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Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i forsikringsbeviset.

1 Forsikringsavtalen
Forsikringsavtalen er underlagt lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL). 

1.1 Forsikringsselskapet 
If Skadeforsikring NUF, heretter kalt If.

1.2 Avtaleperiode
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt dato kl 00.00. Forsikringen gjelder til kl 24.00 
siste dato i avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Hvis det er en forutsetning at forsikringen skal være betalt før Ifs ansvar begynner å løpe, fremgår dette av forsikringsbeviset for den enkelte 
dekning. 

1.3 Betaling 
Det er en forutsetning at forsikringen blir betalt innen den frist som fremgår av betalingsvarselet.

Ved terminvis betaling eller ved delvis betaling, svarer If bare for skader som inntreffer i den perioden som det er betalt for. 

Dersom endringen eller utvidelsen av forsikringen ikke betales innen betalingsfristen, vil endringen/utvidelsen bli annullert.

Opphører en løpende forsikring i avtaleperioden, har selskapet krav på premie forholdsmessig etter den tiden forsikringen har vært i kraft, med 
mindre noe annet fremgår av det enkelte forsikringsvilkår.

1.4 Fornyelse av forsikring som gjelder minst et år
Forsikringen fornyes for ett år av gangen, hvis ikke forsikringstakeren har sagt opp avtalen innen forsikringstidens utløp.

1.5 Oppsigelse i forsikringstiden
1.5.1 Sikrede kan si opp
Livsforsikring
Sikrede kan si opp livsforsikringen når som helst i forsikringsåret. Dette kan være fraveket i avtaler om kollektiv forsikring og vil i så fall fremgå 
av forsikringsbeviset.

Annen personforsikring
Sikrede kan si opp annen personforsikring når som helst med en måneds varsel, jf. FAL § 12-3, 3. ledd. 

Dersom behovet faller bort eller ved andre særlige grunner kan forsikringen sies opp umiddelbart.•
Dette punkt kan være fraveket i avtaler om kollektiv forsikring og vil i så fall fremgå av forsikringsbeviset.•

Skadeforsikring
Forsikringstakeren kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jf. 
FAL § 3-6, 1.ledd.
Oppsigelsen må skje med en måneds varsel. Ved flytting av forsikringen skal varselet skal inneholde opplysning om dato for flyttingen og til 
hvilket selskap den skal flyttes til, jf. FAL § 3-6, 2. ledd, 2. punktum. For at oppsigelsen skal komme inn under reglene om flytting, må den nye 
forsikringen ha vesentlig samme eller videre dekningsomfang.
For kollektive forsikringsavtaler og forsikringsavtaler for virksomheter som kommer inn under FAL § 1-3 bokstav a til e, kan retten til flytting 
fravikes. Dette vil i så fall fremgå av forsikringsbeviset.

1.5.2 If kan si opp forsikringen 
For If er oppsigelsestiden to måneder før utløpet av forsikringstiden. Forsikringsvilkår og pris kan endres og blir gjeldende fra fornyelsesdag.

Oppsigelse i forsikringstiden med kortere frist enn to måneder.
If kan si opp forsikringen med øyeblikkelig virkning hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen, jf. FAL §§ 4-3 og 13-3.

If kan si opp forsikringen med en ukes varsel hvis det foreligger svik i skadeoppgjøret, jf. FAL §§ 8-1 og 18-1.

If kan si opp forsikringen med 14 dagers varsel dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, jf. FAL §§ 4-3 og 13-3.

Oppsigelse i forsikringstiden med to måneders frist.
If kan si opp forsikringen med to måneders varsel, jf. FAL §§ 3-7 og 12-4, hvis det er rimelig og

forsikringstaker/sikrede/forsikrede har fremkalt - eller har medvirket til å fremkalle - skade forsettlig, eller•
forsikringstaker/sikrede/forsikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift, eller•
skadeforløpet viser stort avvik fra det normale, eller•
det i løpet av de siste 12 måneder har vært minst tre skader til sammen under denne og andre avtaler med If, eller•
forsikringstaker/sikrede/forsikrede har medvirket til svik mot If ihht FAL §§ 4-3/13-2 eller §§ 8-1/18-1, eller•
forsikringstaker gjentatte ganger har misligholdt betalingsfristene, eller•
forsikringstaker/sikrede/forsikrede eller noen som kan identifiseres med disse, har fremsatt trusler mot ansatte i If.•
If ikke får gjennomført løpende oppfølging av kundeforholdet i samsvar med pliktene som følger av hvitvaskingsloven.•
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If kan også si opp forsikringen med to måneders frist, jf. FAL §§ 3-7 og 12-4, der bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet 
endres i forsikringstiden på en måte som innebærer at If ikke ville ha overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget ved 
forsikringstidens begynnelse, eller er av betydning for Ifs mulighet til å gjenforsikre.

1.6 Betaling når forsikringsavtalen er opphørt 
Dersom betalingsfristen ved 2. gangs varsel betalingspåminnelse ikke overholdes, opphører avtalen helt eller delvis på grunn av manglende 
betaling. If har i slike tilfeller krav på premie for den tid det har vært i ansvar etter bestemmelsene i FAL kapittel 5 og/eller 14. 
Avtalen, eller de deler av avtalen som kravet gjelder, blir annullert. If har også krav på et tillegg for følgende omkostninger:

poliseutstedelseskostnad inntil 300 kr pr avtale •
panthaverinteresse inntil 300 kr pr. forsikringsobjekt, dog kr 600 for fritidsbåt•
bilansvar tilsvarende inntil to måneders premie•

2 Ved skade 
2.1 Skjønn
Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten

Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han eller hun 
velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting ved avbruddstap for bestemte spørsmål.

Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han eller hun har mottatt underretningen 
å gi meddelelse om hvem han eller hun velger. Før skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne 
være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge 
skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller hennes vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige 
om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.

