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Vilkår Styreansvar (styan01) 
Gjelder fra 01.10.2020 
 

 

VIKTIG INFORMASJON 
 
Når du har kjøpt styreansvarsforsikring er det viktig at du leser nøye igjennom både forsikringsavtalen 
og vilkårene. Det er vilkåret som legges til grunn ved en eventuell skade og behandlingen av denne. 
 
Forsikringsavtalen består av: 
                
– Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår 
– Dette vilkår – Styan01 
– Generelle vilkår 
– Lov av 16 juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler (FAL) 
– Det øvrige lovverk 
 
Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene 
gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.  
 
I tilfelle motstrid mellom bestemmelser om samme forhold, gis de prioritet i den rekkefølge de står 
oppført ovenfor, dog slik at spesielle regler alltid går foran generelle.  
 
Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i 
forsikringsbeviset. 
 
Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) kan være fraveket i medhold av FAL § 1-3 hvor 
dette fremgår av forsikringsbeviset. 
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1. GENERELT OM FORSIKRINGEN 

 

 
1.1     Forsikringsavtalen  
           består av 

 
Forsikringsavtalen med Storebrand Forsikring AS, heretter kalt Storebrand, består av: 

 
• Forsikringsbeviset 
• Dette vilkåret – STYREANSVAR  
• Særskilte vilkår angitt i forsikringsbeviset 
• Generelle vilkår Skadeforsikring 
• Andre bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i lov eller forskrift. 
• Særskilt nevnes: 

- LOV-1989-06-16-69 om forsikringsavtaler (heretter kalt FAL) 
- LOV-2005-06-10-44 om forsikringsvirksomhet 

 
Teksten i Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Produktvilkåret gjelder foran 
Generelle vilkår. Forsikringsbeviset, forsikringsavtalen og forsikringsvilkårene gjelder foran 
lovbestemmelser som kan fravikes. Er det inngått avtaler utover standardvilkåret, vil dette 
fremgå av forsikringsbeviset. 

2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 
 

 
2.1    Hvem forsikringen 

gjelder for (sikrede) 

 
Forsikringen gjelder for samtlige medlemmer/varamedlemmer i styret og administrerende 
direktør i Storebrand som er angitt i forsikringsbeviset 
 
Forsikringen gjelder for enhver fysisk person som tidligere, nåværende eller fremtidig er: 
• medlem i styret eller tilsvarende organ 
• varamedlem i styret eller tilsvarende styringsorgan, 
• daglig leder 
• leder som kan pådra seg personlig ledelsesansvar 
• ansatte i den forsikrede virksomhet når den ansatte kan pådra seg personlig 
   ledelsesansvar. 
 
Med personlig ledelsesansvar menes oppgaver som etter sin art normalt utføres av daglig 
leder og/eller styret. 

 
 

2.2    Selskapet 
 

Med selskapet skal forstås forsikringstakeren og dennes datterselskap. Med datterselskap 
skal forstås selskap eller annen virksomhet som forsikringstakeren indirekte eller direkte: 
 
a) eier mer enn halvparten av aksjekapitalen, eller 

 
b) innehar halvparten av de stemmeberettigede aksjer, eller 

 
c) har rett til å utpeke eller avskjedige flere enn halvparten av styremedlemmene i styret 

eller tilsvarende styreorgan, eller 
 

d) har rett til å utøve kontroll over selskapet i henhold til vedtekter eller avtale og 
inngår 100 % inn i forsikringstakerens konsernoppgjør, eller 
 

e) på grunn av avtale med andre aksjonærer råder over flertallet av stemmerettighetene 
og selskapet inngår 100% inn i forsikringstakerens konsernoppgjør, samt øvrige 
selskaper eller virksomheter som fremgår av vedlegg til Forsikringsbeviset. 
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2.3    Datterselskap 

 
Med datterselskap skal forstås ethvert selskap eller virksomhet som forsikringstakeren har 
eller har hatt en slik innflytelse over som nevnt ovenfor 

3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

 
3.1     Hvor forsikringen 

gjelder 

 
Forsikringen gjelder formueskadeansvar for sikredes virksomhet i Norge, og som sikrede 
har pådratt seg i Norge og er erstatningsansvarlig for etter gjeldende rett i de nordiske 
land. 
 
 
 

4. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 

 
4.1      Hvis ikke annet er  
            avtalt, må  
            erstatningskravet for 
            formueskaden  

  
4.2    Erstatningskravet  
          anses reist på det  
          tidligste av følgende 
          tidspunkter: 

 
a. være reist mot sikrede eller Storebrand i forsikringstiden, og  

 
b. grunne seg på handling eller unnlatelse foretatt i forsikringsperioden. 

