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1. Generelle forhold
1.1. Avtalens parter
Forsikringstaker:

Den Norske Advokatforening (Advokatforeningen)

Sikrede/deltaker:

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

Forsikringsgiver:

Gjensidige Forsikring ASA

1.2. Hva avtalen omfatter
Avtalen er en kollektiv forsikringsavtale som omfatter styreansvarsforsikring for styreverv utenfor
eget partnerskap/advokatfirma eller hos egen arbeidsgiver. I tillegg gjelder alminnelige
erstatningsrettslige regler og lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL).

1.3. Regler for kollektivavtalen. FAL § 9-2
Forsikringen er ettårig, med ikrafttredelsesdato 1. januar. Forsikringen er kun tilgjengelig for
medlemmer av Advokatforeningen, og forutsetter separat søknad om deltakelse. Forsikringen kan
tidligst tre i kraft når medlemskap i foreningen og søknad om deltakelse i forsikringen er innvilget.
Søknad om deltakelse i forsikringen og melding om endringer eller oppsigelse sendes skriftlig til
Advokatforeningen. For søknad om deltakelse henvises til skjematikk for innmelding på
Advokatforeningens hjemmesider (advokatforeningen.no). Advokatforeningen fører fortegnelse
over medlemmene, og premiebetaling finner sted til Advokatforeningen.
Ved innmelding senere i året beregnes risikopremien etter et pro rata prinsipp, basert på antall
måneder som omfattes. For inntreden inne i en måned beregnes risikopremien for hele måneden.
For inntreden i desember beregnes premie først for påfølgende forsikringsår/periode.
FAL § 3-6 er fraveket ved at det ikke gis ristorno ved medlemmers oppsigelse i løpet av
forsikringsperioden, 1. januar – 31. desember.
Det gis likevel ristorno dersom Advokatforeningen sier opp forsikringen etter pkt.1.4. Ristorno
beregnes fra første hele måned etter at forannevnte vilkår er oppfylt.
Dersom deltaker taper sin advokatbevilling ved dom, eller bevillingen opphører på annen måte,
herunder trer ut av kraft, jf. bestemmelsene i domstolloven § 230, plikter deltaker å varsle
Advokatforeningen straks avgjørelsen er kommet til vedkommendes kunnskap.
Betaling etter utløpet av betalingsfrister som angitt i FAL § 5-2 anses som en anmodning om ny
forsikring.

1.4. Adgangsnekt og utelukkelse
1.4.1.Adgangsnekt
Ut over det som følger av pkt. 1.3, kan advokat/advokatfullmektig nektes adgang til forsikringen
dersom:
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-

det i løpet av de siste fem år har vært meldt mer enn to skadesaker, vedkommende har
voldt skade forsettlig, eller det er foretatt utbetaling under sikkerhetsstillelsen, eller

-

deltakerens faglige, økonomiske eller etiske forhold anses å medføre en særlig risiko.

1.4.2.Oppsigelse
Forsikringen kan sies opp i samsvar med reglene i FAL § 5-2 og med en frist på to uker dersom
premie ikke betales innen angitt frist.
Forsikringen kan sies opp i samsvar med reglene i FAL § 9-6 og med en frist på to uker dersom
deltaker ikke lenger er medlem av Advokatforeningen, eller vilkår for opphør av medlemskap iht.
foreningens vedtekter er til stede.
Forsikringen kan sies opp i samsvar med reglene i FAL § 3-7 og med en frist på to måneder
dersom:
-

det i løpet av de siste fem år har vært meldt mer enn to skadesaker, vedkommende har
voldt skade forsettlig, eller det er foretatt utbetaling under sikkerhetsstillelsen, eller

-

deltakerens faglige, økonomiske eller etiske forhold anses å medføre en særlig risiko.

