COL-AES-2022B [02/22]
VILKÅR FORMUESSKADEFORSIKRING
for revisorer og regnskapsførere tegnet gjennom
Söderberg & Partners, Lysaker Torg 15, 1366 Lysaker, Norge
(heretter kalt Söderberg & Partners)

Dette er for å bekrefte at i overensstemmelse med fullmakt gitt i henhold til Kontrakten (med
nummer som spesifisert i Forsikringsbeviset) til Söderberg & Partners av Lloyds Insurance
Company SA (heretter kalt ”Forsikringsgiver”), og hvis endelige antall og andeler som er
forsikret av dem og som vil kunne utleveres etter anmodning, kan kontrolleres med
henvisning til anførte kontrakt som er påført stempelet til Xchanging Ins-sure Services, og
mot betaling av premie som fremgår av denne, er nevnte Underwriters, deres oppnevnte
representanter og Administratorer herved bundet individuelt og ikke solidarisk, til å yte
forsikringsdekning på de vilkårene som følger av denne eller som kommer som tillegg til
denne.
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Denne Forsikringsavtalen er utstedt av Lloyds Insurance Company S.A., med
forretningsadresse Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussels, Belgia. Lloyds Insurance
Company S.A. sitt mål er å gi førsteklasses profesjonell service til sine kunder. Eventuelle
henvendelser eller spørsmål angående denne forsikringsavtalen eller krav reist i forbindelse
med den, skal i første omgang stiles til:
Söderberg & Partners
Lysaker Torg 15, 1366 Lysaker, Norge

KLAGE

Prosedyre for klagebehandling
Eventuelle klager skal i første omgang sendes til
Söderberg & Partners,
Lysaker Torg 15,1366 Lysaker
eller e-post: leif.hjeltgaard@Soderbergpartners.no
Lloyds managing agents, Aegis Managing Agency Ltd eller ovennevnte part som denne har
oppnevnt til å bedømme din klage på sine vegne, bestreber seg på å gi deg skriftlige avgjørelse
på din klage innen åtte uker etter at klagen er mottatt.
Hvis du ikke er tilfreds med avgjørelsen på klagen din, eller du ikke har mottatt noen avgjørelse
innen åtte uker, kan du på ethvert tidspunkt etter at du først klaget, sende dinklage til
Finansklagenemnda.
Kontaktdetaljer er:
Finansklagenemnda (FinKN)
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Ovennevnte ordning for klagebehandling sikrer at du ikke taper dine juridiskerettigheter.
01/07/15
LSW1852A
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VILKÅR

FORMUESSKADEFORSIKRING
for
revisorer og regnskapsførere
Det understrekes at forsikringen som er basert på disse vilkårene, med unntak og
begrensninger, er ment å dekke Krav reist mot Forsikrede i forsikringsperioden som
beskrevet nedenfor.
1.

GRUNNLAGET FOR FORSIKRINGEN
Mot den Forsikredes betaling av premien angitt i Forsikringsbeviset til
Forsikringsgiver, skal Forsikringsgiver i henhold til denne Forsikringsavtalen holde
den Forsikrede skadesløs innenfor det DEKNINGSOMFANGsom fremgår av denne
Forsikringsavtalen.
Forsikringssøknaden utgjør grunnlaget for denne forsikringsavtalen og er en del av
denne.

2.

LOVVALG
Det er enighet om at denne forsikringen skal reguleres eksklusivt av norsk rettog
rettspraksis. Enhver tvist som oppstår i henhold til, på grunn av, eller i forbindelse
med denne forsikringsavtalen, skal kun avgjøres av en kompetent domstol i Norge.
Forsikringsgiverne er herved enige i at alle stevninger, varsler eller prosesser som skal
forkynnes for forsikringsgiverne i den hensikt å anlegge sak mot dem i forbindelse med
denne forsikringen, skal forkynnes på korrekt måte dersom den er adressert til
forsikringsgiverne og levert forsikringsgiverne ved Söderberg & Partners, Lysaker Torg
15, 1366 Lysaker, Norge, som i dette tilfellet har fullmakt til å motta forkynnelse på
deres vegne.

3.

DEFINISJONER OG TOLKNINGER
Ulike ord og uttrykk har en bestemt betydning i denne Forsikringsavtalen og slike
betydninger defineres i dette pkt. 3.
Ethvert ord eller uttrykk som har en slik definisjon som angitt nedenfor, skrives i
denne Forsikringsavtalen med fet skrift. I de tilfellerhvor betydningen er mer
generell, vil dette fremgå av hvordan slike ord og uttrykk er brukt i denne
Forsikringsavtalen.
3.1

Virksomhet
Råd eller tjenester av hvilken som helst art som er gitt eller utført aveller på
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vegne av den Forsikrede i vedkommendes faglige profesjon, forutsatt at
eventuelt honorar eller annet vederlag i forbindelse med slikt råd ellerslike
tjenester tas med i beregningen av Firmaets resultat.

3.2

Forsikringsavtale
Innholdet av dette dokumentet sammen med Forsikringsbeviset og alle Tillegg
som til enhver tid er utstedt av Forsikringsgiveren som vedleggtil denne
avtalen, skal sammen med Forsikringssøknaden leses som dokumentasjon på
forsikringsavtalen.

3.3

Forsikringsperiode
Perioden som er spesifisert i Forsikringsbeviset.
Forsikringen gjelder fra kl. 00:00 ved den Forsikredes adresse første dag i
Forsikringsperioden, med mindre et annet tidspunkt er angitt i
Forsikringsbeviset, inntil kl. 00:00 ved den Forsikredes adresse sistedag i
Forsikringsperioden.

3.4

Omstendigheter
Enhver Omstendighet som den Forsikrede først blir oppmerksom påi løpet
av Forsikringsperioden, og som den Forsikrede med rimelighet kunne vente
ville føre til at Krav reises mot dem, og som faller under
Forsikringsavtalens dekning.