 
 

a. Når sikrede eller Storebrand første gang mottar et skriftlig krav om erstatning. 
 

b. når sikrede eller Storebrand første gang mottar skriftlig melding vedrørende 
omstendigheter som kan ventes å føre til at erstatningskrav blir reist mot sikrede 
eller Storebrand. 
 

 
4.3    Unnlatelse 

 
 

 
Dersom kravet grunner seg på unnlatelse, regnes unnlatelsen i tvilstilfelle som 
foretatt den dag handlingen senest måtte ha vært foretatt om tapet skulle vært 
unngått. 
 

 
4.4    Samme handling 

 
Alle erstatningskrav som fremsettes mot en eller flere sikrede som følge av 
samme handling eller unnlatelse regnes som ett skadetilfelle og henføres til det 
tidspunkt det første kravet reises, jf. pkt. 4.2. 

 
 

4.5    Opphør av   
          forsikringen ved  
          oppkjøp av, fusjon  
          med eller konkurs hos 
          forsikringstaker 

 
Hvis ikke annet er avtalt, opphører forsikringen 30 dager etter tidspunktet for 
offentliggjørelsen av en av følgende begivenheter: 
 
a) oppkjøp av majoriteten av virksomhetens stemmeberettigede eierinteresser 
 
b) overdragelse av mer enn 50 prosent av virksomhetens eiendeler 
 
c) fusjon/sammenslåing mellom virksomheten og annen enhet som medfører at   
    virksomheten opphører å eksistere. 
 
d) når bobestyrer eller andre juridiske personer oppnevnes for sikrede i forbindelse  
     med konkurs, gjeldsforhandling eller lignende former for administrasjon. 
 

 
4.6   Forsikringen omfatter 
        på opphørstidspunktet 

 
Forsikringen på opphørstidspunktet omfatter også erstatningskrav som blir reist mot 
sikrede innenfor et tidsrom på 12 måneder etter at forsikringen er opphørt, forutsatt at 
kravet grunner seg på handling eller unnlatelser foretatt i forsikringstiden, dersom: 
 
a) forsikringen opphører som følge av et av de forhold som nevnt i pkt. 4.5 
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b) Storebrand sier opp eller avslår å fornye forsikringen av annen grunn enn manglende 
premiebetaling, eller forsikringen sies opp som følge av at virksomheten opphører.  
 
I slike tilfeller er Storebrands samlede erstatningsplikt for alle krav som anses reist i 
denne perioden begrenset til forsikringssummen i det siste året forsikringen var i kraft. 
 

 
4.7   Forsikringen omfatter 
        på tidspunktet for  
        opphør av sikredes  
        funksjon 

 
Forsikringen som gjelder på det tidspunkt sikredes funksjon opphører omfatter også 
erstatningskrav som blir varslet eller fremsatt etter at sikredes funksjon har opphørt, 
forutsatt 
 
a) at kravet grunner seg på handlinger eller unnlatelser foretatt før opphørstidspunktet, og 
 
b) at forsikringen fortsatt er i kraft på det tidspunkt kravet reises. 

 
 
 

5. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 
 

 
5.1  Hva forsikringen omfatter 

 
Rettslig erstatningsansvar for formuesskade. 

 
Forsikringen omfatter sikredes personlige, rettslige erstatningsansvar for formuesskade 
som er voldt i egenskap av medlem/varamedlem i styret eller administrerende direktør i 
virksomheten som er nevnt i forsikringsbeviset. 

 
Med formueskade menes økonomisk tap som ikke er en følge av person- eller tingskade. 

 
5.2     Saksomkostninger 

 
Storebrand betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet. 
Eventuelle omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand, valgt eller 
godkjent av Storebrand, betales av Storebrand i den utstrekning summen av 
omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen. Se 
likevel punkt om Forsikringssum. 
 
Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels omfattes av forsikringen og 
dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i 
saken. 
Er Storebrand villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, 
svares det ikke for omkostninger som senere påløper. 
 
Kostnader som nevnt ovenfor betales på vegne av sikrede som forskudd når de forfaller 
før endelig dom foreligger. 
 

 
 
6. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 

 
6.1    Forsikringen omfatter  
          ikke ansvar 
 
 
 
 
 
 

 
1. som følge av straffbar handling som brudd på informasjonsvern, 

dokumentfalsk, underslag, tyveri, korrupsjon, bedrageri og/eller utroskap, jf. 
straffeloven  

                  §§ 321-322. 324-325, 361-365, 371-374, 387-388, 390-391. 
 