1.5. 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 medlemmet avgir til Advokatforeningen når medlemmet tilslutter seg
avtalen er nødvendige for Advokatforeningens administrasjon av forsikringen.
De personopplysningene som medlemmet avgir til Advokatforeningen når medlemmet tilslutter seg
avtalen er også nødvendige for at Advokatforeningen kan oppfylle sine forpliktelser overfor
forsikringsgiver. Advokatforeningen vil jevnlig sende forsikringsgiver oversikt over hvilke medlemmer
som er dekket av forsikringsavtalen. Advokatforeningen vil i den forbindelse oppgi medlemmets fulle
navn.
Siden forsikringen har etterdekning vil de avgitte personopplysningene bli lagret også etter at
forsikringsavtalen er sagt opp.
Medlemmet/sikrede har rett til å få informasjon om personopplysningene som er lagret og om
behandlingen, og å få utlevert opplysningene, dersom det kreves. Hvis medlemmet/sikrede ønsker å
få korrigert eller slettet deler eller alle personopplysningene tilknyttet medlemmet/sikrede, forutsatt at
det er anledning til slik sletting, så gjøres det ved å kontakte Advokatforeningen.
Medlemmet/sikrede kan til enhver tid kontakte Advokatforeningen ved spørsmål knyttet til
behandlingen av personopplysningene. Dersom medlemmet/sikrede mener at Advokatforeningens
behandling av personopplysninger bryter med det som fremgår her eller personvernlovgivningen,
herunder personopplysningsloven eller personvernforordningen (GDPR), kan medlemmet/sikrede
klage til Datatilsynet.
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Deltakelse i Advokatforeningens kollektive avtale for styreansvarsforsikring, forutsetter at
Advokatforeningen kan motta følgende opplysninger om skadesaker fra forsikringsgiver:
Medlemmets/sikredes navn, antall skader, ansvarsgrunnlag og størrelse på reserver og utbetalinger.
Advokatforeningen vil benytte opplysningene i anledning forvaltning av medlemskapet og
forsikringsavtalen, jf. forsikringsvilkårene pkt. 1.4. Disse opplysningene vil ikke bli lagret hos
Advokatforeningen.

1.6. Advokatforeningens (forsikringstakers) utvidede rettigheter
Innenfor de grenser som følger av lov eller forskrift har Advokatforeningen rett til involvering ved alle
forhold som gjelder administrasjon og/eller forvaltning av denne forsikringsavtalen. Dette inkluderer
rett til involvering på medlemmers vegne så vel som involvering i egen interesse, herunder også
forhold knyttet til skadehåndtering.

2. Hvem forsikringen gjelder for
2.1. Hvem forsikringen gjelder for – og unntak
Forsikringen gjelder for den fysiske person (sikrede) som er angitt i forsikringsbeviset, og som er eller
blir styremedlem, herunder varamedlem, i en utenforstående virksomhet.
Med utenforstående virksomhet menes ethvert selskap, sammenslutning eller juridisk person som
ikke er sikredes arbeidsgiver eller eget partnerskap/advokatfirma.
Forsikringen gjelder likevel ikke foretak som:
1.

er sikredes eget partnerskap, advokatselskap eller kontorfellesskap,

2.

er å anse som finansforetak jf Finansforetaksloven, verdipapirforetak eller private
equity/venture capital selskaper underlagt Lov om forvaltning av alternative
investeringsfond

3.

er børsnotert,

4.

er statsforetak eller annen virksomhet som er heleiet av staten,

5.

er virksomheter som er identifiserbare med sikrede. Med identifiserbare virksomheter
menes virksomheter:
-

hvor sikrede eier mer enn 10% eller

-

hvor sikredes nærstående eier mer enn 50% eller

-

er eiet av sikredes arbeidsgiver og selskap i samme konsern som sikredes
arbeidsgiver, jf. aksjeloven § 1-3 eller

-

er eiet av sikredes arbeidsgivers eiere dersom disse er advokater som utøver
advokatvirksomhet i samme eller tilknyttet advokatfirma der sikrede eller
dennes nærstående har eierinteresser som gir bestemmende innflytelse.
Som nærstående regnes ektefelle, foreldre, søsken og barn samt deres ektefeller.
Samboere likestilles med ektefeller. Med samboere menes personer med felles
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husholdning som lever i et ekteskapslignende forhold, og som ifølge Folkeregisteret
har samme bopel.
6.

har virksomhet i USA/Canada ved direkte eller indirekte eierskap,

7.

er registrert, etablert eller omsetter sine finansielle instrumenter på børs eller
autorisert markedsplass i USA, Puerto Rico eller land underlagt disse lands
herredømme, eller har utstedt finansielle instrumenter som omsettes i markeder i disse
land.

