

11.4 
Fremsetter skadelidte krav om erstatning direkte overfor 
selskapet, plikter selskapet å varsle sikrede uten ugrunnet 
opphold, og holde sikrede oppdatert om den videre behandlin-
gen av kravet. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning 
direkte til skadelidte, og har rett til å frigjøre seg fra enhver 
videre forpliktelse til å betale kravet eller forsikringssummen 
inklusive påløpte omkostninger.

11.5 
Selskapets innrømmelser overfor skadelidte binder ikke  
sikrede.

12. Følgene av svik

Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett 
etter forsikringsavtalen. Har sikrede flere forsikringsavtaler 
med selskapet, taper han også rett til erstatning etter disse 
ved samme hendelse, og selskapet kan med en ukes varsel si 
opp enhver forsikringsavtale med sikrede.

13. Andre bestemmelser

13.1 Lovvalg
Forsikringsavtalen reguleres av norsk rett.

13.2 Verneting
Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol.

13.3 Valuta
Premiebeløp og erstatning som springer ut av forsikrings-
avtalen regnes i norske kroner, med mindre noe annet fremgår 
av forsikringsbeviset.

13.4 Rett til nemndbehandling
Oppstår det uenighet mellom sikrede og selskapet om krav og 
rettigheter under avtalen, har sikrede rett til å klage selskapet 
inn for Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0202 Oslo.

Storebrand Forsikring AS 
Postboks 500, 1327 Lysaker
Tel 08880
www.storebrand.no
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