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STYREANSVAR 
 

Sikkerhetsforskrifter 
Forsikringsforetaket er helt eller delvis uten 
ansvar dersom en sikkerhetsforskrift er 
overtrådt. Hvilke sikkerhetsforskrifter som er 
avtalt, fremgår av forsikringsbevisets del 2. 
 

1.Hvem forsikringen gjelder for  
1.1 Sikrede  
Som sikrede anses enhver fysisk person 
som har vært, er eller blir: 
• Styremedlem i Selskapet 
• Daglig leder i Selskapet 
• Medlem av ledergruppen eller 

tilsvarende styrende organ i Selskapet, 
• Enhver tidligere, nåværende eller 

fremtidig ansatt i Selskapet som kan 
pådra seg et selvstendig 
ledelsesansvar 

 

1.2 Selskapet 
For denne forsikringen skal Selskapet 
forstås som forsikringstakeren som angitt i 
forsikringsbeviset, samt datterselskap hvor 
forsikringstakeren ved forsikringens 
ikrafttredelsesdato eier mer enn 50 % av 
aksjene eller kontrollerer flertallet av de 
stemmeberettigede aksjer, med mindre 
annet fremgår av forsikringsbeviset. 
 

1.3 Nytt datterselskap  
Forsikringen omfatter også datterselskap 
som forsikringstakeren stifter eller kjøper 
opp etter at denne forsikringsavtale i 
henhold til forsikringsbeviset trådte i kraft, 
forutsatt at: 
• Datterselskapet ikke er registrert 

utenfor Norden 
• Datterselskapet ikke er en finansiell 

institusjon – herunder men ikke 
begrenset til - bank, forsikrings-, 
investerings- eller meglerforetak eller 

lignende.  
• Datterselskapet ikke er registrert på 

børs. 
 
Forsikringen omfatter bare 
erstatningsansvar for handlinger eller 
unnlatelser begått fra den dato da 
datterselskapet ble å anse som 
datterselskap som nevnt ovenfor. 
 

2. Forsikret virksomhet  
Forsikringen omfatter sikredes utførelse av 
styreverv eller lignende utførelse av 
tillitsverv som kan medføre et 
ledelsesansvar og som utføres på vegne av 
Selskapet. 
 

3. Når forsikringen gjelder  
Forsikringsperioden fremkommer av 
forsikringsbeviset. 
 

3.1. Skriftlig krav  
Forsikringen gjelder for krav som første 
gang fremsettes mot sikrede i 
forsikringsperioden.  
Et krav anses som fremsatt da sikrede for 
første gang mottok et skriftlig krav.  
 

3.2 Melding av omstendigheter 
Som krav anses også omstendigheter som 
kan medføre erstatningsansvar og som 
sikrede i forsikringsperioden skriftlig melder 
til Landkreditt Forsikring, såfremt det gis 
utfyllende og forklarende informasjon av 
sikrede om årsaker til mulig fremtidig 
erstatningsansvar. 
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4. Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder i Norden. 
 
Med Norden skal forstås følgende land: 
Norge, Danmark, Sverige og Finland. 
 

5. Hva forsikringen omfatter 
5.1 Ren formuesskade 
Forsikringen omfatter sikredes 
erstatningsansvar for ren formuesskade. 
 
Med ren formuesskade skal forstås 
økonomisk tap som ikke er oppstått som en 
følge av fysisk skade på person eller ting.  
 
Forsikringen omfatter ikke fysisk skade på 
person eller ting – herunder fast eiendom og 
løsøre eller økonomisk tap som følger 
herav.   
 

5.2 Krav mot sikredes dødsbo mm. 
Dersom sikrede dør, blir gjort umyndig, blir 
insolvent eller begjæres konkurs, omfatter 
forsikringen skriftlige krav som fremsettes i 
forsikringsperioden mot 
• sikredes dødsbo, 
• sikredes konkursbo, 
• sikredes arvinger eller juridiske 

representanter 
dersom formuesskadekravet skyldes 
sikredes erstatningsbetingende handling 
eller unnlatelse. 
 

6. Generelle unntak  
Forsikringen omfatter ikke:  
 

6.1 Fysisk skade 
Krav som følge av fysisk skade på person – 
herunder legemlig skade, sykdom, plager, 
eller psykiske lidelser - eller ting – herunder 
fast eiendom og løsøre eller økonomisk tap 
som følger herav. 
 

6.2 Forsett 
Krav som skyldes at sikrede har fremkalt 
forsikringstilfellet forsettlig jf. 
forsikringsavtaleloven § 4-9.  
 

6.3 Bøter o.l. 
Krav som gjelder dagsbøter, straffebøter, 
punitive damages, exemplary damages 
eller andre liknende betalingsforpliktelser 
av straffelignende karakter. Forsikringen 
omfatter heller ikke ansvar for ikke-
økonomisk tap etter 
skadeserstatningsloven §3-5 og §3-6 eller 
tilsvarende lovgivning i andre land der 
erstatningsansvar pådras.  
 