3.5

3.6

Krav
3.5.1

Et krav reist av en Skadelidt om kompensasjon eller
skadeserstatning fra, eller påstand om en rettighet mot, enhver
Forsikret, herunder enhver klage eller henvisning til noen offentlig
eller regulerende person eller instans som er oppnevntfor å
undersøke slike klager eller henvisninger som springer ut av
utøvelsen av Virksomheten. ”Skadelidt” skal anses å inkludere en
klager som henvender seg til slike offentlige eller regulerende
personer eller instanser;

3.5.2

skriftlig melding fra en tredjepart om at en slik tredjepart har til
hensikt å holde den Forsikrede ansvarlig for følgene av enhver
handling, feil eller unnlatelse.

Datasystem
Ethvert datasystem, databehandlingssystem, ethvert medium eller del derav,
eller system for lagring og henting av data, eller kommunikasjons-system,
nettverk, protokoll eller del derav, eller lagringsanordning, mikrobrikke,
integrert krets, sanntidssystem eller lignende anordning, eller ethvert
dataprogram (herunder men ikke begrenset til applikasjonsprogramvare,
operativsystemer, kjøretidsmiljøer eller kompilatorer), permanent
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program eller mikrokode.

3.7

Konsulent
En ”Konsulent” er en person som har arbeidet som Ansvarlig Revisor eller
Autorisert Regnskapsfører og som fortsetter å gi råd i tråd med sitt
forhenværende arbeid.

3.8

Forsvarskostnader
Alle kostnader og utgifter som er påløpt med Forsikringsgiverens
forhåndsgodkjennelse, som gjelder etterforskning, forsvar eller forhandlinger om
oppgjør i tilknytning til et eventuelt Krav eller Omstendighet.
Egenandelen gjelder ikke Forsvarskostnader.

3.9

Dokumenter
Alle former for Dokumenter av en hvilken som helst art, herunder
elektronisk lagrede datasystemer (forutsatt at den Forsikrede beholder
duplikater av elektronisk lagrede dokumenter).

3.10

Ansatt
Enhver nåværende eller forhenværende ansatt som har ansettelseskontrakt
med Forsikrede, inkludert partnere, styremedlemmer og direktører,
konsulenter og midlertidig ansatte som er ansatt av Forsikrede, herunder
eventuell vikar som er engasjert av Firmaet ogsom inntil videre skal utføre
oppgavene til en ansatt som beskrevet ovenfor eller en Forsikret, dog
forutsatt at vikaren er kvalifisert gjennom en anerkjent yrkesorganisasjon
som er relevant for den virksomhet som utføres.

3.11

Egenandel
Det første beløpet av ethvert Krav eller tap som skal betales av denForsikrede og
som ikke er dekket av forsikringen under denne Forsikringsavtalen.
Egenandelens størrelse er fastsatt i Forsikringsbeviset.

3.12

Økonomisk tap
Det direkte økonomiske tap for klienten til den Forsikrede eller
kreditoren til klienten til den Forsikrede, herunder eventuelt tap av
rente.

3.13

Firmaet
Firmaet eller firmaene som navngis som den Forsikrede i
Forsikringsbeviset og som er navngitt i Forsikringssøknaden, detvære seg
enten et partnerskap som bare består av partnere og forhenværende
partnere, enkeltmannsforetak eller juridisk selskap.
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Firma omfatter ethvert tidligere firma, forutsatt at dette er oppgitt i
søknadsskjemaet for forsikringen.
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Ethvert firma eller foretak eller datterselskap eller liknende som den
Forsikrede er juridisk ansvarlig for som følge av oppkjøp (delvis eller på
annen måte) enten før denne Forsikringsavtalen trådte i kraft elleri løpet av
Forsikringsperioden, forutsatt at Forsikringsgiveren har fått skriftlig
melding om at de eksisterer og har akseptert å forsikre et slikt selskap eller
foretak.
3.14

Forsikrede
3.14.1 Firmaet
3.14.2 enhver partner, revisor, regnskapsfører, Konsulent, Ansvarlig
Revisor, Autorisert Regnskapsfører eller Ansatt i Firmaet,
herunder enhver person som er utnevnt til en slik stilling i løpetav
Forsikringsperioden, forutsatt at hele forsikringspremien erinnbetalt
for rådet eller tjenestene.
3.14.3 enhver partner, revisor, regnskapsfører, Konsulent, Autorisert
Regnskapsfører eller Ansatt som ikke lenger erhos den Forsikrede
og som, dersom en slik forhenværende partner, revisor,
regnskapsfører, Konsulent, Ansvarlig Revisor, Autorisert
Regnskapsfører eller Ansatt er avgått ved døden eller er erklært
ute av stand til å representere seg selv, ikke kan betale eller er
erklært konkurs, forutsatt at en slik partner, revisor,
regnskapsfører, Konsulent, Ansvarlig Revisor, Autorisert
Regnskapsfører eller Ansatt var i Firmaet da handlingen, feilen
eller unnlatelsen som et eventuelt Krav eller tap er basert på, fant
sted.
3.14.4 boet, personlige representanter eller bobestyrer eller medhjelper ved konkurs hos noen av ovennevnte Forsikrede.

3.15

Ansvarlig Revisor
En Revisor som undertegner en revisjon i henhold til Lov om revisjon og
revisorer av 15.januar og 25. juni 1999 og/eller lov som erstatter denne.

3.16

Forsikringssum
3.16.1 Beløpet angitt i Forsikringsbeviset og som gjelder for alleKrav
og skadetilfeller som er forsikret under denne
Forsikringsavtalen.
3.16.2 I tillegg til Forsikringssummen skal Forsikringsgiveren dekke
Forsikredes Forsvarskostnader. For det tilfellet at
Forsikringssummen er lavere enn den påløpte
skadeserstatningen, skal Forsikringsgiver kun være ansvarlig for den
del av Forsvarskostnadene som den skadeserstatningen
Forsikringsgiver har betalt, utgjør av den totale fastsatte
skadeserstatningen.
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3.16.3 For det formål å fastsette Forsikringssum og Egenandel, og
anvendelse av Egenandel, skal alle Krav eller tap som oppstår fra en og
samme eller lignende handling, feil eller unnlatelse, ellerfra en serie
handlinger, feil eller unnlatelser som skyldes samme eller lignende
årsak eller handlinger, feil eller unnlatelser av en person eller
personer som opptrer sammen eller hvor slik person eller personer
er involvert eller implisert, regnes som ettKrav eller skadetilfelle.