Skjønnsmennene plikter å innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på 
grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen - besvarer spørsmålene ved avbruddstap - uten at oppmannen 
tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. 
Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatning skal dog ikke ligge utenfor de grenser som de to 
skjønnsmenns ansettelser vil medføre.

Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel 
hver. Er det If som krever skjønn ved tingskade, og den annen part er forsikringstaker i egenskap av privatperson, dekker If likevel alle 
omkostninger ved skjønnet hvis forsikringstakeren ikke selv ønsker å bære sin del. Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter.

2.2 Renter av erstatningsbeløp 
Sikrede har krav på renter overensstemmende med reglene i FAL § 8-4 eller § 18–4. 

2.3 Merverdiavgift
If erstatter ikke merverdiavgift som sikrede har fradragsrett for i sin næringsvirksomhet.

2.4 Mangelfull/feilaktig utført reparasjon
If svarer ikke for mangelfull/feilaktig utført reparasjon, eller følgeskader etter slik reparasjon, med mindre de nye skadene er dekningsmessige i 
henhold til forsikringens vilkår.

3 Følgene av svik 
Den som gjør seg skyldig i svik mot If, mister ethvert erstatningskrav mot If etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse, 
og If kan si opp enhver forsikringsavtale med sikrede, jf. punkt om "Oppsigelse i forsikringstiden" samt FAL §§ 4-2, 4-3 og 8-1 eller §§ 13-2, 13-3 og 
18-1.

4 Generelle bestemmelser 
4.1 Identifikasjon 
Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser får tilsvarende 
anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra personer som er nevnt i FAL § 4-11.

Næring
De handlinger eller unnlatelser som medfører bortfall eller reduksjon av sikredes rett til erstatning medfører tilsvarende bortfall eller reduksjon 
dersom de er begått av personer som utfører arbeid av ledende art eller av andre som har selvstendig stilling innen virksomheten. Med personer 
som har særlig selvstendig stilling menes også personer som utfører arbeidsoppdrag uten overoppsyn fra andre, eller som utfører 
arbeidsoppdrag de selv er ansvarlige for. Sikrede identifiseres tilsvarende med sine kontraktsmedhjelperes handlinger eller unnlatelser.

4.2 Ulovlige interesser 
Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som kan verdsettes i penger. 

4.3 Vinningsforbud 
Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte det tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. 
Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 
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4.4 Lovvalg 
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring, eller 
det er gjort annen avtale.

4.5 Valuta 
Prisen, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår 
av vilkår eller forsikringsbevis. 

4.6 Garantiordning for skadeforsikring
If er medlem av garantiordningen for skadeforsikring, se lov 12. juni1996 nr. 75 om banksikring kapittel 2a og forskrift 22. desember 2006 nr. 1617 
om garantiordning for skadeforsikring. Ordningen skal være en trygghet for sikrede dersom If ikke kan betale det de plikter i henhold til inngåtte 
skadeforsikringsavtaler.

Garantiordningen dekker opp til 90 % av hvert enkelt krav. Krav etter forsikringer som gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring skal likevel 
dekkes med 100 %. Garantiordningen dekker ikke forsikringskrav
utover 20 millioner kroner for hvert krav for hver sikret for hvert skadetilfelle.

Garantiordningen dekker blant annet ikke kredittforsikring, livsforsikringer, energiforsikringer og luftfartsforsikringer. Videre dekkes ikke 
sjøforsikring, unntatt når forsikringen gjelder skip som ikke er registreringspliktige i henhold til lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 11 
annet
ledd, eller fiskefartøyer opp til og med 50 bruttotonn som er registrert i Skipsregisteret, jf. sjøloven § 11 første ledd første punktum.

Garantiordningen dekker ikke næringslivsforsikringer, når forsikringen gjelder foretak som ved avtaleinngåelsen eller senere fornyelser oppfyller 
minst to av følgende vilkår

har flere enn 250 ansatte•
har en omsetning på minst 100 millioner i følge siste årsoppgjør•
har eiendeler ifølge siste balanse på minst 50 millioner kroner•

For nærmere detaljer henvises det til ovennevnte lov om banksikring og forskrift om garantiordning for skadeforsikring.

4.7 Atomskade
If svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med atomskade - 
uansett årsak - fra atomsubstans (se lov 12. mai 1972 nr.  28 om atomenergivirksomhet (atomenergiloven) § 1 c og h). Unntaket gjelder ikke bruk 
av radioisotoper som angitt i lovens § 1 c og som er lovlig i samsvar med lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling. 

Denne begrensning gjelder i den utstrekning det ikke uttrykkelig er presisert i forsikringsbeviset at den er fraveket. 

4.8 Krig
If svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med krig eller 
krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. 

4.9 Terror
For forsikringer av bygninger, maskiner, løsøre, varer og driftstap knyttet til næringsvirksomhet, offentlig virksomhet og bygninger/husleietap 
tilhørende borettslag/boligsameie er erstatningsplikten begrenset til 
50 000 000 EUR pr hendelse, dersom den erstatningsmessige skade er forårsaket av eller står i sammenheng med en terrorhandling. For slike 
forsikrede ting og interesser som befinner seg utenfor Norden, Estland, Latvia eller Litauen, erstattes ikke skader som er forårsaket av eller står i 
sammenheng med terrorhandling.

Med terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende handling rettet mot allmennheten, herunder en voldshandling eller farlig spredning av 
biologiske eller kjemiske substanser - og som fremstår å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske 
organer eller for å fremkalle frykt. Med hendelse forstås alle skader som rammer If og dets morselskap med øvrige filialers forsikringstakere i 
Norden, Estland, Latvia eller Litauen innenfor et tidsrom av 48 timer. Overstiges den fastsatte grense pr hendelse, må sikrede tåle en 
forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet.