6.4 Lønn og annen godtgjørelse 
Krav som skyldes eller er en følge av en 
styrebeslutning om lønn, honorar, bonus, 
opsjon, eller annen godtgjørelse til sikrede. 
 

6.5 Pågående tvist 
Krav som springer ut av tvist som pågår 
eller har blitt avsluttet før forsikringens 
ikrafttredelsesdato som angitt i 
forsikringsbeviset, eller som skyldes 
vesentlige like omstendigheter som er 
påberopt i en annen pågående eller 
tidligere tvist. 
 

6.6 Omstendigheter som kunne vært 
meldt 
Krav skyldes eller står i forbindelse med 
omstendigheter som allerede er eller kunne 
ha blitt meldt til tidligere forsikringsgiver.  
 

6.7 Krav fra forsikringstaker eller 
sikret 
Krav fra forsikringstakeren mot noen av de 
sikrede eller for krav fra en sikret mot en 
annen sikret som omfattes av denne 
forsikringen. 
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6.8 Krav fra sikredes familie 
Krav som følge av formuesskade påført 
sikredes familie.  
 

6.9 Krav fra virksomheter eid av 
sikrede 
Krav som følge av formuesskade påført 
næringsvirksomhet(er)som sikrede eller 
sikredes familie har styreverv eller er daglig 
leder i, eller eier 50% eller mer av aksjene 
på det tidspunkt den erstatningsbetingende 
handling eller unnlatelse fant sted.    
  

6.10 Krav fra eier av forsikret 
virksomhet 
Krav som følge av formuesskade påført 
enkeltaksjonærer eller aksjonærgrupper 
som på det tidspunkt da den 
erstatningsbetingede handling eller 
unnlatelse ble foretatt, direkte eller indirekte 
har mer enn 30% eierandel i 
forsikringstakeren eller forsikringstakerens 
datterselskap. 
 

6.11 Profesjonsansvar 
Krav som springer ut av sikredes 
profesjonsansvar som for eksempel 
konsulent, ingeniør, advokat eller finansiell 
rådgiver 
 

6.12 Forurensning 
Krav som skyldes forurensning, asbest eller 
feil eller mangler ved et produkt.  
 

7. Forsikringssum og 
serieskade 
7.1 Forsikringssum 
Landkreditt Forsikring svarer inntil den 
forsikringssum som fremgår av 
forsikringsbeviset for alle tap eller 
erstatningskrav som fremsettes mot sikrede 
i forsikringstiden.

Nødvendige og rimelige saksomkostninger 
dekkes inntil den forsikringssum som er 
nevnt ovenfor. Saksomkostninger inngår i, 
og er ikke et tillegg til, den avtalte 
forsikringssummen. 
 

7.2 Serieskade 
Alle krav som fremsettes mot de sikrede og 
som begrunnes med de samme faktiske 
omstendigheter, skal anses for å være ett 
forsikringstilfelle og skal anses for å være 
fremsatt på den dato da det første skriftlige 
krav ble fremsatt mot de sikrede. 
 
Kravet blir å henføre til den forsikring som 
gjaldt da kravet første gang ble fremsatt. 
 

8. Egenandel 
Det gjelder ingen egenandel, med mindre 
annet fremkommer av forsikringsbeviset. 
 

9. Melding/behandling av krav  
Skade kan meldes på: 
 
• www.landkreditt.no/forsikring 
• skade@landkreditt.no 
• telefon nr. 23 00 08 00.  

 

9.1 Melding av skadetilfellet 
Når sikrede får kunnskap om et 
forsikringstilfelle, har sikrede plikt til å melde 
fra om dette til Landkreditt Forsikring uten 
ugrunnet opphold og senest innen ett år, jf. 
meldefristen iht. forsikringsavtaleloven § 3-1 
pkt. d og § 8-5 første ledd som angitt i 
forsikringsbeviset. 
  
Sikrede må ikke innrømme erstatningsplikt 
eller forhandle med skadelidte uten 
Landkreditt Forsikrings skriftlige samtykke.   
 
Dersom sikrede ønsker å oppnevne egen 
advokat, dekkes slike advokatutgifter bare 
dersom Landkreditt Forsikring har gitt sitt 
skriftlige forhåndssamtykke til 

http://www.landkreditt.no/forsikring
mailto:skade@landkreditt.no
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oppnevnelsen. Det dekkes kun rimelige og 
nødvendige omkostninger.  
 

9.2 Plikt til å gi opplysninger 
Sikrede og forsikringstakeren har plikt til – 
uten økonomisk kompensasjon – å gi 
Landkreditt Forsikring de dokumenter og 
andre opplysninger som kan være av 
betydning for å vurdere erstatningskravet 
og forsikringsdekningen. 
 