3.17

Penger
Ethvert vekslingsmiddel i bruk på det aktuelle tidspunkt som er godkjent eller
vedtatt av en hvilken som helst stat som del av dennes nasjonale valuta,
herunder ethvert omsettelig eller ikke-omsettelig instrument som
representerer penger og som tilhører en klient av den Forsikrede elleren
kreditor av klienten til den Forsikrede.

3.18

Forsikringssøknad
Søknad om forsikringsdekning under denne Forsikringsavtalen, herunder
Søknadsskjemaet som er angitt i Forsikringsbeviset, sammen med eventuell
annen dokumentasjon eller opplysning som ersendt til Forsikringsgiveren i
denne hensikt.

3.19

Rapporteringsperiode
Perioden som er beskrevet i pkt 5.4.4 og som begynner med øyeblikkeligvirkning
fra:
3.19.1 slutten av Forsikringsperioden eller
3.19.2 ved tidligere heving eller oppsigelse som beskrevet i pkt. 5.4.2.2,
5.4.2.3 eller 5.4.3, tidspunkt og dato for slik heving eller
oppsigelse eller
3.19.3 dersom denne forsikringsavtalen ikke er hevet, sagt opp eller
utsettes for manglende fornyelse, og Rapporteringsperioden
gjelder en pensjonert person eller en person som avslutter sitt
ansettelsesforhold i Firmaet, pensjoneringsdatoen eller den
datoen ansettelsesforholdet tok slutt.
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3.20

Forsikringsbevis
Forsikringsbeviset som er tilknyttet denne Forsikringsavtale,
inkludert alle tillegg.

3.21

Autorisert regnskapsfører
En Autorisert regnskapsfører er en regnskapsfører som er godkjentog
underlagt Finanstilsynets regelverk.

4.

DEKNINGSOMFANG
Forsikringsgiveren vil holde den Forsikrede skadesløs med hensyn til:
4.1

Juridisk ansvar
Krav som er reist mot den Forsikrede i løpet av Forsikringsperioden og
som skyldes at den Forsikrede ved utøvelse av sinVirksomhet pådrar
seg juridisk ansvar for brudd på god yrkesskikk som følge av en handling,
feil eller unnlatelse utført av:

4.1.1

den Forsikrede

4.1.2

enhver Ansatt

4.1.3

en eventuell annen person, men kun under vedkommendes
utførelse av virksomhet på vegne av den Forsikrede.

4.2

Tap av Dokumenter
Enhver rimelig kostnad eller utgift den Forsikrede har pådratt seg (og som
Forsikringsgiveren har samtykket til) for å erstatte eller gjenopprette
Dokumenter, enten de er eiet av Forsikrede eller er under dennes ansvar
ved utførelsen av den Forsikredes Virksomhet, og som er oppdaget som
tapt eller ødelagt i løpet av Forsikringsperioden
FORUTSATT AT:
(A)

Forsikringsgivers ansvar i henhold til Forsikringsavtalen med alle
sine punkter og eventuelle forlengelser, ikke overskrider
Forsikringssummen med tillegg av eventuelle Forsvarskostnader
beskrevet i definisjonen av Forsikrings-summen.

(B)

ved eventuelle Krav, kostnader eller utgifter som oppstår av
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Forsikringsavtalens punkt 4.1 eller en eventuell Utvidelse, skal
Egenandelen betales av den Forsikrede, og Forsikringsgiveren skal
deretter bare dekke det som overstiger egenandelen.

4.3

Uredelighet
Uaktet Unntak 6.7, Uredelighet, vil Forsikringsgiveren holde den Forsikrede
skadesløs overfor Krav som er reist mot den Forsikrede i løpet av
Forsikringsperioden, og som skyldes at den Forsikrede ved utøvelse av sin
Virksomhet, pådrar seg juridisk ansvarsom et resultat av en uredelig,
svikaktig, urettmessig eller straffbar handling, feil eller unnlatelse fra:
4.3.1

den Forsikredes side

4.3.2

en Ansatts side

4.3.3

en eventuell annen persons side, men kun under vedkommendes
utførelse av virksomhet på vegne av den Forsikrede.

Dog skal dekningen som gis i kraft av denne Forsikringsavtalen ikkemedføre
erstatning

4.4

4.3.4

for en eventuell uredelig, svikaktig, urettmessig eller straffbar
handling, feil eller unnlatelse som er gjort, stilltiende akseptert eller
utført mens en partner av den Forsikrede eller Firmaethar visst
om det;

4.3.5

til noen person eller enhet som utfører eller stilltiende
aksepterer en slik uredelig, svikaktig, urettmessig eller straffbar
handling, feil eller unnlatelse eller som forblir passiv eller
ettergivende etter at en slik uredelig, svikaktig, urettmessig eller
straffbar handling, feil eller unnlatelse er oppdaget.

Tap av penger
4.4.1

enhver rimelig kostnad eller utgift som den Forsikrede har
pådratt seg (og som Forsikringsgiver har samtykket til) for åsikre
tilbakeføring av Penger eller

4.4.2

det Økonomiske Tap forårsaket av at Penger er forsvunnet fordi
den Forsikrede, en Ansatt eller en annen person har angitt feil
poststed eller gitt feil instruks om overføring (men kuni forbindelse
med Forretningsvirksomhet som en slik annen person har utført på
vegne av den Forsikrede) i forbindelse med utførelsen av den
Forsikredes forretningsvirksomhet.
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5.

VILKÅR
5.1

Generelle forutsetninger
Det er enighet om og forutsatt at:
5.1.1

den Forsikrede skal betale til Forsikringsgiveren alle
skyldige premier innen forfallsdatoen.

5.1.2

den Forsikrede skal ikke melde om Krav eller tap som den
Forsikrede vet er falske eller svikaktige hva gjelder beløp eller
annet.

