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Vilkår Trygg på Nett
(TPN01)

Om Trygg på Nett
Vi lever i stor grad livene våre på nettet, og sosiale medier som Facebook, Snapchat og Twitter er en stor
del av vår og ikke minst barn og unges hverdag. Nå kan du få hjelp hvis din identitet blir misbrukt.

Det kan plutselig dukke opp regninger på ting du ikke har kjøpt. Din digitale identitet blir misbrukt med falske
profiler eller uønsket deling av bilder. Forsikringen Trygg På Nett dekker hele familien ved ID Tyveri
og behov for Rens På Nett.
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 – rens på nett

Viktig informasjon

I dette dokumentet finner du forsikringsvilkår for gjeldende forsikring. Hvilken forsikring og dekning
du har fremkommer av forsikringsbeviset. Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder  
foran vilkårene.

Ved å sette seg godt inn sikkerhetsforskriftene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som  
begrenser et skadeoppgjør. 

I tillegg til disse vilkårene gjelder:
-Generelle vilkår
-Lov av 16 juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler (FAL)
-Lov av 16 juni 1989 nr 70 om naturskadeforsikring
- Forsikringsbevisetmedangittespesifikasjonerogdekningergjelderforanvilkårene
Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene.Forsikringsbeviset, forsikringsavtalen og forsikringsvilkå-
rene gjelderforan lovbestemmelser som kan fravikes.Er det inngått avtaler utover standardvilkåret vil dette fremgå av 
forsikringsbeviset.Forsikringen gjelder kun hus og hytte som er eiet av privatpersoner.Hus som er utleid, eller benyttes i 
næringsvirksomhet er ikkeomfattet, med mindre dette fremgår av forsikringsbeviset.



2 Navn på vilkår

1 Trygg på Nett

1.1 Om Trygg på Nett
Forsikringen Trygg På Nett består av forsikringsdekningene
Identitetstyveri og Rens På Nett. 

1.2 Definisjoner 
Avindeksere:
Publisert innhold blir tillagt en beskjed (kode) som sendes til 
de som indekserer innhold på nettet (eksempelvis Google) om 
at innholdet skal være usynlig. Dermed vil innholdet ikke dukke 
opp ved søk i slike motorer, men det vil være mulig å søke frem 
gjennom mediets egen digitale portal.

FAL:
Med FAL menes Lov om Forsikringsavtaler av 16. juni
1989 nr. 69.

Forsikringstaker:
Den som har inngått forsikringsavtale med selskapet.

Forsikringsperiode:
Den forsikringsperiode som fremgår av forsikringsbeviset.

Hacker
En hacker er en person som bryter seg inn i datamaskiner og 
nettverk uten tillatelse.

Identifikasjonsbevis
Forstås som identitetskort (pass, førerkort, bankkort), online 
pålogging, elektronisk signatur, personnummer, kontonummer, 
kortnummer, lønnsslipp, anvisning for utbetaling og annet  
materiale som er egnet til å identifisere sikrede.

Identitetstyveri
Forstås som tredjemanns ulovlige eller uautoriserte bruk
av identifikasjonsbevis for å:
•  Gjennomføre betalinger på nett (korttrans aksjoner, beta-

ling på nett og phising).
•  Betale med forfalsket kort.
•  Garantere eller legitimere en kortbetaling og tilsvarende 

betalinger.
•  Oppta økonomiske forpliktelser, lån eller åpne konto med 

kreditt.

Krenkende:
Ord, bilde eller handling som opptrer på en måte som er
egnet til å skade ens omdømme eller til å utsette
vedkommende for hat, ringeakt eller tap av tillit.

Phishing:
Nettfiske eller phiske (hacker-sjargong) er en betegnelse
på digital snoking eller fisking etter sensitiv informasjon,
som passord eller kredittkortnummer.

Phising tilknyttet Identitetstyveri forstås som falsk
e-postutsendelser fra et selskap til den hensikt å få
sikrede til å gi personopplysninger som kan benyttes i
forbindelse med Identitetstyveri.

Sikrede:
Den eller de som er omfattet av forsikringen.

Uforvarende:
Noe en person har publisert på internett som denne
personen ikke kan ha evnet å forstå konsekvensene av.

1.3 Hvem forsikringen gjelder for
A.3.1. Fellesregler 
•  Forsikringstaker
•  Ektefelle, samboer og andre medlemmer av den faste  

husstand, som har felles adresse med forsikringstaker  
i Folkeregisteret.