Denne begrensning gjelder i den utstrekning det ikke uttrykkelig er presisert i forsikringsbeviset eller i personforsikrings - eller 
reiseforsikringsvilkår, at den er fraveket helt eller delvis.

4.10 Jordskjelv og vulkanske utbrudd
If svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med jordskjelv og 
vulkanske utbrudd. Denne begrensning gjelder i den utstrekning det ikke uttrykkelig er presisert i bransjevilkåret at den er fraveket.

4.11 Brudd på internasjonal lovgivning, sanksjoner
If kan ikke gi tilsagn om dekning eller betale ut erstatning eller andre ytelser dersom dette kan medføre at If eller dets reassurandører handler i 
strid med eller utsettes for, forbud, restriksjoner eller sanksjoner vedtatt i De Forente Nasjoners organer. Det samme gjelder handels- eller 
økonomiske sanksjoner, lover eller direktiver vedtatt av EU, Storbritannia og Nord-Irland, Norge eller USA. 

Denne begrensning kan ikke fravikes ved avtale.
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4.12 Verneting 
Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er 
gjort annen avtale.

4.13 Personopplysninger 
If Skadeforsikring NUF behandler personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende lovgivning om forsikring og databeskyttelse. Les mer 
om behandling av personopplysninger på vår hjemmeside: https://www.if.no/behandling-av-personopplysninger.

4.14 Trafikkforsikringsavgift
If krever inn trafikkavgift til staten og avgiften må betales for alle registrerte kjøretøy under 7 500 kg. Betaling av avgift er en forutsetning for 
forsikringsavtalen. Dersom avgift ikke betales for forsikret kjøretøy opphører forsikringene, se kapittel 1 Forsikringsavtalen.

4.15 EUs klageportal
EUs klageportal kan benyttes i saker som gjelder kjøp av tjenester og varer på nett. Klageportalen er opprettet primært for grenseoverskridende 
saker der partene er i ulike land, men utelukker ikke at nasjonale saker kan inngis. Lenke til portalen finner du på våre hjemmesider www.if.no 
under overskriften «Si opp eller klage». I klageportalens skjema blir du bedt om å fylle inn Ifs e-postadresse, bruk da: kundeombudet@if.no.
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1 Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (sikrede).

Forsikringen gjelder også for selskaper som sikrede overtar eller etablerer i løpet av forsikringstiden, forutsatt at den virksomheten som slikt 
selskap driver er omfattet av virksomhetsbeskrivelsen som fremgår av forsikringsbeviset.

Forsikringen omfatter også direkte ansvar som ansatte pådrar seg hvis ansvaret etter lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (skl) § 2-1, 
kunne vært gjort gjeldende overfor arbeidsgiveren, og skaden ikke er voldt av de(n) ansatte ved forsett.

Hvis sikrede som arbeidsgiver blir holdt ansvarlig for skade som er forsettlig forvoldt av ansatte, trer If inn i sikredes rett til regress mot de(n) 
ansatte dersom det ikke er grunnlag for identifikasjon. 

Forsikringen utvides til å gjelde også for grunneier/baneeier for motorsportbane på avgrenset område.

2 Når forsikringen gjelder
Hvis ikke annet er avtalt, må skaden være konstatert av sikrede eller av skadelidte i løpet av forsikringstiden.

Alle skader som skyldes samme ansvarsutløsende handling, unnlatelse eller begivenhet, eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av 
hendelser, regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt første skade ble konstatert.

Skaden blir å henføre til den forsikring som gjaldt da skaden først ble konstatert.

Opphør av virksomhet
Opphører sikredes virksomhet i forsikringstiden omfatter forsikringen på opphørstidspunktet likevel sikredes rettslige erstatningsansvar for 
skader som konstateres innen 5 år etter forsikringens opphør, og som er en følge av handling, unnlatelse eller begivenhet som har skjedd i 
avtaleperioden som fremgår av forsikringsbeviset. I slike tilfeller er If sin samlede erstatningsplikt for alle skader konstatert i denne perioden 
begrenset til forsikringssummen i det siste året forsikringen var i kraft.

Opphører sikredes virksomhet i forsikringstiden som følge av konkurs, omfatter ikke forsikringen skader som konstateres innen 5 år etter 
forsikringens opphør, som er en følge av handling, unnlatelse eller begivenhet som har skjedd i avtaleperioden som fremgår av forsikringsbeviset.

3 Hvor forsikringen gjelder
Hvis ikke annet er avtalt, gjelder forsikringen for skade

som inntreffer i Norden, og•
som sikrede er erstatningsansvarlig for etter gjeldende rett i de nordiske land.•

4 Hva som inngår i forsikringen
Bedriftsansvar
Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade, jf. kap 5 "Forsikringens omfang", som er voldt under utøvelse av den 
virksomhet som er nevnt i forsikringsbeviset, herunder som eier eller bruker av fast eiendom som benyttes i virksomheten.

Forsikringen dekker sikredes rettslige erstatningsansvar for skade, som er forårsaket av mangler eller skadevoldende egenskaper ved leverte 
produkter.

Forsikringen omfatter likevel grunneiers/baneeiers rettslige erstatningsansvar for skade oppstått i forbindelse med 
treningskjøring/oppvisningsarrangement på avgrenset område/godkjent sted.

Skade forvoldt av motorvogn
Forsikringen omfatter ansvar for skade forårsaket av motorvogn som ikke utgjør et ansvar etter bilansvarsloven når, 

årsak til skade er at motorvogn blir brukt til noe annet enn kjøretøy jf. BAL § 2 a, •
skade er forårsaket av motorvogn som er forsvarlig parkert et sted almennheten ikke kan ferdes jf BAL § 2 bokstav b, eller•
motorvognen ikke er bygd for større kjørefart enn 10 km/t jf. BAL § 3 fjerde ledd og kgl. res. 14.april 1961.•

5 Forsikringens omfang
5.1 Hva forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter skade på person eller ting

Personskade anses inntruffet når en person skades, påføres sykdom eller dør•
Tingskade anses inntruffet når løsøre (herunder dyr) eller fast eiendom skades eller går tapt på annen måte, eller når elektronisk lagret •
informasjon forvanskes eller går tapt på annen måte.