2. for dagbøter, bøter, ærekrenkelser eller oppreisning, herunder etter 
skadeserstatningsloven §§ 3-5 og 3-6, eller for bøter o.l. (herunder "Punitive 
Damages" eller "Exemplary Damages"). 
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3. som følge av at sikrede har skaffet seg eller andre en uberettiget vinning. Med 
uberettiget vinning menes også ansvar som følge av beslutning om erverv av 
aksjer i eller ved formuesoverførsel, lån eller sikkerhetsstillelse til gunst for 
virksomhet hvor de sikrede eller deres familie (jf. pkt. 6.1.7. c), enkeltvis eller 
samlet, har betydelig økonomisk interesse. 
 

4. som sikrede pådrar seg i egenskap av konsulent eller rådgiver for den 
virksomhet som er nevnt i forsikringsbeviset, eller andre. 

 
5. som følge av faktisk, påstått eller truende forurensning, miljøskade av enhver 

art, radioaktiv bestråling eller radioaktiv forurensning overfor noen av de 
øvrige sikrede under samme forsikring, eller deres familie  (jfr. pkt. 6.1.7,c) 

 
6. overfor noen av de øvrige sikrede under samme forsikring, eller deres familie 

(jfr. pkt. 6.1.7. c). 
 

7. overfor forsikringstakers mor-/datterselskap eller overfor selskap eller 
virksomhet;  
 
a. i samme konsern som forsikringstaker, jfr. aksjeloven §§ 1-3 og 1-4. 

 
b. hvor eierinteressene i forsikringstakers og skadelidtes selskap er de samme 

med 50 prosent eller mer  

c. hvor forsikringstaker eller en eller flere av de sikrede eller deres familie har 
mer enn 50 prosent eierinteresse eller bestemmende innflytelse. Til familie 
regnes sikredes foreldre, barn, søsken og deres ektefeller, samt sikredes 
ektefelle eller samboer. Med samboere menes personer som lever sammen 
i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold, hvis det i folkeregisteret 
fremgår at de to har hatt samme bolig de siste 2 år, eller personer som har 
eller venter felles barn og har felles bolig 

d. som disponeres eller drives av forsikringstaker eller en av de sikrede. 
 

8. som sikrede har påtatt seg å bære og som går utover det som følger av 
alminnelige rettsregler, det vil si ethvert ansvar som alene bygger på garanti, 
kontrakt, løfte, tilsagn eller annen avtale inngått før eller etter at 
formuesskaden er konstatert 

 
9. som bygger på erstatningskrav reist i USA/Canada 

 
10. for tap i forbindelse med krav reist mot sikrede som direkte eller indirekte 

skyldes, er forårsaket av, er oppstått på grunn av eller som på annen måte 
involverer       asbest eller asbestholdige materialer av en hvilken som helst art 
eller mengde. 

11. for personskade eller tingsskade, herunder økonomisk tap som følge av slik 
skade 

 
12. som følge av forsettlige handlinger eller unnlatelser 

 
13. som skyldes at sikrede faktisk har oppnådd personlig vinning som sikrede ikke er 

berettiget til 
 

14. som skyldes eller følger av faktisk eller angivelig omstendighet som har      blitt 
meldt til en tidligere forsikringsgiver. 

 
15. som skyldes omstendigheter som sikrede hadde eller burde hatt kjennskap til 

ved inngåelse av denne forsikringsavtalen. 
 

16. fra en enkeltaksjonær eller en gruppe aksjonærer som direkte eller indirekte 
eier eller kontrollerer 50 % eller mer av Storebrands aksjekapital. 
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17. som direkte eller indirekte har oppstått som følge av at sikrede personlig eller 
på vegne av konsernet (eller et utenforstående selskap) har påtatt seg oppdrag 
for tredjemann som faller utenfor sikredes plikter og oppgaver slik disse er 
definert i lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 13. juni 1997 nr. 44 kapittel 6 
og lov om Allmenaksjeselskaper (allmennaksjeloven) av 13 juni 1997 nr. 45 
kapittel 6 eller tilsvarende lovgivning; herunder men ikke begrenset til, 
konsulentoppdrag og annen rådgivningsvirksomhet. Dog skal dette unntak 
likevel ikke gjelde for krav fremsatt av aksjonærer, med påstand om manglende 
oppsyn med den eller de sikrede som  har utført eller unnlatt å utføre slike 
oppdrag som nevnt ovenfor. 

 
18. for tap som følge av overtredelse av bestemmelser om skatteogavgiftstrekk 

og betaling. 
 

19. etter naturmangfoldloven. 
 

20. som følge av at sikrede ikke har tegnet, sagt opp eller holdt ved like forsikringer. 