5.1.3

med start fra den Forsikredes Forsikringssøknad til utløpetav
Forsikringsperioden, har Forsikrede løpende plikt til å opplyse
Forsikringsgiver om alle vesentlige endringer så snartdet rimelig lar
seg gjøre.

5.1.4

Firmaet skal gjøre sitt ytterste for å sikre at råd og tjenester som
er beskrevet i pkt. 3 til enhver tid blir gjennomgått [1] innenfor
gjeldende lov eller forskrift som gjelder slikt råd ellertjeneste og
[2] der det er aktuelt, av personell som er tilstrekkelig kvalifisert
til å gi slikt råd eller slik tjeneste.

Brudd på vilkår i pkt. 5.1.1, 5.1.2 eller 5.1.3 begått av denForsikrede gir
Forsikringsgiveren rett til etter eget skjønn å si opp Forsikringsavtalen fra
det tidspunkt forsikringen starter å løpe, og alle Krav og tap skal anses som
udekket, forutsatt at det er i samsvar med FAL.
5.2

Suspensive vilkår for Krav
5.2.1

Meldinger
En forutsetning for Forsikringsgiverens ansvar, er atden
Forsikrede melder fra til Forsikringsgiveren, ved
Söderberg & Partners, Lysaker Torg 15, 1366 Lysaker, Norge
uten unødig opphold etter å ha fått kjennskap til:
5.2.1.1

ethvert Krav reist mot den Forsikrede eller
ethvert skadetilfelle oppdaget av den
Forsikrede

5.2.1.2

enhver Omstendighet

Når det gjelder punkt 5.2.1 skal Forsikrede anses å ha fått
kjennskap til et Krav eller skadetilfelle eller en Omstendighetnår
dette blir kjent for (1) en nåværende oppdragsgiver eller partner
dersom Firmaet er et enkeltpersonforetak eller et ansvarlig selskap
eller (2) en nåværende Ansvarlig Revisor, nåværende godkjent
regnskapsfører eller RM/juridisk avdeling dersom Firmaet er en
juridisk person.
COL-AES-2022B [02/22]

11

Forutsatt at slik melding om Omstendighet har vært gitt
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i løpet av Forsikringsperioden, skal ethvert etterfølgende Krav
eller tap som springer ut av slike anmeldte Omstendigheter
anses for å ha blitt fremsatt [i forbindelse med Forsikringsavtalens
punkt 4.1 & 4.4] eller avdekket [i forbindelse med
Forsikringsavtalens punkt 4.2 & 4.3] i løpetav
Forsikringsperioden.
Den Forsikrede (dersom vedkommende har rett til erstatning)taper
retten til erstatning dersom et Krav eller tap ikke er meldt til
Forsikringsgiveren innen ett år etter at den Forsikrede ble
oppmerksom på grunnlaget for Kravet eller tapet.
5.2.2

Samarbeid
Etter at et Krav eller en Omstendighet er meldt, skal den Forsikrede for
egen regning:

5.3

5.2.2.1

gi alle opplysninger og assistanse innen
tidsrammer som Forsikringsgiveren med
rimelighet kan kreve og

5.2.2.2

ikke innrømme ansvar, inngå avtaler, forlik eller
fremsette løfter, eller gi tilbud eller betaling
uten Forsikringsgiverens samtykke.

Forsikringsgiverens rettigheter
Etter at varsel om et Krav eller en Omstendighet er mottatt, har
Forsikringsgiveren rett til:
5.3.1

etter eget skjønn og på vegne av den Forsikrede å ta over og
iverksette etterforskning, forsvar eller oppgjør i forbindelse med
saken;

5.3.2

til enhver tid å betale den Forsikrede et beløp tilsvarende
Forsikringssummen (med fradrag for Egenandelen og eventuelle
beløp som allerede er betalt eller brukt i løpet av
Forsikringsperioden) eller et mindre beløp som, etter
Forsikringsgiverens mening, kan tjene som oppgjør for et Krav.
Forsikringsgiverens behandling av Kravet eller rettsforfølgningen
skal da opphøre, og Forsikringsgiveren skalikke ha videre ansvar
med hensyn til kostnader eller Krav.
Forsikringsgiveren skal ikke være ansvarlig for tap som den
Forsikrede påstår å ha lidt fordi Forsikringsgiveren har handlet
slik;

5.3.3
å få overdratt alle rettigheter til regress som den Forsikrede kan ha mot
en part, og den Forsikrede skal avholde seg fra å
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skade slike rettigheter. Det er imidlertid enighet om at
Forsikringsgiveren ikke skal gjøre slike rettigheter gjeldende mot en
Ansatt med mindre den ansatte har begått forsettlig svik eller
uredelighet med en svikaktig eller uredelig hensikt i den
situasjonen som utgjør grunnlaget for Krav om erstatning.

5.4

Administrative vilkår
5.4.1

Tvister angående Forsikringsavtalen
Enhver tvist eller uoverensstemmelse mellom den Forsikrede og
Forsikringsgiveren som springer ut av denne Forsikringsavtalen, skal
oversendes en erfaren advokat som den Forsikrede og
Forsikringsgiveren skal være enige om, eller til en annen part som
partene måtte bli enige om.
Konklusjonene til den oppnevnte advokaten (eller en annen part
som det er enighet om) skal være bindende for Forsikringsgiveren
og den Forsikrede, og kostnadene forbundet med sliksak skal
tildeles av advokaten (eller en annen part som det er enighet om) på
grunnlag av hva han/hun anser som rett og rimelig.

5.4.2

Heving
Denne forsikringen kan ikke heves i løpet av Forsikringsperioden, med
unntak av:

5.4.3

5.4.2.1

det som fremgår av Vilkår 5.1;

5.4.2.2

ved at Forsikringsgiveren gir 60 dagers varsel før
utløpsdatoen;

5.4.2.3

ved at den Forsikrede til enhver tid gir minst 30 dagers
varsel og deretter oppgir på hvilket tidspunktoppsigelsen
skal tre i kraft. Premien skal justeres forholdsmessig.
Premien kan justeres enten på det tidspunkt hevingen
trer i kraft eller så raskt som deter praktisk mulig etter
at hevingen har trådt i kraft. Betaling eller
tilbakebetaling av ikke-opptjent premieer ikke et vilkår
for heving av kontrakten.