•  Barn som bor hjemme, eller barn som på grunn av utdan-
ning, førstegangstjeneste eller lignende bor utenfor hjemmet, 
såfremt de ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret.

2. Forsikringsdekningen 
Identitetstyveri 

2.1 Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden.

2.2 Når forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder for perioden i forsikringsbeviset, og
fornyes automatisk ved utgangen av forsikringsperioden.

2.3 Hva forsikringen omfatter og hvilke
hendelser som dekkes
Forsikringen omfatter Identitetstyveri, som skjer i forsikrings-
perioden, med dekningene beskrevet nedenfor. Forsikrings-
summer fremkommer av forsikringsbeviset.

Assistanse og service i henhold til punkt A
A. Assistanse og service
I de tilfeller hvor sikrede har vært utsatt eller mistenker å
være utsatt for Identitetstyveri vil selskapet:
•  Være tilgjengelig for telefonveiledning og rådgivning som 

kan hjelpe begrense skadeomfanget og forebygge  
økonomisk tap.
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•  Hjelpe med å avklare om økonomiske uregelmessigheter 
har funnet sted og omfanget av disse sammen med sikrede, 
analysere situasjonen og anbefale mulige tiltak med mål 
om å forhindre ytterligere misbruk og gi hjelp til at tap blir 
erstattet. Mulige tiltak er bistand til å skaffe til veie kontout-
drag, anmeldelse av uregelmessigheter, avvise urettmessige 
pengekrav og sperre kredittvurderingstilgang eller fjerne 
urettmessige anmerkninger i kredittvurderingsbaser.

Kostnader forbundet med punkt B, C og D
B. Juridisk bistand med inntil summen som er beskrevet
i forsikringsbeviset for å bistå sikrede ved sivilrettslige
saksanlegg, straffeforfølgning eller for å få fjernet
Trygg på Nett 914-01, side 3 av 4 uberettigede betalingsan-
merkninger som er en direkte følge av Identitetstyveri. Kostna-
dene skal på forhånd være godkjent av selskapet.

C. Innenfor forsikringssummen beskrevet i forsikringsbeviset 
dekker forsikringen tapt inntekt som følge av nødvendig fri fra 
fast arbeid for å foreta nødvendige ærender for å gjenopprette 
sin identitet inntil den summen som er beskrevet i forsikrings-
beviset.

D. Innenfor forsikringssummen i forsikringsbeviset dekker 
forsikringen andre administrative kostnader som følge av 
Identitetstyveri som oppstår i forbindelse med å gjenopprette 
sin identitet.

Total erstatning for en og samme skade per år er maksimert til 
forsikringssummen som er nevnt i forsikringsbeviset.

2.4 Hva forsikringen ikke omfatter
•  Tyveri av sikredes identifikasjonsbevis som medfører tyveri 

eller misbruk av sikredes firmanavn eller identifisering av 
sikredes næringsvirksomhet.

•  Kostnader som følge av sikredes eller sikredes nærmeste 
families straffbare eller grovt uaktsomme handlinger.

•  Sikredes økonomiske tap, annet enn kostnader forbundet 
med å gjenopprette sikredes identitet.

•  Dødsfall, fysiske eller psykiske skader eller noen form for 
sykdom.

•  Økonomiske tap utover kostnader nevnt i punkt. B, C og D.
•  Kostnader knyttet til tap av omdømme.
•  Indirekte kostnader og tap.
•  Tap av data.
•  Kostnader som er pådratt som følge av Identitetstyveri før 

forsikringsperioden. 

2.5 Sikkerhetsforskrifter
Sikredes plikter:
•  Dersom sikrede oppdager eller mistenker at han er utsatt 

for Identitetstyveri, plikter han snarest å anmelde forholdet 
til politiet. Bekreftelse på anmeldelsen skal snarest mulig 
sendes selskapet.

• Sikrede plikter å fremvise og oppbevare alle saksdokumen-
ter som har eller kan ha betydning for saken, besvare alle 
spørsmål fra selskapet ærlig og etter beste evne, og på eget 
tiltak gi opplysning om alle forhold som kan ha betydning 
for saken.

•  Sikrede plikter å melde fra til alle institusjoner/utstedere/
foretak straks han oppdager at personlige opplysninger, 
herunder kort og kredittkortnummer, er på avveie.

•  Sperre alle kort.
•  Skadelidte skal iverksette alle mulige tiltak for å begrense 

skadeomfanget av Identitetstyveri og varsle institusjoner 
som sikrede har sensitive personopplysninger hos.