 
21. Som følge av private eller offentlige emisjoner, med mindre slik 

forsikringsdekning er særskilt avtalt med Storebrand. Storebrand forbeholder 
seg retten til å justere forsikringsvilkår, premie og adgang til å nekte 
forsikringsdekning etter emisjon. 
Forsikringen omfatter ikke erstatningsansvar for tap som inntreffer som følge av 
fusjon, fisjon eller endret selskapsform. 
 

22. Som følge av overtredelse av personopplysningsloven § 46 eller tilsvarende 
personvernlovgivning, som følge av tap, mistanke om tap eller uautorisert 
spredning av personopplysninger. 

 
23. som enten direkte eller indirekte springer ut av eller kan relateres til en 

cyberhendelse. Med cyberhendelse menes ethvert tilfelle som truer 
sikkerheten, fortroligheten, integriteten eller tilgjengeligheten til datasystemer 
hos sikrede. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: 
 

• Uautorisert og/eller ulovlig tilgang 
• Sikkerhetsbrudd eller mulig sikkerhetsbrudd 
• Skadelig virus 
• Nettverkssystemfeil 
• Applikasjons- eller databasefeil 
• Reduksjon av funksjonalitet 
• Tap, beskadigelse, ødeleggelse, sletting av data 
• Feil i ethvert datasystem 
• Manglende evne til å utnytte data via ethvert datasystem 
• Utilsiktet bruk eller drift av ethvert datasystem eller adgang til, 

behandling, distribusjon eller oppbevaring av data utført av enhver 
person eller gruppe (r) av personer, som inkluderer medarbeidere, 
entreprenører, underleverandører, midlertidig ansatte, betalte og 
ubetalte frivillige eller studenter o.l. 

 
Med datasystem menes enhver datamaskin, systemnettverk, informasjonsteknologi, 
kommunikasjonssystem eller elektronisk enhet, som eies, kontrolleres eller drives av 
forsikringstakeren og/eller av sikrede eller enhver annen part på vegne av sikrede. 
Dette inkluderer også input-, output- eller datalagringsenhet eller -system, 
nettverksutstyr, backupsystem eller maskinvare (hardware). 
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7. FORSIKRINGSSUM 
 

 
7.1    Grense for ansvar 

 
Den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset angir Storebrands samlede 
utbetalingsplikt for alle krav, inklusive omkostninger, som anses reist mot sikrede i løpet 
av ett og samme forsikringsår. Dette inkluderer Storebrands ansvar i henhold til 
utvidelser i dekningen etter særlig avtale som fremgår av forsikringsbeviset. 
 
  

 
7.2 Saksomkostninger 

a. Hovedregel 
Storebrand svarer for saksomkostninger innenfor samme forsikringssum som 
nevnt under vilkårenes pkt. 7.1 så fremt omkostningene er skriftlig godkjent av 
Storebrand. 
 
Angår påløpte saksomkostninger krav som overstiger forsikringssummen svarer 
Storebrand i henhold til første ledd både for den delen av saksomkostningene 
som gjelder Storebrands interesse og for den delen av saksomkostningene som 
angår sikredes interesse. 
 

b. Forsikringer underlagt FAL’ preseptoriske regler 
For forsikringer som er underlagt FAL’s preseptoriske regler, jfr. FAL § 1-3, svarer 
Storebrand i henhold til FAL § 6-4 jfr. § 4-10 i tillegg til forsikringssummen for 
forsvarlige saksomkostninger pådratt for å avverge eller begrense krav som de er 
omfattet av forsikringen jfr. FAL § 6-4 og § 4-10. 
 

8. EGENANDEL 
 

 
8.1 Egenandel 

 
For denne forsikring trekkes ingen egenandel. 

9. SERIESKADE 

 
9.1 Serieskade foreligger 
       når 

 
Alle krav som fremmes mot de sikrede og som utspringer fra samme, beslektede eller 
gjentatte ansvarsbetingende handlinger eller unnlatelser, skal anses for å være ett 
forsikringstilfelle og anses for å være fremsatt på det tidspunkt da første krav ble fremsatt 
mot de sikrede. 