2.2. Sikredes død, arvinger m.m.
Dersom sikrede dør, blir gjort umyndig, blir insolvent eller begjæres konkurs, omfatter forsikringen
krav som fremsettes i forsikringsperioden mot sikredes dødsbo, konkursbo, arvinger eller juridiske
representanter dersom kravet mot sikrede skyldes en ansvarsbetingende handling eller unnlatelse.

2.3. Sikredes ektefelle eller samboer
Forsikringen dekker også krav fremsatt mot sikredes ektefelle eller samboer dersom kravet
fremsettes mot ham eller henne i egenskap av sikredes samboer eller ektefelle, herunder krav om
erstatning som kreves tvangsfullbyrdet i eiendom som eies i sameie, dersom kravet skyldes sikredes
ansvarsbetingende handling eller unnlatelse. Dekningsutvidelse under dette punkt gjelder bare i den
utstrekning ektefelle eller samboer ikke har utvist erstatningsbetingende uaktsomhet.

3. Hva forsikringen omfatter – og unntak
3.1. Forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter sikredes ansvar for formueskade forvoldt under utøvelsen av sitt verv i den
utenforstående virksomhet.
Denne individuelle forsikring gjelder subsidiært i forhold til annen styreansvarsforsikring som er i kraft
i den utenforstående virksomhet. Dersom sikrede har erklæring om skadesløsholdelse fra
virksomheten vedkommende utøver styrevervet for vil forsikringsgiver søke regress for sine
utbetalinger hos virksomheten.
Denne individuelle forsikring skal bare omfatte krav som skyldes ansvarsbetingende handling eller
unnlatelse begått mens sikrede var styremedlem i den utenforstående virksomheten.
Forsikringen dekker nødvendige saksomkostninger som sikrede pådrar seg som er nødvendig for å
ivareta sikredes rettigheter ved krav som er dekket av forsikringen jf. pkt. 7.2. Forsikringen dekker
også saksomkostninger som sikrede dømmes til å betale motparten. Kostnadene erstattes kun i den
utstrekning de ikke kan refunderes eller kreves dekket av en annen.
Kostnader som nevnt ovenfor betales av forsikringsgiver på vegne av sikrede som forskudd når de
forfaller før endelig dom foreligger.
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3.2. Unntak
Forsikringen omfatter likevel ikke krav:
1.

som skyldes at sikrede forsettlig har forårsaket tap eller forsettlig begått en rettsstridig
handling. Dette unntaket gjelder kun når det er fastslått ved rettskraftig dom eller annen
endelig avgjørelse at omstendighetene som nevnt i unntaket faktisk foreligger eller at
sikrede selv har tilstått forholdene.

2.

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

3.

om erstatning som skyldes krav som var kjent for sikrede før ikrafttredelsesdato.

4.

som skyldes eller kan henføres til:
-

bøter, straffeavgift eller skatter, eller

-

interesser som det ikke er lovlig adgang til å forsikre.

Dette unntaket gjelder ikke for krav som skyldes bøter eller straffeavgift, dersom kravet
fremsettes av aksjonærer
5.

som direkte eller indirekte har oppstått som følge at sikrede personlig eller på vegne
av den utenforstående virksomhet, har påtatt seg oppdrag for tredjeperson som faller
utenfor sikredes plikter og oppgaver slik disse er definert i lov om aksjeselskaper av 13.
juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) kapittel 6 og lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997
nr. 45 (allmennaksjeloven) kapittel 6 eller tilsvarende lovgivning som regulerer den
virksomhet som styrevervet gjelder, herunder men ikke begrenset til
konsulentoppdrag og annen rådgivningsvirksomhet.

4. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder ansvar som pådras i hele verden med unntak for krav som fremsettes i medhold
av rettsreglene i USA og Canada, eller krav som fremmes for disse lands domstoler.

5. Når forsikringen gjelder
5.1. Forsikringsperiode
Forsikringsperioden er angitt i forsikringsbeviset.

5.2. Utvidet forsikringsperiode
Under forutsetning av at den angjeldende utenforstående virksomhet ikke har annen
styreansvarsforsikring i kraft, eller har forpliktet seg til å holde styremedlemmene skadesløse, er
følgende utvidelser inkludert i forsikringsperioden:
1.

Dersom sikredes styreverv i den utenforstående virksomheten opphører, dekker
forsikringen krav som fremsettes inntil 36 mnd. etter at vervet opphørte.
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2.