•  Skriftlig melde fra til selskapet. Dokumentasjon på anmel-
delse til politiet og dokumentasjon av kostnader som 
ønskes refundert under forsikringen skal følge med skade-
meldingen.

Ved brudd på ovennevnte sikkerhetsforskrifter kan selskapets 
ansvar falle helt eller delvis bort, jfr.FAL §§ 4-6, 4-7, 4-8.

3. Forsikringsdekningen Rens på Nett
3.1 Hvor forsikringen gjelder
I åpne og fritt tilgjengelig kilder på internett i hele verden
og hvor uønsket og krenkende innhold er publisert på
norsk, svensk, dansk eller engelsk.

3.2 Når forsikringen gjelder
Av forsikringsbeviset fremgår det hvilke deler av dette
punkt forsikringsavtalen omfatter.

3.3 Hva forsikringen omfatter og hvilke
hendelser som dekkes
Av forsikringsbeviset fremgår det hvilke deler av dette
punkt forsikringsavtalen omfatter.

3.3.1 Forsikringen omfatter
Hjelp til å undersøke om det som er publisert kan
kreves fjernet.

A. Veiledning om hvordan sikrede kan; 
a. Fjerne og rydde opp i konkret uønsket materiell, 
som er publisert på nettet. 
b. Rydde opp i eller fjerne falske profiler/ brukerkontoer. 
c. Avslutte abonnentsløsninger eller profiler opprettet av en 
selv. 
d. Be leverandør, av søkemotortjenesten, å få avindeksert 
søkeresultater knyttet til ens navn dersom de er utilstrek-
kelige, irrelevante, eller ikke lenger relevante for formålet de 
ble bearbeidet for. 
e. Gjenopprette tilgang til kontoer som sikrede ikke lenger 
har tilgang til.

B. Rådgivning 
a. Om hva sikrede kan kreve i forhold gjeldende retningslin-
jer og lovgivning. 
b. Vedrørende tiltak for å begrense spredningen og ekspo-
nering av uønsket materiale. 
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c. Vedrørende tiltak for å få fjernet lovstridig og 
krenkende informasjon.

C.  Kostnader til å iverksette tiltak for å få fjernet lovstridig og 
krenkende informasjon i åpne og fritt tilgjengelig kilderpå 
internett med inntil 100 timer totalt (punkt 3.2.1.C og punkt 
3.2.1.D) hjelp og veiledning per år med støtte av selskapets 
profesjonelle samarbeidspartnere innen netthjelp og juri-
disk rådgivning.

D.  Kostnader til å iverksette tiltak for å få fjernet lovstridig og 
krenkende informasjon i åpne og fritt tilgjengelig kilder på 
internett, som medlemmer av den fast husstand og forva-
rende eller umyndige personer i den faste husstanden har 
utført mot utenforstående personer, organisasjoner eller 
virksomheter med inntil 100 timer totalt (punkt 3.2.1.C og 
punkt 3.2.1.D) hjelp og veiledning per år med støtte av sel-
skapets profesjonelle samarbeidspartnere innen netthjelp 
og juridisk rådgivning.

3. Forsikringsdekningen Rens på Nett
3.1 Hvor forsikringen gjelder
I åpne og fritt tilgjengelig kilder på internett i hele verden
og hvor uønsket og krenkende innhold er publisert på
norsk, svensk, dansk eller engelsk.

3.2 Når forsikringen gjelder
Av forsikringsbeviset fremgår det hvilke deler av dette
punkt forsikringsavtalen omfatter.

3.3 Hva forsikringen omfatter og hvilke
hendelser som dekkes
Av forsikringsbeviset fremgår det hvilke deler av dette
punkt forsikringsavtalen omfatter.

3.3.1 Forsikringen omfatter
Hjelp til å undersøke om det som er publisert kan
kreves fjernet.
A.  Veiledning om hvordan sikrede kan; 

a. Fjerne og rydde opp i konkret uønsket materiell, som er 
publisert på nettet. 
b. Rydde opp i eller fjerne falske profiler/ brukerkontoer. 
c. Avslutte abonnentsløsninger eller profiler opprettet 
av en selv. 
d. Be leverandør, av søkemotortjenesten, å få avindeksert 
søkeresultater knyttet til ens navn dersom de er 
utilstrekkelige, irrelevante, eller ikke lenger relevante for 
formålet de ble bearbeidet for. 
e. Gjenopprette tilgang til kontoer som sikrede ikke lenger 
har tilgang til.