 

10. SIKREDES PLIKTER VED SKADETILFELLE 
 

 
10.1 Melding av skade 

 
a. Når sikrede får kjennskap til at krav er fremsatt eller at krav vil bli fremsatt,    

skal dette uten ugrunnet opphold meldes skriftlig til Storebrand. Retten til       
erstatning bortfaller dersom forsikringskravet ikke er meldt til Storebrand innen 
ett -1- år etter at sikrede har fått kunnskap om forhold som begrunner det. 
 

b. Har sikrede oversittet 1-årsfristen for å gi melding om forsikringstilfellet til 
Storebrand, jfr. FAL § 8-5, 1. ledd, har Storebrand rett til regress mot sikrede i de 
tilfellene hvor Storebrand har utbetalt erstatning direkte til skadelidte. 
Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller Storebrand, plikter sikrede: 
 
I.  omgående å gi Storebrand alle opplysninger av betydning for sakens behandling 

 
II. på egen bekostning å utføre de undersøkelser og utredninger som Storebrand   
    finner nødvendig, samt å møte ved forhandlinger eller rettergang. 
 

c. Hvis sikrede uten Storebrands samtykke innrømmer erstatningsplikt eller 
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forhandler om erstatningskrav, er dette ikke bindende for Storebrand. 
 

d. Dersom sikrede eller konsernet i løpet av forsikringsperioden får kunnskap om 
omstendigheter som med rimelighet kan medføre at krav fremsettes mot sikrede 
og skriftlig melder dette til Storebrand sammen med detaljerte opplysninger om 
omstendighetene og grunnene for erstatningsplikten, skal krav som deretter 
fremsettes mot sikrede og som begrunnes med eller på annen måte utledes fra 
de samme omstendigheter, anses for å være fremsatt på det tidspunkt slike  
 omstendigheter ble anmeldt jfr. vilkårets punkt 4. 

 
 

10.2  Storebrands plikter 
ved skadetilfelle 

 
Når erstatningskrav, som omfattes av forsikringen, overstiger den avtalte egenandel, 
påligger det Storebrand å: 
 
• Utrede om erstatningsansvar foreligger 

• Forhandle med skadelidte 

• Betale de nødvendige omkostninger for avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv 
om forsikringssummen derved overskrides, se også pkt. 9.4. 

• Betale den erstatning som overstiger egenandelen 

Hvis erstatningsansvaret dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles 
omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Det samme gjelder dersom 
erstatningsansvaret overstiger forsikringssummen. 

 
Er Storebrand villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares 
det ikke for omkostninger som senere påløper. Forsikringstakers utgifter til egen 
advokat/rettshjelper eller sakkyndig dekkes kun i den utstrekning dette på forhånd er 
avtalt med Storebrand. 
 

11. BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV 
 

 
11.1 Behandling av 

skader 

 
a. Sikrede må ikke uten Storebrands skriftlig samtykke innrømme erstatningsansvar, 

godkjenne erstatningskrav eller betale erstatning. Storebrand må ikke uten grunn 
tilbakeholde slikt samtykke. 

 
b. Forsikringstakeren og sikrede har plikt til å gjøre det nødvendige og gi 

Storebrand informasjon for å vurdere forsikringstilfellet, sikredes 
erstatningsansvar og forøvrig behandle kravet. 

 
c. Dersom det oppstår tvist mellom sikrede og Storebrand hvorvidt kravet skal 

bestrides, er hverken sikrede eller Storebrand forpliktet til å bestride kravet, med 
mindre en upartisk oppmann finner at kravet skal bestrides. 

 
d. Oppmannen skal velges av Storebrand og sikrede i fellesskap. Utgiftene til 

oppmannen betales av Storebrand. 
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11.2     Erstatningskrav 

 
1. Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger den avtalte 

egenandel, tilligger det Storebrand å 
• Utrede om erstatningsansvar foreligger 
• Forhandle med kravstilleren 
• Om nødvendig prosedere saken for domstolene. 

 
2. Storebrand betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av 

erstatningsspørsmålet. Eventuelle omkostninger til ekstern advokat og annen 
sakkyndig bistand valgt eller godkjent av Storebrand, betales av Storebrand i       den 
utstrekning summen av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger 
overstiger egenandelen (se dog pkt. 3.2 ved formueskade utenfor de nordiske land). 

 
3. Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels omfattes av forsikringen og 

dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i 
saken. 

 
4. Er Storebrand villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, 

svares det ikke for omkostninger som senere påløper. 
 

5. Storebrand betaler den del av erstatningen som overstiger     egenandelen. 
Storebrand har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 

12. INFORMASJON GITT VED INNGÅELSE AV FORSIKRINGSAVTALEN 
 

 
 

12.1  
 

Storebrands forpliktelser og forsikringsavtalen forøvrig er baserte på de opplysninger 
som er gitt ved inngåelsen av forsikringsavtalen. Opplysningene anses gitt av hver 
enkelt av de sikrede.  
 
Eventuelle uriktige opplysninger eller fortielse av omstendigheter rammer kun sikrede 
som hadde kjennskap til at opplysningene var uriktige eller ufullstendige. 
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