Økonomisk tap som følge av en dekningsmessig skade regnes som del av denne, også når den dekningsmessige skade ikke overstiger 
egenandelen.

Foreligger det dekningsmessig person- eller tingsskade etter forsikringsvilkårene, dekkes også kostnader til tilkomst gjennom andres leveranse, 
arbeid eller entreprise når det er nødvendig for å utbedre skaden. Kostnader til hel eller delvis omgjøring av sikredes egen leveranse, arbeid eller 
entreprise dekkes ikke.
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5.2 Hva forsikringen ikke omfatter 
5.2.1 Oppfyllelse av sikredes kontrakt
Forsikringen omfatter ikke utgifter/omkostninger/tap knyttet til oppfyllelse av sikredes kontrakt (dvs. avtalt ytelse, leveranse, arbeid, entreprise 
el.l.) herunder

skade på sikredes leveranse, arbeid eller entreprise når skaden inntreffer før overlevering eller skyldes feil eller mangel som forelå ved •
overleveringen, selv om skaden materialiserer seg etter overlevering
verdireduksjon/prisavslag/tap på grunn av mangelfull, forsinket eller uteblitt oppfyllelse av kontrakten•
omkostninger til hel eller delvis omgjøring av sikredes kontrakt, eventuelt verdien av denne dersom omgjøring ikke skjer eller utføres av •
andre.

Forsikringen omfatter ikke tilsvarende utgifter/omkostninger/tap beskrevet i dette punktet (Oppfyllelse av sikredes kontrakt) knyttet til 
sikredes rolle som ansvarlig etter plan- og bygningslovens bestemmelser når avtalt ytelse, leveranse, arbeid, entreprise e.l. utføres av andre.

5.2.2 Gjenstander sikrede har i sin varetekt
Forsikringen omfatter ikke skade på eller tap av følgende ting som sikrede leier, låner eller besitter:

motorvogn jf. BAL § 3,•
luftfartøy,•
båter og skip,•
penger og verdipapirer, •
flyttegods, eller•
oppdragsgivers nøkler.•

Truck
Forsikringen omfatter likevel skade på tilfeldig lånt truck som brukes til lasting og lossing.

Unntak for skade på leid eiendom eller lokale
Forsikringen omfatter ikke skade på fast eiendom eller lokale som sikrede leier, låner eller besitter.

Forsikringen omfatter likevel sikredes rettslige erstatningansvar for skade på fast eiendom eller lokale som sikrede leier.

Leiekontrakt
Skade på leid eiendom som sikrede er rettslig erstatningsansvarlig for etter standardkontrakt utarbeidet i fellesskap av partenes 
bransjeorganisasjoner er omfattet.

5.2.3 Garanti m.m.
Forsikringen omfatter ikke ansvar som sikrede har påtatt seg å bære og som går utover det som følger av alminnelige rettsregler, det vil si 
ethvert ansvar som alene bygger på garanti, kontrakt, løfte, tilsagn eller annen avtale inngått før eller etter at skaden er konstatert.

Forsikringen omfatter likevel sikredes ansvar for skade påført tredjemann i henhold til bestemmelser om regulering av erstatningsansvar i 
standardkontrakt som er utarbeidet i fellesskap av partenes bransjeorganisasjoner.

5.2.4 Byggherreansvar
Forsikringen omfatter ikke ansvar som byggherre, heller ikke for om- og påbygging av egne anlegg.

5.2.5 Motorkjøretøy m.m.
Forsikringen omfatter ikke erstatningsansvar for skade som 

utgjør et ansvar etter Bilansvarsloven,•
oppstår som eier, fører eller bruker av truck eller arbeidsmaskin som kan kjøre fortere enn 10km/t, eller •
oppstår som eier, fører eller bruker av seilbåt, motordrevet fartøy eller luftfartøy,•
oppstår når motorvogn brukes til brukes til trening eller konkurransekjøring jf. BAL § 2 bokstav c, eller•
omfattes av lov om atomenergivirksomhet jf. BAL § 2 bokstav d.•

Skade på luftfartøy 
Forsikringen omfatter ikke ansvar for skade på luftfartøy.

5.2.6 Sprengning
Forsikringen omfatter ikke ansvar for tingskade oppstått ved sprengning. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse.

5.2.7 Sprøytemaling
Forsikringen omfatter ikke ansvar for tingskade som følge av sprøytemaling utendørs.

5.2.8 Forurensning
Forsikringen omfatter ikke ansvar for forurensning av luft, vann eller grunn, eller skade som følger herav. Som forurensning regnes også støv, 
støy, larm, lukt, lys og bestråling. 

Forsikringen omfatter likevel skader hvor årsaken til forurensningen er plutselig og uforutsett. 

Ved dekningsmessig forurensningsskade omfatter forsikringen også utgifter til opprydding pålagt av offentlig myndighet. Opprydding på egen 
eiendom, eiendom eid av mor-/datterselskap, eller eiendom som sikrede driver eller disponerer, dekkes ikke.
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5.2.9 Personskader
Forsikringen omfatter ikke

ansvar for personskade som rammer sikredes ansatte når skaden er forårsaket i arbeidsforholdet•
ansvar for personskade i forbindelse med produksjon av asbest, PCB, tobakk eller formaldehyd eller i forbindelse med bruk, behandling eller •
sanering av bygning som inneholder disse stoffer. Dette gjelder også personskade forårsaket av langvarig eksponering av disse stoffene
ansvar for skade som følge av klinisk forsøk eller personskade som følge av klinisk feilbehandling.•