Oppsigelse
Hvis behovet for forsikring bortfaller i løpet av perioden, kan
ikke-opptjent premie tilbakebetales etter utløpet av
Forsikringsperioden og vil bli beregnet forholdsmessig.

5.4.4
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Denne forsikringen er utvidet for å holde den Forsikrede skadesløs
overfor Krav som er reist mot vedkommende i
Rapporteringsperioden, forutsatt at slikt Krav skriver seg fraen
handling, feil eller unnlatelse som ble begått eller hevdes å ha blitt
begått før begynnelsen av Rapporteringsperioden.
Forsikringssummen for Krav som er fremsatt i
Rapporteringsperioden skal være summen som er oppgitt i
Forsikringsbeviset. Videre skal enhver innbetaling av et Kravi
Forsikringsperioden avkorte den gjeldende grensen for ansvar som
gjelder i Rapporteringsperioden med samme beløp.
Denne bestemmelsen om Rapporteringsperioden skal ikkegjelde
dersom manglende fornyelse, heving eller oppsigelse av
forsikringen var en følge av et eventuelt brudd på Vilkår 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3 eller 5.1.4 fra den Forsikredes side.
Et tilbud fra Forsikringsgiveren om andre fornyelsesvilkår,
herunder redusert forsikringssum, økt premie eller endrede
kontraktsvilkår eller betingelser skal ikke anses som at
forsikringen ikke fornyes.
Rapporteringsperioden skal vare i fem år. Rapporterings-perioden
kan forlenges til syv år totalt dersom Forsikrede noen gang ber om
det i løpet av nevnte femårsperiode ved å betale en tilleggspremie.
Ratene for en femårig Oppdagelsesperiode er normalt inkludert.
Imidlertid vil den Forsikrede måtte betale et tillegg itilfelle
behovet for oppdagelsesperiode
• er på mer enn fem år
• skyldes at en Ansvarlig Revisor, Autorisert
Regnskapsfører, Konsulent eller Firma flytter overtil et
foretak som ikke er forsikret under
Formuesskadeforsikringen for revisorer og
regnskapsførere tegnet gjennom Söderberg &
Partners.
• følger etter en periode på mindre enn ett år med
kontinuerlig kjøp av formuesskadeforsikring fra denne
Forsikringsgiver.
5.5

Individuelt ansvar
Forsikringsgiveres forpliktelser i henhold til forsikringsavtaler som detegner,
er individuelle, ikke solidariske, og er begrenset til omfanget av de individuelle
andelene. Forsikringsgivere er ikke ansvarlige for andreForsikringsgiveres
andeler når disse av en eller annen grunn ikke oppfyller alle eller deler av
sine forpliktelser.
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5.6

5.7

Beregning og betaling av premie
5.6.1

Premien er beregnet på grunnlag av opplysninger gitt av den
Forsikrede i forsikringssøknaden.

5.6.2

Dersom premien for en endring eller forlengelse av forsikringenikke
er betalt innen betalingsfristen, vil endringen eller forlengelsen
annulleres.

5.6.3

Uten hensyn til ovenstående kan premie forlanges betalt for
perioden Forsikringsgiveren ved lov er ansvarlig for dekningetter
utløpet av forsikringen. Denne premien skal beregnes på
forholdsmessig grunnlag.

5.6.4

Det skal ikke være noe krav at Firmaet betaler premie for
tjenestene til en person som vanligvis er ansatt i en annen
virksomhet enn det forsikrede Firma, og som opptrer som en
vikar i det forsikrede Firmaet.

Økt risiko
Der risikoen for skade øker i forhold til en forsikringsavtale som har vært
inngått, kan Forsikringsgiveren redusere erstatningen eller la den falle bort
med mindre Forsikringsgiveren har godtatt denne endringen skriftlig. Hvilke
endringer som kan føre til slik reduksjon ellerannullering av erstatning, er
angitt i Forsikringsbeviset.

5.8

Sikkerhetsforskrifter
Sikkerhetsforskrifter kan innføres for å redusere skadeomfanget eller forå
unngå at skade oppstår. Slike sikkerhetsforskrifter må overholdes.
Dersom de ikke overholdes og dette fører til skade, kan erstatningenfalle
bort. Hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder, vil fremgå av
Forsikringsbeviset. Der det henvises til sikkerhetsforskrifter som ergitt til
andre, kan Forsikringsgiveren få disse på anmodning.

5.9

Blokkeringsklausul
Følgende vilkår gjelder bare i tilfelle et Krav som kan tilskrives samme handling,
tilfelle, hendelse, kilde eller årsak, meldes til mer enn enForsikringsavtale
under kontrakten.
Forsikringsgiveren kan gi erstatning under mer enn en av de aktuelle
Forsikringsavtalene, men slik erstatning skal alltid være i henhold til den
høyeste Forsikringssummen i en av alle relevante Forsikringsavtaler.
Når det gjelder punkt 5.9, innebærer kontrakten
Formuesskadeforsikring for Revisorer og Regnskapsførere som er
forsikret under Formuesskadeforsikringen for revisorer og
regnskapsførere tegnet gjennom Söderberg & Partners. i henhold
til den fullmakt som er gitt under kontraktsnummeret for unik
markedsreferanse (UMR) i Forsikringsbeviset eller enhver tilhørende
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kontrakt som opphører eller fornyes.
5.10

Gjeninnsettelse av Forsikringssummen
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5.10.1 Generelle gjeninnsettelsesbestemmelser
5.10.1.I

Hvis Forsikringssummen reduseres på grunn av
utbetaling av et Krav eller tap, skal det beløp dener
redusert med øyeblikkelig gjeninnsettes til det fulle
beløp. Gjeninnsettelsen skal gjelde med øyeblikkelig
virkning og automatisk for hver kronesom er betalt i
erstatning, som oppgjør for Kravet og/eller tapet
avhengig av (1) dato for fullstendig og endelig
oppgjør eller (2) om Kraveteller tapet overstiger
Forsikringssummen.
Antallet ganger Forsikringssummen kan gjeninnsettes
er begrenset og nærmere beskrevet i punkt 5.10.2
under.

