Formuesskadeforsikring for revisorer:
Retningslinjer for Varsling av skade/mulig skade/omstendigheter som
kan lede frem til et skadekrav
Revisor løper alltid en viss risiko for å bli anklaget for uaktsomhet i yrkesutøvelsen.
Berettiget eller uberettiget. I tillegg ligger det en risiko i seg selv i at revisor ofte er
eneste aktør med økonomisk sikkerhetsstillelse og forsikring for profesjonsansvar.
Saksøker er pragmatisk; krav rettes mot ”der det er noe å hente”.
Formuesskadeforsikring skal beskytte deg, ditt firma og din øvrige formue når
anklager rettes mot deg og/eller søksmål reises. Når du har tegnet
formuesskadeforsikring har du, når en situasjon oppstår, tilgang både til juridisk
bistand og faglig ekspertise, jf. omtale under prosedyre for varsling nedenfor.
Det er imidlertid viktig å merke seg at forsikringsselskapets ansvar og forpliktelser
etter vilkårene er betinget av at varsling av skade, mulig skade, og omstendigheter
som kan lede frem til skade eller et krav, skjer rettidig.
Ved utfylling av søknadsskjemaet punkt 10 (a+b) er det viktig at alle personer
som er omfattet av forsikringen blir gjort kjent med Retningslinjene for
Varsling og blir spurt om de kjenner til omstendigheter som kan føre til et
fremtidig krav.
Forsikringsvilkårene
Enhver omstendighet som med rimelighet kan forventes å fremkalle et skadekrav
mot deg eller virksomheten skal omgående meldes til Söderberg & Partners,
jf. nedenstående varslingsprosedyre.
Hva som er å regne for en ”omstendighet” er åpenbart subjektivt. Det vil avhenge av
situasjonen og hvordan denne oppfattes av den enkelte. Det er derfor ikke mulig å gi
absolutte retningslinjer for hva som utgjør en omstendighet. Vi anbefaler imidlertid at
det utvises stor aktpågivenhet og at det heller varsles en gang for mye enn en for
lite!
Er du i tvil, kontakt Söderberg & Partners for råd.
Det henvises for øvrig til forsikringsvilkårenes § 5.2 om erstatningskrav.
Det er ved skade, mulig skade eller omstendigheter som kan lede frem til et krav,
svært viktig ikke å gå inn i diskusjoner/polemisere med klager. Under ingen
omstendighet må det erkjennes ansvar. Du må heller ikke foreta deg noe som kan
tolkes som en erkjennelse av ansvar. Det kan svekke din sak og retten til erstatning
om det senere skulle bli reist et formelt erstatningskrav.

Prosedyre ved varsling
Alle krav, mulige krav eller omstendigheter som kan lede frem til et krav må
omgående varsles skriftlig, per post, faks eller e-post til Söderberg & Partners.
Söderberg & Partners
Lysaker Torg 15
1366 Lysaker
e-post: revisor@soderbergpartners.no
Benytt alltid vårt særskilte varslingsskjema. Dette får du ved henvendelse til
oss, eller
det kan lastes ned fra revisor@soderbergpartners.no










Når et krav eller omstendighet varsles skal følgende informasjon være med:
Navn på partene involvert (herunder klient o.a. skadelidte)
Dato for når krav ble fremmet eller tidspunkt for når du ble oppmerksom på at
det forelå en omstendighet
Dato (så presist som mulig) for når feilen eller hendelsen skal ha funnet sted
Potensielt skadeomfang (hvis mulig)
Kort beskrivelse av saken/påstanden
Kopi av all relevant dokumentasjon, herunder kopi av evt.
klagebrev/skadekrav.

I Norge har forsikringsgiver knyttet til seg et panel med advokater fra flere ulike
advokatfirma som assisterer i behandlingen av skadekrav eller mulige skadekrav.
I det øyeblikk Söderberg & Partners er varslet om en skade, mulig skade eller en
omstendighet som kan lede frem til et skadekrav, instruerer vi en advokat om å
bistå.
Det kan i denne sammenheng oppstå en situasjon hvor advokaten ønsker
innsyn i arbeidspapirer mv. for å bli bedre kjent med sakens fakta. Etter denne
gjennomgangen vil det bli utarbeidet en rapport til forsikringsgiver.
Forsikringsgiver vil, etter å ha mottatt rapporten fra advokaten, instruere
advokaten om hvordan saken skal håndteres videre.
Vi gjør oppmerksom på at alle krav/mulige krav må meldes til Söderberg &
Partners omgående og senest innen ett år etter at kravet/mulige krav ble fremsatt.