5.2.10 Mor-/datterselskap
Forsikringen omfatter ikke ansvar overfor forsikringstakers/sikredes mor-/datterselskap eller overfor selskap eller virksomhet

i samme konsern som forsikringstaker, jf. lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, §§ 1-3 og 1-4,•
hvor eierinteressene i forsikringstakers og skadelidtes selskap er de samme med 50 % eller mer,•
hvor forsikringstaker eller en eller flere av de sikrede eller deres familie har mer enn 50 % eierinteresse eller bestemmende innflytelse. Til •
familie regnes sikredes foreldre, barn, søsken og deres ektefeller, samt sikredes ektefelle eller samboer. Med samboer menes person som 
sikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold som har vedvart i de siste 2 år.
som disponeres eller drives av forsikringstaker eller en av de sikrede.•

5.2.11 Annen ansvarsforsikring
Forsikringen omfatter ikke ansvar for skader som dekkes av annen ansvarsforsikring tegnet for virksomhet utenfor Norge.

5.2.12 Ansvar etter tivoliloven
Forsikringen omfatter ikke erstatningsansvar for skade i henhold til Lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven) av 22. mai 2017, § 8.

5.2.13 Smitte eller overføring av sykdommer
Forsikringen omfatter ikke ansvar for skade som følger av eller har sammenheng med smitte eller overføring av HIV (Human Immuno Deficiency 
Virus) eller AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome).

Videre omfatter ikke forsikringen skade som har oppstått etter skadeomfang som har sammenheng med faktiske eller antatt faktiske 
smittebærere (for eksempel prioner, virinos eller virus) som er forårsaket eller kan settes i sammenheng med oveførbare sopplignende 
hjernesykdommer (TSE - Transmissible Spongiform Encephalopathy - TSE) og som Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) eller Creutzfeldt 
Jacobs sykdom (CJD).

5.2.14 Dagbøter, oppreisning, ærekrenkelse m.m. 
Forsikringen omfatter ikke ansvar for dagbøter, bøter, ærekrenkelser eller oppreisning, herunder etter skl. §§ 3-5 og 3-6, eller for bøter o.l. 
(herunder "Punitive Damages" eller "Exemplary Damages").

5.2.15 Fallskjermhopping 
Ved fallskjermhopping omfatter forsikringen ikke ansvar for skade

som reguleres av den ansvarsforsikring som er eller kunne vært tegnet for luftfartøy som benyttes i forbindelse med utsprangene, •
påført luftfartøy som benyttes i forbindelse med utsprangene, •
ved pakking av fallskjerm for andre.•

5.2.16 Motorsport
Ansvar som grunneier/baneeier
Forsikringen omfatter ikke ansvar i forbindelse med stevner/konkurranser.

5.2.17 Naturmangfoldloven
Forsikringen omfatter ikke ansvar etter lov om forvalting av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) av 19. juni 2009. nr. 100

5.2.18 Prosjekter hvor sikredes/sikredes familie har interesse 
Forsikringen omfatter ikke ansvar i tilknytning til prosjekter hvor sikrede eller sikredes familie har selvstendig økonomisk interesse knyttet til 
realiseringen av prosjektet.

Til familie regnes sikredes foreldre, barn, søsken og deres ektefeller, samt sikredes ektefelle eller samboer.  Med samboer menes person som 
sikrede lever sammen med i ekteskapsliknende forhold som har vedvart i de siste 2 år.

5.2.19 Mobilkran
Forsikringen omfatter ikke ansvar for skade forårsaket av mobilkran uten gyldig kaskoforsikring i If

5.2.20 Pandemi eller epidemi 
Forsikringen omfatter ikke tap forårsaket av en pandemi eller epidemi, når en pandemi eller epidemi har blitt offisielt erklært av Verdens 
helseorganisasjon eller et tilsvarende autorisert nasjonalt eller internasjonalt organ, som følge av

et faktisk eller påstått virus eller en frykt eller fare for virus, herunder, men ikke begrenset til sykdommer som oppstår som følge av en •
hvilket som helst virustype, også ukjente virus eller mutasjoner eller variasjoner av virus, og/eller
ethvert tiltak som er truffet, eller enhver unnlatelse av å treffe tiltak, for å kontrollere, forhindre, undertrykke spredningen av, eller på annen •
måte respondere på et slikt faktisk eller påstått virus eller en slik frykt eller fare for virus.

6 Forsikringssum
Hvis ikke annet er avtalt, er Ifs erstatningsplikt begrenset til 10 000 000 kr ved hvert skadetilfelle.
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Ved skade som inntreffer i de nordiske land dekkes saksomkostninger i tillegg til forsikringssummen.

Ved skade som inntreffer utenfor de nordiske land er Ifs samlede utbetaling, inklusive saksomkostninger og redningsomkostninger, begrenset til 
forsikringssummen.

7 Egenandel
Sikredes egenandel ved hvert skadetilfelle fremgår av forsikringsbeviset.

Ved erstatningsberegningen gjøres en eventuell reduksjon hjemlet i vilkår eller lov, før fradrag av egenandel.

7.1 Spesielle egenandeler 
Egenandelen forhøyes til 10 % av skadebeløpet, minimum 20 000 kr, maksimum 150 000 kr, dog aldri lavere enn eventuelt særskilt avtalt 
egenandel, ved følgende typer skade

skade ved vanninntrengning under/etter avdekking av eksisterende bygningskonstruksjoner, f.eks. i forbindelse med påbyggingsarbeider, •
taktekking eller skifte av takbelegg
skade utløst av setninger som følge av grunnarbeider utført om vinteren.•

8 Sikkerhetsforskrifter
8.1 Følger av ikke å overholde sikkerhetsforskriftene
Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til en hver tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde 
sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan If være helt eller delvis uten ansvar (jf. FAL § 4-8). Se også identifikasjon i kap.10.