5.10.1.2

Gjeninnsettelsen skal kun gjelde nye Krav eller tap som
ikke på noen måte kan relateres til det Kraveteller
tapet som forårsaket reduksjonen av
Forsikringssummen. Følgelig kan Forsikringsgiverens
ansvar for en hvilken som helst serie med Krav eller tap
som kan tilskrives samme eller lignende opprinnelige
årsak, slik det er definert i 3.16.3, ikke være høyere
enn Forsikringssummenslik den står oppført i
Forsikringsbeviset.

5.10.2 Bestemmelser for gjeninnsettelse
5.10.2.1 En eller flere gjeninnsettelser kan kjøpes etter
Forsikredes eget ønske, før Forsikringsbeviset
utstedes. Antallet gjeninnsettelser som er kjøpt, er
angitt i Forsikringsbeviset..
5.10.2.2 Hvis det ikke kjøpes noen gjeninnsettelse, er
Forsikringssummen det høyeste beløp som skal
betales for ett eller flere Krav eller tap i en enkelt
Forsikringsperiode..
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5.10.2.3 Hvis én gjeninnsettelse kjøpes, er den doble
Forsikringssummen det høyeste beløp som skal betales
samlet for flere enn ett Krav eller tap i en enkelt
Forsikringsperiode.
5.10.2.4 Hvis to gjeninnsettelser kjøpes, er den tredoble
Forsikringssummen det høyeste beløp som skal betales
samlet for flere enn ett Krav eller tap i en enkelt
Forsikringsperiode.
5.10.2.5 Hvis tre gjeninnsettelser kjøpes, er den firedoble
Forsikringssummen det høyeste beløp som skal betales
samlet for flere enn et Krav eller tap i en enkelt
Forsikringsperiode.
5.10.2.6 Hvis fore gjeninnsettelser kjøpes, er den femdoble
Forsikringssummen det høyeste beløp som skal betales
samlet for flere enn ett Krav eller tap i en enkelt
Forsikringsperiode.
5.10.2.7 Hvis fem gjeninnsettelser kjøpes, er den seksdoble
Forsikringssummen det høyeste beløp som skal betales
samlet for flere enn ett Krav eller tap i en enkelt
Forsikringsperiode.
5.11

Lov om Forsikringsavtaler
Lov om Forsikringsavtaler av 16.06.1989 (FAL) eller lov som erstatter denne
gjelder for denneforsikringen.

6.

UNNTAK
Denne Forsikringsavtalen dekker ikke den Forsikredes Krav, tap, ansvareller
utgifter som direkte eller indirekte følger av:
6.1

Virksomhet som Agent
ethvert Krav eller tap som enhver forsikringsgiver eller underwriter har lidt
på grunn av feil, handling eller unnlatelse som skyldes den Forsikredes
virksomhet som agent for en slik forsikringsgiver,

6.2 Personskade og tingsskade
6.2.1 enhver legemsskade, psykisk eller følelsesmessig skade, sykdom,eller
død, eller

6.3

6.2.2

ethvert tap eller enhver skade på ting utover det som erdekket
under Forsikringsavtalens punkt 4.2

6.2.3

enhver tredjepart med mindre slikt Krav, tap, ansvar eller utgift
skyldes brudd på god yrkesskikk ved drift av Virksomheten.

Brudd på ansettelsesavtale
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enhver ansettelsesavtale eller forpliktelse som er pålagt den Forsikredesom
arbeidsgiver, herunder ethvert Krav angående usaklig eller uberettiget
oppsigelse.

6.4

Krav, tap og Omstendigheter som var kjent ved Forsikringsavtalens
ikrafttredelse
ethvert Krav, tap eller Omstendighet

6.5

6.4.1

som var kjent før ikrafttredelsen av denne Forsikringsavtaleneller
som etter Forsikringsgivers mening burde ha vært kjent for 1) en
oppdragsgiver eller partner hvis Firmaet er et
enkeltpersonforetak eller et ansvarlig selskap eller 2) en revisor,
regnskapsfører eller RM/juridisk avdeling hvis Firmaet er en
juridisk person eller

6.4.2

som den Forsikrede hadde meddelt Forsikringsgiveren eller annen
forsikringsgiver i henhold til en eventuell annen forsikring før denne
Forsikringsavtalen trådte i kraft.

Datanettverk og skade på data
Skade, sletting, tyveri, endring av, tilgang til eller mangel på tilgang til, eller
tap av dataintegritet til elektroniske data som tilhører den Forsikrede eller
som skyldes den Forsikrede, og som helt eller delvis er forårsaket av
datavirus eller av en person somikke er partner, direktør eller for tiden
ansatt hos den Forsikrede.

6.6

Aksjemajoritet / tilknyttede selskaper
Ethvert Krav fremsatt av

6.6.3

6.7

6.6.1

ethvert mor- eller datterselskap av den Forsikrede eller
ethvert selskap som har det samme morselskap som den
Forsikrede, eller

6.6.2

ethvert annet selskap hvori den Forsikrede har en
aksjemajoritet på over 50 %, eller

ethvert annet selskap i felleseie med den Forsikrede, med mindre
slikt Krav skriver seg fra en uavhengig tredjepart.
Uredelighet
Uredelighet fra den Forsikredes eller Ansattes side. Denne begrensning
gjelder imidlertid ikke for noen person eller enhet definert som den
Forsikrede og som ikke har utført den uredelige ellersvikaktige handlingen
eller unnlatelsen.
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6.8

Arbeidsgiveransvar
Personskade, sykdom eller død hos enhver person som skyldes arbeidsforholdet og
som skjer i en hvilken som helst kapasitet i løpet av ansettelsesperioden hos
den Forsikrede.

