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Side 2

Forsikringsavtalen består av
• Forsikringsbeviset
• Forsikringsvilkårene, inklusiv eventuelle særvilkår som fremgår av forsikringsbeviset
• Generelle vilkår
• Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (nedenfor omtalt som FAL).
Særvilkår oppført i forsikringsbeviset utvider, innskrenker og/eller presiserer enkelte
bestemmelser i forsikringsvilkåret. 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, dog slik at spesielle regler alltid går foran generelle.

1. GENERELLE FORHOLD
1.1.

Forsikringen gjelder for norske bo/ bostyrer utpekt av norske domstoler.

1.2.

Forsikringen tegnes for hvert enkelt bo (konkursbo, herunder tvangsavvikling – og
tvangsoppløsningsboer, og dødsbo under offentlig skifte), og er i kraft fra boets åpning
til boets endelige avslutning.

1.3.

Forsikringstager er den oppnevnte bostyrer eller bobestyrer.

1.4.

Premie betales på følgende måte:
1.4.1. Ved konkursbo ved at det ved boets åpning automatisk utstedes en åpningsfaktura på
kr. 1.495 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 Lockton for tegning av separat forsikring for de verdier
som overstiger NOK 50 mill.
1.4.2.Ved dødsbo ved at det på bakgrunn av innsending av sluttberetning/deklarasjon
utstedes en faktura på kr. 1.495. Denne fakturaen gjelder for automatisk forsikring for
boverdier inntil NOK 50 mill. Dersom boet har verdier ut over NOK 50 mill. skal
bobestyrer umiddelbart melde dette til Lockton for tegning av separat forsikring for
de verdier som overstiger NOK 50 mill. Bobestyrer plikter å sende sluttberetning/
deklarasjonsskjema til Advokatforeningen umiddelbart etter avsluttet bobehandling.

1.5.

Eventuell etterutlodning er inkludert i opprinnelig tegnet forsikring. Ved etter –
utlodning regnes forsikringens foreldelse fra avsluttet etterutlodning (ref. pkt. 5.1.1)

1.6.

Ved gjenåpning (fortsettelse av bobehandlingen) av et bo senere enn 6 måneder etter
foregående lukning skal det tegnes ny forsikring.
Gjenåpning medfører ikke automatisk kunngjøring, og det påhviler derfor bostyrer
/bobestyrer å bestille slik forsikring fra Advokatforeningen
Ved gjenåpning regnes forsikringens foreldelse fra endelig lukning. (ref. pkt. 5.1.1)

1.7.

Endring av bostyrer / bobestyrer mer enn 14 løpedager etter åpning av bo vil medføre
utstedelse av ny forsikring

1.8.

Sikredes rett til erstatning bortfaller dersom krav ikke er meldt til forsikringsgiver
innen ett – 1 – år etter at krav er fremsatt mot boet eller dets representanter, jfr.
forsikringsavtalelovens § 8-5.

1.9.

Ved brudd på sikkerhetsforskrifter kan sikrede helt eller delvis miste retten til
erstatning, jfr. forsikringsavtalelovens § 4-8.
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2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE)
Forsikringen gjelder for;
2.1.

Ved konkursbo; bostyrer, kreditorutvalgets medlemmer, medhjelpere og borevisor.

2.2.

Ved dødsbo; bobestyrer og medhjelpere.

2.3.

Til bostyrer og bobestyrer regnes også fullmektig som arbeider direkte for prinsipal i
den aktuelle sak. Som fullmektig regnes her enhver advokat i samme advokatselskap
som arbeider for bostyrer i den aktuelle sak.

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

4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen omfatter;
4.1.

Sikredes erstatningsansvar i egenskap av bostyrer, bobestyrer, medlem av
kreditorutvalg, medhjelper eller borevisor.
FAL 4.9 er fraveket til fordel for sikrede ved at også forsettelig fremkalte skader
omfattes, men med regress mot skadevolder i henhold til reglene i punkt 10.

5. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder;
5.1.

Krav fremsatt i forsikringsperioden.
5.1.1.

Med forsikringsperioden skal forstås perioden fra forsikringens ikrafttredelses –
dato frem til 3 (tre) år etter boets endelige avslutning.
Ved eventuell etterutlodning og gjenåpning som ikke krever ny forsikring skal
fristen regnes fra tidspunktet for avsluttet etterutlodning hhv. endelig lukning
(ref. pkt. 1.5 og 1.6)

5.1.2.

