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Side 2

1. GENERELLE FORHOLD
1.1.

1.2.

Avtalens parter
Forsikringstaker:

Den norske advokatforeningen (Advokatforeningen)

Sikrede:

Advokat som har tilsluttet seg avtalen, og som fremgår av
forsikringsbeviset.

Forsikringsgiver:

Zurich Insurance plc, Norway Branch, Bygdøy Alle 1, 0257 OSLO,
org. Nr. 991 803 017

Forsikringsavtalen
Denne avtalen er en kollektiv forsikringsavtale hvor forsikringstaker er Advokatforeningen.
Forsikringsavtalen består av:
 Forsikringsbeviset,
 Forsikringsvilkårene, inklusive eventuelle særvilkår som fremgår av
forsikringsbeviset,
 Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL).
Særvilkår oppført i forsikringsbeviset utvider, innskrenker eller presiserer enkelte
bestemmelser i forsikringsvilkårene. De øvrige bestemmelsene i forsikringsvilkårene gjelder
da i tillegg til særvilkårenes bestemmelser.
Forsikringsbeviset med spesifikasjoner 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, og da slik at spesielle regler alltid går foran generelle.

1.3.

Regler for kollektivavtalen
1.3.1. Hvem/hva forsikringen omfatter
Forsikringen er obligatorisk for alle konkursbooppdrag og dødsbooppdrag under offentlig
skifte utpekt av norske domstoler.
Forsikringen tegnes for hvert enkelt booppdrag (konkursbo, herunder tvangsavvikling – og
tvangsoppløsningsboer og dødsbo under offentlig skifte). Forsikringen er i kraft fra boets
åpning til boets endelige avslutning.

1.3.2. Premie og rutiner
Konkursbo
Ved boets åpning utstedes automatisk en åpningsfaktura for umiddelbar betaling.
Åpningsfakturaen gjelder forsikring for boverdier inntil NOK 50 mill.
Dersom boet har verdier ut over NOK 50 mill. skal bostyrer umiddelbart melde dette til
Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton for tegning av separat forsikring for de
verdier som overstiger NOK 50 mill.
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Dødsbo
Når innsending av sluttberetning/deklarasjon har funnet sted, utstedes faktura. Fakturaen
gjelder for forsikring for boverdier inntil NOK 50 mill.
Dersom boet har verdier ut over NOK 50 mill. skal bostyrer umiddelbart melde dette til
Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton for tegning av separat forsikring for de
verdier som overstiger NOK 50 mill.
Bostyrer plikter å sende sluttberetning/ deklarasjonsskjema til Advokatforeningen
umiddelbart etter avsluttet bobehandling.

1.3.3. Etterutlodning
Eventuell etterutlodning er inkludert i opprinnelig tegnet forsikring. Ved etterutlodning
regnes forsikringens foreldelse fra avsluttet etterutlodning, jf. forsikringsvilkårene pkt. 6.

1.3.4. Gjenåpning
Ved gjenåpning av et bo senere enn 12 måneder etter foregående lukning (fortsettelse av
bobehandlingen) skal det tegnes ny forsikring. Gjenåpning medfører ikke automatisk
kunngjøring. Bostyrer plikter derfor å bestille slik forsikring fra Advokatforeningen.
Ved gjenåpning regnes forsikringens foreldelse fra endelig lukning, jf. forsikringsvilkårene
pkt. 6.

1.3.5. Bytte av bostyrer
Bytte av bostyrer senere enn 14 løpedager etter åpning av boet, medfører plikt til å tegne
egen forsikring for ny bostyrer.

1.4.

Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for personopplysningene som Advokatforeningen behandler er Den
Norske Advokatforening, org. nr. 936 575 668, ved generalsekretær Merete Smith, Kristian
Augusts gate 9, 0164 Oslo.
De personopplysningene som bostyrer avgir når vedkommende tilslutter seg avtalen er
nødvendige for Advokatforeningens administrasjon av forsikringen og for at
Advokatforeningen skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor forsikringsgiver.
Advokatforeningen vil jevnlig sende forsikringsgiver oversikt over hvilke konkursbo og
dødsbo som er dekket av forsikringsavtalen. Advokatforeningen vil i den forbindelse oppgi
bostyreres fulle navn.
Siden forsikringen har etterdekning vil de avgitte personopplysningene bli lagret også etter
at bobehandlingen er avsluttet.
Bostyrer har rett til å få informasjon om personopplysningene som er lagret og om
behandlingen, og å få utlevert opplysningene, dersom det kreves. Hvis bostyrer ønsker å få
korrigert eller slettet deler eller alle personopplysningene tilknyttet seg, forutsatt at det er
anledning til slik sletting, så gjøres det ved å kontakte Advokatforeningen.
Bostyrer kan til enhver tid kontakte Advokatforeningen ved spørsmål knyttet til
behandlingen av personopplysningene. Dersom bostyrer mener at Advokatforeningens
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behandling av personopplysninger bryter med det som fremgår her eller
personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven eller personvernforordningen
(GDPR), kan vedkommende klage til Datatilsynet.
Deltakelse i Advokatforeningens kollektive avtale for bostyrere forutsetter at
Advokatforeningen kan motta følgende opplysninger om skadesaker fra forsikringsgiver:
bostyrers navn, antall skader, ansvarsgrunnlag og størrelse på reserver og utbetalinger.
Advokatforeningen vil benytte opplysningene i anledning forvaltning av forsikringsavtalen,
jf. forsikringsvilkårene pkt. 1.5. Disse opplysningene vil ikke bli lagret hos
Advokatforeningen.

1.5.

Advokatforeningens (forsikringstakers) utvidete rettigheter
Advokatforeningen har rett til involvering ved alle forhold som gjelder administrasjon eller
forvaltning av denne forsikringsavtalen. Dette inkluderer rett til involvering på sikredes
vegne så vel som involvering i egen interesse, herunder også forhold knyttet til
skadehåndteringen.

2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE)
Sikrede er:
 Ved konkursbo: bostyrer, kreditorutvalgets medlemmer, medhjelpere og borevisor.
 Ved dødsbo: bostyrer og medhjelpere.
Til bostyrer regnes også fullmektig og personer i administrative funksjoner som utfører oppgaver i
den aktuelle sak, og eventuell settebostyrer.
Som fullmektig regnes enhver advokat og advokatfullmektig i samme advokatselskap/-fellesskap
som arbeider for bostyrer i den aktuelle sak.

3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Dersom ikke annet er avtalt gjelder forsikringen for sikredes virksomhet fra kontor i Norge.

4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen omfatter:

Sikredes erstatningsansvar i egenskap av bostyrer, medlem av kreditorutvalg, medhjelper eller
borevisor, og saksomkostninger og rettshjelpskostnader knyttet til behandlingen av kravet,

Sikredes saksomkostninger og rettshjelpskostnader knyttet til andre erstatningskrav eller privat
straffesak som har direkte sammenheng med bostyrers arbeid for det aktuelle bo,

Sikredes kostnader i forbindelse med administrativ eller offentlig undersøkelse eller prosess
vedrørende sikredes bobehandling, når sikrede er identifisert som et subjekt for en slik
prosess.

Bostyrers ansvar ved avhendelse av eiendom, se forsikringsvilkårene pkt. 8.
FAL § 4-9 er fraveket til fordel for sikrede ved at forsikringen også dekker forsettlig fremkalte
skader. Forsikringsgiver har imidlertid en rett til regress mot skadevolder, jf. forsikringsvilkårene pkt.
12.