6.9. Økonomisk utbytte
Enhver uttrykt eller antydet/forutsatt garanti gitt i relasjon til økonomisk
utbytte på enhver investering eller investeringsportefølje med mindre den
Forsikrede uansett ville ha vært ansvarlig for en slik garanti.
6.10 Avgrensninger i jurisdiksjon

6.11

6.10.1

enhver dom, kjennelse, betaling eller forlik gitt i land som
opererer under lovgivingen i USA eller Canada, eller

6.10.2

ethvert pålegg gitt hvor som helst i verden som fremsettes for å
fullbyrde en dom, kjennelse, betaling eller forlik, helt eller delvis,
avsagt i domstolene i eller under lovgivningen i USA eller Canada.

Unntak ved insolvens
Ethvert Krav, tap, ansvar eller utgift som direkte eller indirekte oppstårpå
grunn av insolvens, konkurs, avvikling eller manglende betalingsevne hos
Forsikrede. Slikt unntak gjelder ikke Krav, tap, ansvar eller utgiftsom
oppstår på grunn av brudd på yrkesutøvelse som skyldes forsømmelse
eller uaktsomhet.

6.12

Ærekrenkelse
Ærekrenkelse begått eller påstått begått av en hvilken som helst person.Denne
begrensningen gjelder imidlertid ikke personer eller enheter/virksomheter
som er definert i definisjonen av ”Forsikrede” som ikke har begått den
uredelige eller svikaktige handlingen eller unnlatelsen.

6.13 Svingninger i markedet
Ethvert Krav, tap, ansvar eller utgift som skyldes avskriving eller tap på
investeringer når slik avskriving eller tap er en følge av normale eller
uregelmessige svingninger i aksjer eller varer eller andre markeder somer
utenfor den Forsikredes innflytelse eller kontroll.
6.14 Kjernefysisk risiko og krig / risiko for terrorisme
eller som er forårsaket av eller delvis forårsaket av:
6.14.1 ioniserende stråling, radioaktivitet forurensning fra kjernefysisk
brensel, kjernefysisk avfall eller radioaktive stoffer
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6.14.2 radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaper til ethvert
sprengstoff, ethvert kjernefysisk materiale, eller kjernefysiske
komponenter.
6.14.3 krig, invasjoner, handlinger utført av utenlandske fiender,
krigshandlinger (uansett om krig er erklært eller ikke), borgerkrig,
opprør, revolusjon, oppstand, samfunnsmessig uro som har et omfang
tilsvarende eller ensbetydende med folkeopprør, militær
maktovertakelse eller militærkupp, eller beslagleggelse eller
nasjonalisering eller rekvirering eller ødeleggelse av eller skade på
eiendom av eller etter ordre fra en regjering eller sentral eller lokal
myndighet, eller
6.14.4

enhver handling eller handlinger, eller trussel fra slike instanser om
terrorisme, bruk av makt eller vold i politisk, religiøs eller annen
hensiktmed det formål å styrte eller legge press på myndighetene,
eller forå skape frykt hos allmennheten, utført av en person eller
personer som handler på egne vegne eller på vegne av eller i
forbindelse med en organisasjon.

Ved ethvert Krav og ethvert søksmål eller annen rettsforfølgelse som har til
hensikt å inndrive et Krav i henhold til denne Forsikringsavtalen, skal
byrden ved å bevise at Kravet ikke faller under dette unntaket hvile på den
Forsikrede.
Dersom deler av dette Unntaket blir ansett ugyldige eller ikke kan
håndheves, skal de øvrige deler fortsatt være gjeldende.
Dette unntaket gjelder ikke et eventuelt Krav, tap, ansvar eller utgiftsom
skyldes uaktsomt brudd på god yrkesskikk.

6.15 Annen forsikringsdekning
Hvis den Forsikrede har rett til erstatning i henhold til andre
forsikringsavtaler, med unntak av ethvert beløp som overstiger summensom
ville ha blitt utbetalt under slik annen forsikringsdekning hvis ikke denne
Forsikringsavtalen hadde trådt i kraft.
6.16 Styre- og lederansvar utenfor Virksomheten
Den Forsikrede som opptrer som styremedlem eller leder for et hvilket som
helst annet selskap, med mindre ansvar pådras som følge avden Forsikredes
Virksomhet og forutsatt at honoraret fra slike oppdrag er til den
Forsikredes fordel.
6.17

Forurensning
Forurensning, utslipp eller kontaminering, uansett årsak, med mindre Kravet,
tapet, ansvaret eller utgiften skyldes uaktsomt brudd pågod yrkesskikk.
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6.18 Straffeerstatning
Enhver bot, mulkt, eller straffeerstatning
6.19

Retroaktiv dato
Alle Krav som stammer fra Virksomhet som har funnet sted eller hevdes å
ha funnet sted før retroaktiv dato spesifisert i Forsikringsbeviset.

6.20 Driftstap
eller (unntak) i forbindelse med et hvilket som helst driftstap eller driftsgjeld
som oppstår fra virksomhet som er ledet eller drevet av den Forsikrede.
Imidlertid skal dette unntaket ikke gjelde Krav som erreist mot den
Forsikrede for uaktsomhet utvist i den vanlige utøvelsen av aktiviteter i
forbindelse med arbeid som bobestyrer.