8.2 Standard bransjebetingelser 
Hvis det i sikredes bransje er vanlig å benytte standard bransjebetingelser eller standardkontrakter med ansvarsregulerende bestemmelser som 
NL, NLM, NU, NS, NSAB, ISO eller tilsvarende skal disse bestemmelsene benyttes uten tillegg/endringer som medfører utvidelser av sikredes 
ansvar.

8.3 Varme arbeider
1. Definisjon 
Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme 
arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

2. Hvor sikkerhetsforskriften gjelder
Denne gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer med brannrisiko. 
Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedrom. Rommet skal være adskilt fra annen virksomhet som 
egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.  

3. Avtale med ekstern håndverker/entreprenør
Dersom varme arbeider skal utføres av ekstern håndverker/entreprenør skal sikrede påse at sikkerhetsforskriftens krav inngår i skriftlig avtale 
eller kontrakt med denne. 

4. Sikkerhetskrav 
4.1 Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks skal være utfylt og signert før utførelse av 
arbeidet. Arbeidsinstruksen er tilgjengelig på www.fgsikring.no.  
4.2 Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller beskyttet.
4.3 Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være tettet.
4.4 Egnet slokkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum 2 stk. 6 kg/liter håndslokkeapparat skal være lett tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat 
kan erstattes med brannslange påsatt vann frem til strålerøret.
4.5 Navngitt brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisiko under arbeidet, i pauser og nødvendig tid etter at arbeidet er avsluttet, minimum 
en time. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen vurderes som lav.
4.6 Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider fra Norsk brannvernforening eller samarbeidende 
organisasjon i øvrige nordiske land. 

5. I tillegg til punktene over gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak
5.1 Det er forbud mot bruk av åpen flamme på oppfôrede og luftede tretak.
5.2 Ved bruk av åpen flamme på kompakte og øvrige tak som ikke er nevnt i punkt 5.1 skal brennbar isolasjon være beskyttet med minst 30 mm 
ubrennbar isolasjon. Ved bruk av åpen flamme skal det være en sikkerhetsavstand på minst 60 cm til parapet, gesims, gjennomføringer, sluk og 
lignende som består av brennbare materiale. 

8.4 Tank for oppbevaring av brannfarlig væske, olje  og andre kjemikalier
8.4.1 Nedgravde tanker
Sikrede skal ved arbeid på nedgravd tank før arbeid iverksettes finne ut om det foreligger en kommunalt vedtatt forskrift om nedgravd tank i den 
kommune hvor arbeidet skal utføres og påse at denne overholdes ved gjennomføring av arbeid. 

Sikrede skal videre påse at Forskrift om begrensing av forurensning (forurensningsforskriften) 1. juni 2004 nr. 931 og Lov om vern mot 
forurensninger og om avfall (forurensningsloven) nr. 6 av 13. mars 1981 overholdes ved gjennomføring av arbeid med nedgravd tank. 

Dersom sikrede skal rengjøre og/eller tømme en nedgravd tank skal mannelokk avdekkes før tank tømmes og/eller rengjøres. 
Dersom sikrede skal heve nedgravd tank over grunn, skal mannelokk avdekkes og tanken tømmes og rengjøres før den heves.
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8.4.2 Overgrunns oppbevaringstanker
Stasjonære, overgrunns oppbevaringstanker skal være sikret med forsvarlig oppsamlingskum eller annet effektivt oppsamlingsarrangement for 
lekkasjer i henhold til Forskrift av 8. juni 2009 nr 602 Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og 
anlegg som benyttes ved håndteringen (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

8.5 Graving m.m 
Graving skal utføres etter bestemmelsene i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om 
utførelse av arbeid) nr 1357 av 6. desember 2011. 

Før gravings-, piggings-spuntings-, borings- og pelingsarbeidene tar til skal sikrede: 
ved undersøkelse hos offentlige og private instanser og grunneiere skaffe seg kunnskap om rør, ledninger eller kabler i bakken som kan ta •
skade av arbeidet, for deretter å ta slike forholdsregler som er nødvendig for å hindre at slik skade oppstår.

8.6 Krav om sertifikat
Fører av motorvogn, luftfartøy, fartøy eller andre innretninger skal ha gyldig førerkort, sertifikat eller tilsvarende bevis.

8.7 Tandemhopping/-flygning
Ved utsprang i tandemskjerm skal føreren ha spesiell godkjennelse fra Norges Luftsportsforbund.•
Ved tandemflygninger i hangglider og paraglider skal piloten ha spesiell godkjennelse fra Norges Luftsportsforbund.•
Ved utsprang i tandemskjerm og tandemflygninger med hangglider/paraglider skal sikrede påse at passasjerer undertegner erklæring om at •
aktiviteten skjer på eget ansvar.

8.8 Kvalifikasjonskrav for instruktører
Aktiviteter skal være lagt opp og ledes av person med kvalifikasjoner som instruktør i Den Norske Turistforening eller tilsvarende.•
Den som opptrer som brefører eller klatreinstruktør skal ha særlige instruktørkvalifikasjoner innen vedkommende disiplin, samt ha •
førstehjelpskurs for turledere.

Kursbevis eller annen bekreftelse på at kvalifikasjonskravene er tilfredsstilt skal kunne fremlegges.

8.9 Gass
Gassanlegg skal prosjekteres, installeres, endres, repareres, driftes, vedlikeholdes, innmeldes og kontrolleres som beskrevet i forskrift av 8. juni 
2009 nr. 602 med senere utgaver, om håndtering av farlig stoff med tilhørende veiledning og temaveiledninger utarbeidet av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap.
Gassforbrukende utstyr som hvitevarer, oppvarmingskilder m.v. skal installeres, brukes, vedlikeholdes, installeres og kontrolleres i henhold til 
produsentens anvisninger.

9 Plikter ved skadetilfellet
Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes If uten ugrunnet opphold.

Har sikrede oversittet 1-årsfristen for å gi melding om forsikringstilfellet til If (jf. FAL § 8-5, 1. ledd), har If rett til regress mot sikrede i de tilfellene 
hvor If har utbetalt erstatning direkte til skadelidte.

Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller If, plikter sikrede
omgående å gi If alle opplysninger av betydning for sakens behandling•
på egen bekostning å utføre de undersøkelser og utredninger som If finner nødvendig, samt å møte ved forhandlinger eller rettergang.•

Hvis sikrede uten Ifs samtykke innrømmer erstatningsplikt eller forhandler om erstatningskrav, er dette ikke bindende for If.

10 Skadevurdering og erstatningsregler
10.1 Oppgjørsregler
Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger den avtalte egenandel, tilligger det If å

utrede om erstatningsansvar foreligger,•
forhandle med kravstilleren,•
om nødvendig prosedere saken for domstolene.•

If betaler den del av erstatningen som overstiger egenandelen. 

If har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte.

10.2 Omkostninger
If betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet. Eventuelle omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig 
bistand, valgt eller godkjent av If, betales av If i den utstrekning summen av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger 
egenandelen. Se likevel kap. 6 Forsikringssum.

Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes 
økonomiske interesse i saken.

Er If villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det ikke for omkostninger som senere påløper.
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10.3 Identifikasjon
Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser får tilsvarende 
anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra personer som er nevnt i FAL § 4-11.

Næring
De handlinger eller unnlatelser som medfører bortfall eller reduksjon av sikredes rett til erstatning medfører tilsvarende bortfall eller reduksjon 
dersom de er begått av personer som utfører arbeid av ledende art eller av andre som har selvstendig stilling innen virksomheten. Med personer 
som har særlig selvstendig stilling menes også personer som utfører arbeidsoppdrag uten overoppsyn fra andre, eller som utfører 
arbeidsoppdrag de selv er ansvarlige for. Sikrede identifiseres tilsvarende med sine kontraktsmedhjelperes handlinger eller unnlatelser.
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1 Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (den forsikrede virksomhet).

Forsikringen gjelder også for selskaper som den forsikrede virksomhet overtar eller etablerer i løpet av forsikringstiden forutsatt at den 
virksomheten som slikt selskap driver er omfattet av den virksomhetsbeskrivelsen som fremgår av forsikringsbeviset.

2 Når forsikringen gjelder
Den forsikrede virksomhet
Forsikringen omfatter den forsikrede virksomhets tap som konstateres i forsikringstiden. Tapet anses konstatert på det tidspunkt det foreligger 
rimelig grunn til mistanke om at en straffbar handling er begått. Den straffbare handlingen må være foretatt senest to år før forsikringen trådte i 
kraft eller innenfor et tidsrom angitt i forsikringsbeviset.

Det regnes som ett forsikringstilfelle når tap er forårsaket ved at
• flere personer i samarbeid har utført den straffbare handlingen, eller
• samme person har utført flere straffbare handlinger.

Dette gjelder også om handlingene er utført i forskjellige forsikringsår og omfatter flere straffbare forhold.

Er forsikringsvilkårene endret i den perioden de straffbare handlingene har pågått, er det forsikringsvilkårene på det tidspunkt da den første 
straffbare handlingen ble foretatt, som skal anvendes.

2.1 Den forsikrede virksomhets kunders tap
Den forsikrede virksomhets kunders tap
Hvis ikke annet er avtalt, må erstatningskravet 
• være reist mot sikrede eller If i forsikringstiden, og
• grunne seg på handling eller unnlatelse foretatt fra forsikringens ikrafttredelse. 

Erstatningskravet anses reist på det tidligste av følgende tidspunkt
• når sikrede eller If første gang mottar skriftlig krav om erstatning
• når sikrede eller If første gang mottar skriftlig melding vedrørende omstendigheter som kan ventes å føre til at erstatningskrav blir reist mot 
sikrede eller If.

3 Hvor forsikringen gjelder
Hvis ikke annet er avtalt, gjelder forsikringen for handlinger som er utført for den forsikrede virksomhet som drives i Norge.

4 Hva som inngår i forsikringen
Forsikringen omfatter direkte økonomisk tap som påføres den forsikrede virksomhet og den forsikrede virksomhets kunder som følge av en 
handling angitt under kapittel 5.

5 Forsikringens omfang
5.1 Hva forsikringen omfatter 
Forsikringen omfatter direkte økonomisk tap som sikrede påføres ved at personer som er omfattet av sikredes styringsrett som arbeidsgiver, 
beviselig har gjort seg skyldig i en handling

som er straffbar etter Lov om straff (straffeloven) av 20. mia 2005 nr 28•
der vedkommende har handlet i den hensikt å skaffe seg selv eller andre enn den forsikrede virksomhet en uberettiget direkte økonomisk •
vinning utover forfremmelse, lønnstillegg, bonus e.l.

Tapet dekkes selv om gjerningsmannen var sinnssyk eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket, jf. strl. § 20.

Gjelder tapet gjenstander, fastsettes verditapet til hva det vil koste å anskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, gjenstand da tapet 
ble konstatert.

Med direkte økonomisk tap forstås kronebeløpet/verdien som er fravendt den forsikrede virksomhet ved en handling som er omfattet av 
forsikringen. 

5.1.1 Tap påført den forsikrede virksomhets kunder
Forsikringen omfatter direkte økonomisk tap som sikredes kunder påføres ved at personer som er omfattet av sikredes styringsrett som 
arbeidsgiver, begår straffbare handlinger som nevnt i kapittel 5.

Med direkte økonomisk tap forstås kronebeløpet/verdien som er fravendt sikredes kunder ved en handling som er omfattet av forsikringen.

5.2 Hva forsikringen ikke omfatter 
Forsikringen omfatter ikke fysiske skader på ting eller personer, eller økonomiske følgeskader av slike skader. Forsikringen omfatter heller ikke 
indirekte økonomisk tap eller konsekvenstap, herunder tapt inntekt, tapt fortjeneste etc.