5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER (UNNTAK)
Forsikringen omfatter ikke:
 Ansvar som følger av avgitt erklæring/garanti om økonomisk resultat, avkastning eller verdi,
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Erstatningsansvar for medhjelpere dersom medhjelper i egenskap av sin profesjon har krav til
egen forsikring eller sikkerhetsstillelse i medhold av lov eller forskrift,
Ansvar som sikrede har pådratt seg ved annen type profesjonsutøvelse enn hva som
fremkommer av forsikringsvilkårene pkt. 2,
Ilagte straffebøter.

6. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder krav fremsatt i forsikringsperioden.
Med krav fremsatt skal forstås:
 Når sikrede eller forsikringsgiver første gang mottar skriftlig krav om erstatning, eller
 når sikrede eller forsikringsgiver første gang mottar skriftlig melding som angir at
erstatningskrav vil bli reist mot sikrede eller forsikringsgiver, eller
 når sikrede mottar skriftlig henvendelse i anledning administrativ eller offentlig
undersøkelse eller prosess vedrørende sikredes bobehandling.
Med forsikringsperioden skal forstås perioden fra boets åpningsdato frem til utløpet av
foreldelsesfristen for krav mot sikrede ved den aktuelle bobehandlingen, jf. forsikringsvilkårene pkt.
11.
Ved eventuell etterutlodning og gjenåpning, se forsikringsvilkårene pkt.1.3.4 og 1.3.5, som ikke
krever ny forsikring, skal fristen regnes fra tidspunktet for avsluttet etterutlodning hhv. endelig
lukning.

7. FORSIKRINGSSUM
Dersom ikke annet er angitt i forsikringsbeviset er forsikringssummen NOK 50 mill. per skadetilfelle
og samlet i forsikringsperioden.
Dersom boet har verdier ut over NOK 50 mill. skal bostyrer umiddelbart melde dette til
Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton for tegning av separat forsikring for de verdier som
overstiger NOK 50 mill.
En økning av forsikringssum forutsetter at sikrede ved bestilling av økt forsikringssum, avgir en
erklæring om at det ikke foreligger krav, tap eller omstendigheter som forventes å medføre et krav
ut over standard forsikringssum.
Ved økning av forsikringssummen gjelder økningen for hele forsikringsperioden.
Sikredes saksomkostninger dekkes i tillegg til forsikringssummen.
Alle krav som følger av samme handling eller unnlatelse regnes som ett skadetilfelle.

8. BO-/BOBESTYRERS ANSVAR VED AVHENDELSE AV EIENDOM
Forsikringen omfatter ansvar bostyrer etter gjeldende rett kan pådra seg ved salg av eiendom.
Forsikringen er tilsvarende den sikkerhet eiendomsmeglere stiller overfor Finanstilsynet.
Ansvar dekket under denne forsikringen er begrenset til NOK 50 mill. pr bo, og er del av, og ikke et
tillegg til, den maksimale forsikringssum på NOK 50 mill. som fremgår av forsikringsbeviset og
forsikringsvilkårene pkt. 7.
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Skadelidte kan kreve dekning direkte fra forsikringsgiver uten først å rette kravet mot bostyrer.
Forsikringsgiver kan ikke gjøre gjeldende andre innsigelser overfor skadelidte enn de innsigelser
bostyrer selv har overfor skadelidte.

9. SIKKERHETSFORSKRIFTER
Ved brudd på sikkerhetsforskrifter eller handlingsregler kan sikrede helt eller delvis miste retten til
erstatning, jf. FAL § 4-8.
Følgende sikkerhetsforskrifter gjøres gjeldende:
Ved inneståelser i forbindelse med salg av registrerbare eiendeler plikter bostyrer å påse at
sikringsobligasjon er tinglyst på eiendom, aksjer registrert i VPS, hhv. andre registrerbare
eiendeler registrert i tilsvarende relevant formuesregister.
For medhjelpere som skal omfattes av forsikringen plikter bostyrer å opprette avtale/fullmakt som
angir hvilket oppdrag medhjelperen har i det aktuelle boet.

10. BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV
Når krav er fremsatt mot sikrede, jf. forsikringsvilkårene pkt. 6, skal sikrede uten ugrunnet opphold
varsle forsikringsgiver skriftlig.
Uten samtykke fra forsikringsgiver må sikrede ikke innrømme noen erstatningsplikt eller forhandle
om erstatningskrav.
Ved krav reist mot sikrede eller forsikringsgiver tilligger det forsikringsgiver å:
 utrede ansvarsspørsmålet,
 forhandle med kravstiller,
 prosedere sikredes sak, hvis det blir reist søksmål mot noen som er sikret etter,
forsikringsavtalen,
 betale skadeserstatning.
Dersom det foreligger enighet med sikrede tilligger det forsikringsgiver å utbetale erstatning direkte
til skadelidte. Ved uenighet mellom forsikringsgiver og sikrede hvorvidt en sak skal forlikes eller
ankes skal uoverensstemmelsen avgjøres av en oppmann oppnevnt av Advokatforeningen.
Forsikringsgiver plikter å kontakte sikrede skriftlig for avklaring av enighet eller uenighet. Dersom
sikrede ikke gir sitt tilsvar på denne henvendelsen innen 30 dager fra faktisk oversendelse tilligger
det forsikringsgiver å avgjøre hvorvidt utbetaling skal foretas.
Forsikringsgiver avgjør om det skal innhentes ekstern bistand fra advokat eller annen sakkyndig, og
hvilke advokater eller sakkyndige som skal benyttes. Ved valg av ekstern bistand kan det legges
vekt på sikredes ønske.
Kostnader til advokat eller sakkyndig som er engasjert av sikrede selv, dekkes bare etter
godkjennelse fra forsikringsgiver. Er slike kostnader pådratt før sikrede har meldt kravet til
forsikringsgiver, omfattes disse ikke av forsikringen med mindre forsikringsgiver finner at særlige
grunner tilsier at de likevel skal dekkes.
Sikredes egne kostnader dekkes i den grad de anses nødvendige og rimelige.
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11. FRIST FOR Å GI MELDING OM FORSIKRINGSTILFELLET
Forsikringsavtaleloven § 8-5 er fraveket til fordel for sikrede ved at sikredes rett til erstatning
bortfaller dersom krav ikke er meldt til forsikringsgiver innen tre år etter at kravet er fremsatt mot
boet eller boets representanter.

12. REGRESS
Forsikringsgiver har følgende regressrettigheter:
 For NOK 50.000 ved alle skader som ikke følger av forsettlig skadevoldende handling i de
tilfeller den skadevoldende handling ikke er utført av en medhjelper.
 For hele erstatningsbeløpet, inkludert saksomkostninger, for alle skader som følger av
forsettlig skadevoldende handling.
 For hele erstatningsbeløpet, inkludert saksomkostninger, for alle erstatninger som følger av
medhjelperes skadevoldende handlinger.
Regress kan ikke gjøres gjeldende mot andre sikrede enn de(n) som har forårsaket skaden. Forsettlige
handlinger begått av en av de sikrede skal ikke berøve sikredes øvrige rettigheter under denne forsikring.
Det er ikke regressadgang dersom forsikringsgivers kostnad bare omfatter dekning av saksomkostninger,
med mindre kostnadene følger av en forsettlig skadevoldende handling.

13. ADRESSER
Forsikringsgiver:
Zurich Insurance plc, Norway Branch
Bygdøy Allé 1
0257 OSLO
Telefon 23 28 29 80
For melding av skadesaker: nordic.claims@zurich.com
Advokatforeningen:
Den Norske Advokatforening
Kristian Augustsgt 9
0164 OSLO
Telefon 2203 5050
Fax 2211 5325
bostyrerforsikring@advokatforeningen.no
Tilrettelegger/rådgiver/megler:
Lockton Companies AS
Ruseløkkveien 6
0251 OSLO
Telefon 4000 9500 / 928 90 100
cato.aamodt@no.lockton.com
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