6.21 Garanti
Enhver garanti, skadesløsholdelse, sikkerhetsstillelse eller økonomisk
forpliktelse som den Forsikrede påtar seg i henhold til avtale, med
mindre den Forsikrede ville ha hatt slikt ansvar uavhengig av slik garanti,
skadesløsholdelse eller forpliktelse.
6.22 Kontraktsansvar
En eksplisitt eller implisitt garanti gitt av den Forsikrede, eller ansvarsom
han har påtatt seg ved kontrakt eller avtale, på en slik måte at juridisk
ansvar ikke kan gjøres gjeldende overfor den Forsikrede utenslik kontrakt
eller avtale.
6.23 Slektskap
Fra ektefeller eller samboere, slektninger i direkte oppstigende eller
nedstigende linje, brødre eller søstre, barn eller barnebarn av den
Forsikrede eller av andre som er i familie med ovennevnte personer
gjennom ekteskap.
6.24

Enhver Virksomhet som er utført av eller for et av de følgende
ekskluderte selskapene:
Price Waterhouse Coopers AS Norge
Ernst & Young AS
Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS
KPMG AS.
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SÆRVILKÅR

Fri rettshjelp
Firmaet skal ha tilgang på fri rettshjelp som skal være for 4 (fire) timer per Ansvarlig Revisor
eller Autorisert Regnskapsfører per Forsikringsperiode.
Den frie rettshjelpen må være relatert til Virksomheten. Eventuell juridisk bistand i private saker
skal holdes utenfor.
Firmaet skal også ha tilgang på 4 (fire) timers fri rettshjelp per Forsikringsperiode i saker som
ikke har med den profesjonelle Virksomheten å gjøre.
Alle forespørsler om juridisk bistand skal rettes via Söderberg & Partners, Lysaker Torg
15,1366 Lysaker. Söderberg & Partners vil sette en av advokatene i panelet
(oppnevnt advokat) på saken.
Söderberg & Partners skal sende et servicehonorar til Firmaet for hver sak derfri
rettshjelp brukes, som vederlag for ekstraarbeid. Servicehonoraret vil utgjøre 10 %
(ti prosent) av totalkostnaden.
Hvis en sak skulle kreve mer enn de frie rettshjelpstimene som står til disposisjon, skalFirmaet
og den oppnevnte advokaten opprette en egen, uavhengig kontrakt for de ekstra timene.
Dersom den oppnevnte advokaten på et tidlig tidspunkt kommer til at den tildelte saken er en
omstendighet/ et potensielt krav som er dekket av formuesskadeforsikring, vil saken ikke
lenger bli behandlet som juridisk bistand, men som en vanlig skadebehandlingssak.
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TILLEGG ANGÅENDE FORMUESSKADEFORSIKRING MOT DATAKRIMINALITET
(IUA 04-017)
1)

Dette tillegget har forrang fremfor enhver annen bestemmelse i denne kontrakten.

2) Med mindre det fremkommer uttrykkelig i dette tillegget, eller ved en annen begrensning i denne
avtalen som spesifikt angår om et Datasystem brukes eller ikke kan brukes, skal ingen dekning som
på annen måte gis av denne avtalen begrenses bare fordi et Datasystem brukes eller ikke kan
brukes.
3)

Denne kontrakten omfatter ikke tap, skade, erstatningsansvar, krav, kostnader, utgifter, bøter,
straffegebyrer, tapsbegrensninger eller andre beløp som er forårsaket av eller et resultat av:
a) et Cyberangrep eller
b) delvis eller total nedetid eller svikt i et Datasystem,
forutsatt at Datasystemet eies eller kontrolleres av forsikringstakeren eller av en annen part
som handler på vegne av forsikringstakeren, eller
c) mottak av eller overføring av skadelig programvare, kode eller tilsvarende som rammer
forsikringstakeren eller en annen part som handler på vegne av forsikringstakeren.

4)

Denne kontrakten omfatter ikke tap, skade, erstatningsansvar, krav, kostnader, utgifter, bøter,
straffegebyrer, tapsbegrensninger eller andre beløp som direkte eller indirekte er forårsaket av eller
direkte eller indirekte er et resultat av en svikt eller et avbrudd i en tjeneste levert:
a) til forsikringstakeren eller til en annen part som handler på vegne av forsikringstakeren av en
internettleverandør, telekommunikasjonsleverandør eller skyleverandør, men ikke innbefattet
forsikringstakerens hosting av maskinvare og programvare,
b) av enhver tjenesteleverandør, men bare der denne svikten eller dette avbruddet i tjenester
rammer et Datasystem som eies eller kontrollers av forsikringstakeren eller av en annen part
som handler på vegne av forsikringstakeren,

som et resultat av et Cyberangrep.
5)

Denne kontrakten omfatter ikke tap, skade, erstatningsansvar, krav, kostnader, utgifter, bøter,
straffegebyrer, tapsbegrensninger eller andre beløp som skriver seg fra faktiske eller påståtte brudd
på Personvernlovgivning fra forsikringstakerens side eller fra en tredjepart som handler på
forsikringstakerens vegne.

6)

Dekning av kostnader påført av et Cyberangrep for å gjenopprette eller gjenskape tapte,
utilgjengelige eller skadde dokumenter som eies eller kontrolleres av forsikringstakeren eller en
annen part på vegne av forsikringstakeren, skal ikke omfatte Data.

Følgende definisjoner gjelder i dette tillegget:
Datasystem skal her bety datamaskiner, maskinvare, programvare, kommunikasjonssystem, elektronisk
enhet (inkludert, men ikke begrenset til smarttelefon, bærbar datamaskin, nettbrett eller bærbar enhet),
server, skylagring eller mikrokontroller, inkludert ethvert tilsvarende system eller enhver konfigurasjon
av ovenstående og innbefattet, inngangs-, utgangs- og lagringsenhet, nettverksutstyr eller backupsystem.
Cyberangrep skal her bety en uautorisert eller ondsinnet handling eller lovbrudd eller en serie av
uautoriserte, ondsinnede handlinger eller lovbrudd, uaktet tid og sted, eller en trussel eller fiktiv trussel
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om dette, innbefattet tilgang til, bruk av eller drift av ethvert Datasystem.
Data skal her bety fakta, konsepter, kode eller all annen informasjon som er registrert eller overført i en
form som skal brukes, aksesseres, prosesseres, overføres eller lagres i et Datasystem.
Personvernlovgivning skal her bety gjeldende lovgivning og forskrifter om personvern i alle land,
territorier eller jurisdiksjoner, og som styrer bruk, konfidensialitet, integritet, sikkerhet og beskyttelse av
personopplysninger, eller regelverk og standarder angående personopplysninger som til enhver tid
utstedes av et kompetent myndighetsorgan eller datatilsyn (inkludert endringer i disse som måtte
vedtas).

IUA 04-017

27.11.2020
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