9.3 Plikt til å undersøke  
Sikrede og forsikringstakeren har plikt til – 
uten økonomisk kompensasjon – skriftlig å 
bekrefte mottak av det fremsatte krav og 
iverksette undersøkelser som kan være av 
betydning for å undersøke fremsatt krav og 
forsikringsdekning. 
 

9.4 Dokumentasjonsplikt  
Sikrede skal i rimelig omfang bidra med å 
fremskaffe oppdragsbekreftelse, 
konstruksjonstegninger, produksjonsplaner, 
resepter, beskrivelser, instruksjoner, 
leveringsavtaler, bruksanvisninger, 
garantier og lignende dokumenter som kan 
være av betydning for å utrede 
forsikringstilfellet. 
 

9.5 Forsømmelse av sikredes plikter 
Dersom sikredes plikter etter pkt. 9.1 – 9.4 
nevnt ovenfor ikke overholdes, kan det 
medføre at Landkreditt Forsikring helt eller 
delvis kan fritas for sine forpliktelser i 
henhold til forsikringsavtalen. 
 
Dersom den skadelidte fremsetter sitt krav 
direkte mot Landkreditt Forsikring i henhold 
til forsikringsavtaleloven §7-6, har 
Landkreditt Forsikring ved slike 
forsømmelser som nevnt i 
forsikringsvilkårene ovenfor i pkt. 9.1 – 9.4, 
rett til regress mot den sikrede for alle 
kostnader Landkreditt Forsikring har hatt i 
forbindelse med utbetalingen til den 

skadelidte.  
 

9.6 Rettsak, tvist etc. 
Dersom det varsles eller innledes rettslige 
skritt mot sikrede, skal den sikrede 
umiddelbart melde dette til Landkreditt 
Forsikring. Sistnevnte utpeker om 
nødvendig en prosessfullmektig og gir 
denne instruksjoner. Den sikrede og 
forsikringstakeren har plikt til – uten 
økonomisk kompensasjon – å bistå i 
prosessen med f.eks. å frembringe vitner 
eller ekspertuttalelser fra sine egne ansatte. 
  
Dersom sikrede ikke godtar Landkreditt 
Forsikrings oppnevnelse av 
prosessfullmektig og ikke godtar de gitte 
instruksjoner, er Landkreditt Forsikring fritatt 
fra ansvar for rettergangskostnader eller 
voldgiftskostnader som den sikrede 
forpliktes til å betale som følge av tvisten, 
såfremt ikke kostnadene uansett ville ha 
påløpt. 
 

9.7 Landkreditt Forsikrings 
forpliktelser 
Dersom det fremsettes erstatningskrav mot 
sikrede som er omfattet av forsikringen og 
som overstiger den avtalte egenandelen, 
påtar Landkreditt Forsikring seg å: 
  
• Utrede om erstatningsansvar foreligger 

for sikrede 
• Forhandle med kravstiller 
• Prosedere sikredes sak for domstolene 

eller føre saken ved voldgift og derved 
betale de omkostninger ved domstolen 
eller voldgiftsretten som sikrede 
idømmes eller forpliktes til å betale og 
som sikrede ikke kan kreve erstattet av 
motparten eller andre. 

• Betale den erstatning som sikrede er 
forpliktet til å betale. 

 
Landkreditt Forsikring forplikter seg også til 
å betale rimelige og nødvendige 
redningsomkostninger, med unntak av tap 
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som pådras i henhold til de generelle plikter 
om tapsbegrensningsplikten i 
erstatningsretten.  
 
Landkreditt Forsikring har rett til å benytte 
og instruere en tredjepart som utreder, 
forhandler eller behandler av kravet/saken 
som nevnt ovenfor. 
 

9.8 Minnelig oppgjør – forlik 
Landkreditt Forsikring er fri for ansvar som 
gjelder krav eller annen 
betalingsanmodning som den sikrede uten 
Landkreditt Forsikrings skriftlige samtykke 
ettergir eller betaler, dersom ikke kravet 
eller betalingsanmodningen var hjemlet i 
lov eller rettspraksis. En endelig bindende 
rettsavgjørelse ved dom angående sikredes 
rettslige ansvar skal anses for å være 
samtykke til å godta kravet eller 
betalingsanmodningen. 
 
Den sikrede er – dersom Landkreditt 
Forsikring ønsker det – pliktig til å medvirke 
til et minnelig oppgjør med kravstiller. Er 
Landkreditt Forsikring villig til å betale 
innenfor rammen av forsikringsavtalen et 
minnelig oppgjør med kravstiller ved forlik, 
er Landkreditt Forsikring fri fra ytterligere 
forpliktelser som følge av kravet mot 
sikrede. 
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