B.  Rådgivning 
a. Om hva sikrede kan kreve i forhold gjeldende retningslin-
jer og lovgivning. 
b. Vedrørende tiltak for å begrense spredningen og ekspo-
nering av uønsket materiale. 
c. Vedrørende tiltak for å få fjernet lovstridig og krenkende 
informasjon.

C.   Kostnader til å iverksette tiltak for å få fjernet lovstridig og 
krenkende informasjon i åpne og fritt tilgjengelig kilder på 
internett med inntil 100 timer totalt (punkt 3.2.1.C og punkt 
3.2.1.D) hjelp og veiledning per år med støtte av selskapets 
profesjonelle samarbeidspartnere innen netthjelp og juri-
disk rådgivning.

D.  Kostnader til å iverksette tiltak for å få fjernet lovstridig og 
krenkende informasjon i åpne og fritt tilgjengelig kilder på 
internett, som medlemmer av den fast husstand og forva-
rende eller umyndige personer i den faste husstanden har 
utført mot utenforstående personer, organisasjoner eller 
virksomheter med inntil 100 timer totalt (punkt 3.2.1.C og 
punkt 3.2.1.D) hjelp og veiledning per år med støtte av sel-
skapets profesjonelle samarbeidspartnere innen netthjelp 
og juridisk rådgivning.

E. Kostnader til juridisk bistand

F. I tilfelle hjelp og veiledning beskrevet i punkt 3.2.1.C og 
3.2.1.D ikke fører til et tilfredsstillende resultat, dekker 
forsikringen kostnader til rettslige skritt mot den eller de 
personer som er ansvarlig for krenkelsen med inntil NOK 
100.000 per år. Selskapet forbeholder seg retten til å treffe 
beslutning om det skal åpnes en juridisk sak, basert på 
skadeomfang og muligheten til å vinne rettsaken.

3.4 Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter
Hvis sikredes rett til erstatning helt eller delvis
bortfaller som følge av sikredes handlinger eller
unnlatelser, gjelder dette også ved tilsvarende handlinger
eller unnlatelser foretatt av andre, som med sikredes
eller eierens samtykke er ansvarlig for publisert
informasjon og innhold på nett.

Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter
• Selskapet kan ikke garantere at innholdet som ønskes 

fjernet ikke er publisert andre steder på nettet enn 
det(de) sted(er) som sikrede har informert om. Dette kan 
eksempelvis være på eksterne servere og pc’er eller andre 
nettsteder.

• Videre kan selskapet ikke garantere at selskapet vil være i 
stand til å fjerne det innhold som sikrede ønsker fjernet. 
I noen tilfeller kan det være vanskelig å få fjernet innhold 
fra nettsteder som ikke svarer på henvendelser om å 
fjerne materiale fra deres sider.
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• Det kan også være tilfeller hvor henvendelsen gjelder 
utenlandske nettsteder som ikke omfattes av norsk lovgiv-
ning, og hvor det vil være vanskeligere å få gjennomslag 
for at materiale skal fjernes.

• Hvis selskapet ikke er i stand til å få fjernet det aktuelle 
materiale, vil dette fremgå av en avsluttende rapport som 
sendes sikrede. Selskapet vil i slike tilfeller veilede sikrede 
med hensyn til hva sikrede selv kan gjøre for å få innhol-
det fjernet.

 
• Sikrede skal gjøre det som med rimelighet kan forventes 

for å avverge eller begrense skaden. Hvis ikke kan selska-
pets ansvar reduseres eller falle bort, jfr. FAL §§ 4-10.

3.5 Skadeoppgjør og skadeoppgjørsregler Skadeoppgjør
• Når hendelsen er inntruffet, skal sikrede omgående gi 

selskapet melding om skaden. Samtidig skal sikrede gi 
det vedkommende har av opplysninger inkludert linker 
og henvisninger som er tilgjengelige og som selskapet 
trenger for å kunne yte best mulig service.

• Sikrede får tilgang til forebyggende rådgivning og assis-
tanse med å fjerne uønsket materiale på nettet ved å 
ta kontakt med Storebrand for assistanse. 

• Når det er hensiktsmessig vil sikrede få tilbud om å la 
selskapet ivareta sletteprosessen, hvilket vil kreve at 
sikrede gir selskapet fullmakt med gyldig foto ID til å 
representere sikrede i dialog med involverte nettsteder.

Oppgjørsregler
• Hvis det ikke er mulig å fjerne og/eller rydde opp vil 

sikrede bli kontaktet med en forklaring og veiledning.



Storebrand Livsforsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 08880, storebrand.no

17131 
11/2020