Dersom sikredes forsikring opphører dekker forsikringen krav som fremsettes inntil 36
mnd. etter at forsikringen opphørte.

3.

Dersom forsikringstager velger å avvikle forsikringstilbudet, dekker forsikringen krav som
fremsettes inntil 36 mnd. etter at forsikringen opphørte.

For de ovenfor angitte tidsbegrensinger i pkt. 1 – 3 gjelder at den som først inntreffer, er den som
er gyldig for forsikringen.
Forsikringen omfatter kun krav som er en følge av erstatningsbetingede forhold som har funnet
sted før den ordinære forsikringsperiodes opphør. Utvidet forsikringsperiode innebærer ingen rett
til utvidet eller forhøyet forsikringssum.
Dersom forsikringsgiver sier opp forsikringsavtalen på grunn av manglende betaling av premie, gis
ingen rett til utvidet forsikringsperiode.

5.3. Krav fremsatt
Forsikringen gjelder for krav som første gang fremsettes mot sikrede i forsikringsperioden.
Krav anses fremsatt på det tidspunkt sikrede eller forsikringsgiver første gang mottar skriftlig krav
om erstatning eller skriftlig melding som angir at erstatningskrav vil bli reist mot sikrede eller
forsikringsgiver.
Med krav skal også forstås:
- skriftlig varsel om strafferettslig forfølgning av sikrede,
- skriftlig varsel om administrativ prosess vedrørende sikredes handling,
- sivilrettslig, strafferettslig, administrativ eller offentlig undersøkelse/gransking
når sikrede av det undersøkende, granskende eller etterforskende organ skriftlig
er varslet som et mulig subjekt for en slik prosess.

5.4. Forhold som kan lede til krav
Dersom sikrede i løpet av forsikringsperioden får kunnskap om forhold som kan medføre at krav
fremsettes mot sikrede og skriftlig melder dette til forsikringsgiver, skal faktiske krav som
fremsettes mot sikrede anses for å være fremsatt på det tidspunkt forholdet ble meldt.
Det er en forutsetning at det faktiske kravet begrunnes med eller på annen måte utledes fra de
samme forhold.
Den skriftlige melding til forsikringsgiver skal inneholde detaljerte opplysninger om forholdet og
grunnene for den potensielle erstatningsplikten.

6. Konkurs hos den utenforstående virksomhet
Dersom den utenforstående virksomhet går konkurs endres forsikringen til kun å gjelde krav
basert på ansvarsbetingende handlinger eller unnlatelser begått før kjennelse om åpning av
konkurs er avsagt, jf. konkursloven § 74.
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7. Forsikringssum
7.1. Forsikringssummen som grense for forsikringsgivers ansvar
Forsikringssummen er angitt i forsikringsbeviset. Forsikringsgiver svarer inntil forsikringssummen
for samtlige krav som fremsettes mot sikrede i forsikringsperioden, inkludert utvidelsene i henhold
til pkt. 5.2.

7.2. Saksomkostninger
Forsikringsgiver svarer for saksomkostninger i tillegg til forsikringssum som nevnt i pkt. 7.1,
såfremt omkostningene er skriftlig godkjent av forsikringsgiver. Angår påløpte omkostninger krav
eller erstatning som overstiger forsikringssummen, svarer forsikringsgiver i henhold til første ledd
både for den delen av omkostningene som gjelder forsikringsgivers interesse, og for den delen av
omkostningene som angår sikredes interesse.

8. Serieskadeklausul
Alle krav som fremmes mot sikrede eller forsikringsgiver og som utspringer fra samme 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
sikrede eller forsikringsgiver.

9. Behandling av erstatningskrav
9.1. Sikredes plikter
Når sikrede får kjennskap til at krav er fremsatt eller at krav vil bli fremsatt, skal dette uten
ugrunnet opphold meldes skriftlig til forsikringsgiver. Uten samtykke fra forsikringsgiver må sikrede
ikke innrømme noen erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav.
Sikrede plikter for egen regning å gi forsikringsgiver alle opplysninger av betydning for sakens
behandling, samt å møte ved forhandlinger eller rettergang.