Forsikringen omfatter ikke tap som den forsikrede virksomhet er påført ved handlinger i forsikringstiden, som har tjent til å dekke tap påført den 
forsikrede virksomhet ved handlinger foretatt før forsikringen trådte i kraft.
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5.2.1 Fondsforvaltere / depotmottakere 
Forsikringen omfatter ikke aktiviteter som fondsforvalter, depotmottaker eller andre aktiviteter som nevnt i eller som reguleres av AIFM-
direktivet 2011/61/EU med tilhørende forordninger samt i lov om forvaltning av alternative investeringsfond nr. 28 av 20. juni 2014. 

5.2.2 Datakriminalitet
Forsikringen omfatter ikke økonomisk tap og kostnader ved datainnbrudd forårsaket av datakriminalitet som nevnt nedenfor:
• hacking (datainnbrudd) 
• Distributed Denial of Service (DDoS) angrep (distribuert tjenestenektangrep) og/eller Denial of Service (DoS) angrep (tjenestenektangrep) 
• ondsinnet kode eller, 
• virus. 

Hacking (datainnbrudd) - uautorisert tilgang til et bestemt mål sitt system/applikasjon uten målets samtykke. 
Distributed Denial of Service (DDos) angrep -flomangrep designet for å utmatte IT eller programressurser for å nekte eller forstyrre ekte 
brukere av en tjeneste. 
Denial of Service (DoS) angrep ved refleksjon, forsterkning og lav-og-treg angrep o.lg. 
Ondsinnet kode - uønsket og/eller skadelig programvare, inkl. virus, trojanere, ormer, bakdører, roboter og blandet-/multi-vektor cocktail 
skadelig programvare. 
Virus - dataprogram som kan infisere andre dataprogram-/applikasjoner eller systemområder ved å modifisere dem til å inkludere en kopi av seg 
selv.

5.2.3 Utpressing
Forsikringen omfatter ikke økonomisk tap knyttet til løsepenger. 

6 Forsikringssum
Den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset angir Ifs samlede utbetalingsplikt både for hvert forsikringstilfelle og i løpet av ett og 
samme forsikringsår.

7 Egenandel
Egenandelen fremgår av forsikringsbeviset.

Egenandel beregnes av enhver utbetaling under forsikringen, også av utgifter til ekstern sakkyndig.

Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjon med hjemmel i vilkår eller lov før fradrag av egenandel.

8 Sikkerhetsforskrifter
8.1 Følger av ikke å overholde sikkerhetsforskriftene
Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til en hver tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde 
sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan If være helt eller delvis uten ansvar (jf. FAL § 4-8). Se også identifikasjon i kap.10.

9 Plikter ved skadetilfellet
Er forsikringstilfellet inntruffet, skal den forsikrede virksomhet uten ugrunnet opphold melde fra til If.

Når den forsikrede virksomhet vil gjøre krav gjeldende mot If i henhold til forsikringen, skal den forsikrede virksomhet omkostningsfritt for If
omgående gi If alle opplysninger av betydning for sakens behandling•
fremlegge nødvendig dokumentasjon av tapet•
omgående melde det forhold forsikringstilfellet omfatter til påtalemyndigheten og fremsette nødvendig påtalebegjæring, samt begjære •
erstatningskravet overfor den skyldige pådømt i straffesaken. I særskilte tilfelle kan anmeldelse unnlates etter avtale med If
foreta den nødvendige pågang (inkludert sivil arrest) overfor den skyldige for å få denne til å gjøre opp tapet, inntil If eventuelt har dekket •
tapet og selv kan foreta den nødvendige pågang. Forsikringen omfatter likevel direkte utlegg i forbindelse med slik pågang. Er 
forsikringstilfellet inntruffet, skal den forsikrede virksomhet uten ugrunnet opphold melde fra til If.

Etter avtale med If kan det engasjeres ekstern sakkyndig bistand til å kartlegge hendelsesforløp og tapets størrelse. 

10 Skadevurdering og erstatningsregler
10.1 Oppgjørsregler
FAL § 6-1 er fraveket. Istedet gjelder bestemmelsene nedenfor.

Erstatningen utbetales så snart If har hatt rimelig tid til å klarlegge forsikringstilfellet og beregne erstatningen.

Utbetaling skal ikke utsettes i påvente av offentlig behandling av en eventuell straffesak mot den skyldige med mindre dette er nødvendig for å 
fastslå om tapet er omfattet av forsikringen eller for å beregne erstatningen.

Er det på et tidligere tidspunkt på det rene at If skal betale i hvert fall en del, utbetales likevel et tilsvarende forskudd.

Det skal gjøres fradrag for beløp den forsikrede virksomhet kan motregne overfor den skyldige.

Det skal gjøres fradrag for den vinning/fortjeneste den forsikrede virksomhet eventuelt har hatt i sammenheng med den begåtte handling.

Foretas det oppgjør under forsikringen, trer If, så langt oppgjøret rekker, inn i den forsikrede virksomhets erstatningskrav overfor den skyldige.
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Kommer det inn midler fra den skyldige går disse til dekning av Ifs erstatningsutbetaling.

10.2  Identifikasjon
Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser får tilsvarende 
anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra personer som er nevnt i FAL § 4-11.

Næring
De handlinger eller unnlatelser som medfører bortfall eller reduksjon av sikredes rett til erstatning medfører tilsvarende bortfall eller reduksjon 
dersom de er begått av personer som utfører arbeid av ledende art eller av andre som har selvstendig stilling innen virksomheten. Med personer 
som har særlig selvstendig stilling menes også personer som utfører arbeidsoppdrag uten overoppsyn fra andre, eller som utfører 
arbeidsoppdrag de selv er ansvarlige for. Sikrede identifiseres tilsvarende med sine kontraktsmedhjelperes handlinger eller unnlatelser.
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