Med krav 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

6. FORSIKRINGSSUM
6.1. Dersom ikke annet er angitt i forsikringsbeviset er forsikringssummen på
NOK 50 mill per skadetilfelle og samlet i forsikringsperioden.

Dersom boverdiene overstiger NOK 50 mill. skal forsikringssummen økes slik at den
tilsvarer boverdiene. Ved økning av forsikringssummen gjelder denne økningen for
hele forsikringsperioden. En økning av forsikringssum forutsetter at sikrede ved
bestilling av den økede forsikringssum kan avgi en erklæring om at det ikke foreligger
krav, tap eller omstendigheter som forventes å medføre et krav ut over standard
forsikringssum.
6.2.

Sikredes saksomkostninger dekkes i tillegg til forsikringssummen

6.3.

Alle krav som følger av samme handling eller unnlatelse regnes som ett skadetilfelle.
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7. UNNTAK FRA FORSIKRINGSDEKNINGEN
Forsikringen omfatter ikke:
7.1.

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

7.2.

Erstatningsansvar for medhjelpere dersom medhjelper i egenskap av sin profesjon har
krav til egen forsikring eller sikkerhetsstillelse i medhold av lov eller forskrift.

7.3.

Ansvar som sikrede har pådratt seg ved annen type profesjonsutøvelse enn hva som
fremkommer av vilkårets punkt 2.

7.4.

Ilagte straffebøter

8. SIKKERHETSFORSKRIFTER
8.1.

Ved inneståelser i forbindelse med salg av registrerbare eiendeler plikter bostyrer å
påse at åpningskjennelse eller sikringsobligasjon er tinglyst på eiendommen,
alternativt registrert i VPS eller annet tilsvarende formuesregister.

8.2.

Medhjelpere som skal omfattes av forsikringen skal kun opptre på vegne av boet etter
spesifisert oppdragsfullmakt.

9. BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV
9.1.

Når krav fremsettes mot sikrede skal dette uten ugrunnet opphold meldes skriftlig til
forsikringsgiver

9.2.

Uten forsikringsgivers samtykke må sikrede ikke innrømme noen erstatningsplikt eller
forhandle om erstatningskrav.

9.3.

Forsikringsgiver betaler omkostningene ved avgjørelse av ansvarsspørsmålet, samt
omkostninger knyttet til boet uavhengig av hvorvidt kravet og/eller grunnlaget for
dette omfattes av forsikringen.

9.4.

Forsikringsselskapet har rett til å foreta enhver utbetaling direkte til skadelidte

9.5.

Ved krav reist mot sikrede eller forsikringsgiver tilligger det forsikringsgiver å:
- utrede om ansvar foreligger
- forhandle med kravstiller
- om nødvendig prosedere saken for domstolene

9.6.

Ved uenighet mellom forsikringsgiver og sikrede hvorvidt en sak skal forlikes skal
uoverensstemmelsen avgjøres av en oppmann oppnevnt av Advokatforeningen.

10. REGRESS
10.1.

Forsikringsselskapet har følgende regressrettigheter:

10.1.1. For hele erstatningsbeløpet, inkludert saksomkostninger, for alle skader som følger
av forsettlig skadevoldende handling.
10.1.2. For hele erstatningsbeløpet, inkludert saksomkostninger, for alle erstatninger som
følger av medhjelperes skadevoldende handlinger
10.1.3. For NOK 50.000 ved alle skader som ikke følger av forsettelig skadevoldende
handling i de tilfeller den skadevoldende handling ikke er utført av en medhjelper
10.2.

Regress kan ikke gjøres gjeldende mot andre sikrede enn de(n) som har forårsaket
skaden. Forsettelige handlinger begått av en av de sikrede skal ikke berøve øvrige
sikredes rettigheter under denne forsikring.

10.3.

Det er ikke regressadgang dersom erstatningen kun omfatter dekning av
saksomkostninger.
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11. ADRESSER
11.1.

Forsikringsselskapets representant:

RiskPoint AS
Tjuvholmen Allé 3
0252 Oslo, Norway
Tel. 92 60 20 93

claims@riskpoint.eu
11.2.

Advokatforeningen:
Den Norske Advokatforening
Kristian Augustsgt 9
0164 OSLO
Telefon 2203 5050

Fax 2211 5325
bostyrerforsikring@jus.no
11.3.

Tilrettelegger/rådgiver/megler:
Lockton
Ruseløkkveien 6
0251 OSLO
Telefon 4000 9500 / 928 90 100
cato.aamodt@no.lockton.com
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