9.2. Forsikringsgivers plikter
Ved krav mot sikrede, hvor kravet med sannsynlighet omfattes av forsikringen, og hvor kravet
overstiger egenandelen, forplikter forsikringsgiver seg til å:
-

utrede ansvarsspørsmålet,

-

forhandle med kravstiller/skadelidte,

-

prosedere sikredes sak, hvis det blir reist søksmål mot noen som er sikret etter
forsikringsavtalen,

-

betale skadeserstatning.
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Forsikringsgiver avgjør om det skal innhentes ekstern bistand fra advokat eller annen sakkyndig,
og hvilken advokat eller sakkyndig som skal benyttes. Ved valg av ekstern bistand legges det vekt
på sikredes ønske.
Kostnader til advokat eller sakkyndig som er engasjert av sikrede selv, dekkes bare etter
godkjennelse fra forsikringsgiver.
Er forsikringsgiver villig til å ordne en sak i minnelighet, eller betale ansvarssummen, svarer ikke
forsikringsgiver for videre utgifter ved tvisten.
Forsikringsgiver har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte.

9.3. Frist for å melde krav
FAL §8-5 er fraveket til fordel for sikrede ved at sikrede mister retten til erstatning dersom kravet
ikke er meldt til forsikringsgiver innen tre år etter at krav er fremsatt i henhold til pkt. 5.3 annet og
tredje avsnitt.

10.

Fordeling av saksomkostninger

Forsikringen omfatter kun sikredes egne saksomkostninger.
Dersom det foreligger felles saksomkostninger, forlik, endelig dom eller avgjørelse som fastslår
solidarisk ansvar med andre, forplikter forsikringsgiver seg til å søke å komme frem til den mest
rimelige fordelingen av saksomkostningene mellom partene. Ved fordelingen skal det tas hensyn
til den juridiske og økonomiske risikoen og de fordeler som oppnås av partene.
Dersom et krav vedrører så vel forsikrede som ikke-forsikrede forhold, skal sikrede og
forsikringsgiver bestrebe seg på å oppnå en rimelig fordeling av erstatninger og saksomkostninger
mellom sikrede og forsikringsgiver. Det skal tas hensyn til den juridiske og økonomiske risiko ved
de forsikrede og ikke-forsikrede forhold.
Såfremt det ikke kan oppnås enighet om hvilket beløp forsikringsgiver skal forskuttere av
saksomkostningene, skal forsikringsgiver forskuttere det beløp som anses som rimelig inntil et
annet beløp er fastsatt.
Uenighet om forskuttering eller fordeling av saksomkostninger avgjøres av en oppmann.
Oppmannen skal velges av forsikringsgiver og sikrede i fellesskap. For øvrig gjelder reglene i lov
om voldgift av 14. mai 2004 nr. 25 (voldgiftsloven).
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11.

Sikkerhetsforskrift

Ved brudd på sikkerhetsforskrifter kan sikrede helt eller delvis miste retten til erstatning, jf. FAL § 4-8.
Følgende sikkerhetsforskrift gjøres gjeldende for sikrede:
Dersom det i løpet av forsikringsperioden skjer endring i antall styreverv slik at totalt antall
styreverv overstiger maksimalt antall styreverv for den premiegruppe man betaler premie for med
mer enn 100 % (hhv. 20, 40 eller 100 styreverv) skal melding gis til Advokatforeningen
umiddelbart.
Premiegruppene er som følger:
1.

1 – 10 styreverv

2.

11 – 20 styreverv

3.

21 – 50 styreverv

Ved manglende melding vil det kunne gjøres avkortning i enhver erstatning som belaster den
aktuelle forsikringsperiode. Avkortning gjøres med samme forholdstall som mellom den premie
man skulle betalt og den premie som er betalt.

12.

Lovvalg og verneting
Dersom det ikke er gjort særskilt avtale som fremgår av forsikringsbevis eller det følger av
ufravikelige regler i Lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring gjelder at denne
forsikringsavtale er underlagt norsk lov, og tvister forbundet med denne avtalen skal avgjøres ved
norsk domstol.
Sikrede kan kreve at tvist avgjøres ved voldgift i henhold til lov om voldgift av 14. mai 2004 nr. 25.

13.

Adresse
Gjensidige Forsikring ASA
Postboks 700 Sentrum
0106 OSLO
skademelding.advokatforeningen@gjensidige.no

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring
gjennom Advokatforeningen
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