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1 Hvem forsikringen gjelder for 
Forsikringen gjelder for den som bestiller et oppdrag (oppdragsgiver) gjennom en formidlingstjeneste.  
 
Med oppdragstaker forstås den som tar oppdrag gjennom formidlingstjenesten.  

 
 

2 Når forsikringen gjelder 
Forsikringen omfatter oppdragsgivers tap påført av oppdragstaker ved utførelse av registrerte oppdrag gjennom formidlingstjenesten og som 
konstateres i forsikringstiden. Tapet anses konstatert på det tidspunkt det foreligger rimelig grunn til mistanke om at en straffbar handling er begått.  

 
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. 

 
3 Hvor forsikringen gjelder 
Hvis ikke annet er avtalt, gjelder forsikringen registrerte oppdrag i Norge på stedet oppdraget etter avtalen skal gjennomføres. 

 
 

4 Hva som inngår i forsikringen 
Forsikringen omfatter direkte økonomisk tap påført oppdragsgiver ved handlinger beskrevet i kapittel 5.  

 
 

5 Forsikringens omfang 
5.1 Hva forsikringen omfatter 
Forsikringen omfatter oppdragsgivers direkte økonomisk tap ved at oppdragstaker beviselig har gjort seg skyldig i en handling 
• som er straffbar etter Lov om straff av 1.oktober 2015 og 
• der vedkommende har handlet i den hensikt å skaffe seg selv eller andre enn sikrede en uberettiget direkte økonomisk vinning.  
 
Forsikringen omfatter også tap selv om gjerningsmannen var sinnssyk eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket, jf. Straffelovens bestemmelser.  
 

   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 oppdragsgiver 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 ikke indirekte økonomisk tap eller konsekvenstap, herunder tapt inntekt, tapt fortjeneste etc. 
 
5.2.2 Datakriminalitet 
Forsikringen omfatter ikke direkte økonomisk tap som den forsikrede virksomhet eller den forsikrede virksomhets kunder påføres ved datakriminalitet som 
rammer den forsikrede virksomhets datanettverk og datasystemer direkte. 

 
Med datakriminalitet forstås handlinger som etter gjeldende rett defineres som; 
• hacking (datainnbrudd) 
• Denial of Service (DoS) angrep (tjenestenektangrep) og/eller Distributed Denial of Service (DDoS) angrep (distribuert tjenestenektangrep). 
• ondsinnet kode eller, 
• virus. 

 
5.2.3 Familie 
Forsikringen omfatter ikke ansvar overfor medlemmer av sikredes familie. Til familie regnes sikredes foreldre, barn, søsken og deres ektefeller, samt sikredes 
ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. 

 
 

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 
Sikredes egenandel ved hvert skadetilfelle fremgår av forsikringsbeviset. 
 
Egenandel beregnes av enhver utbetaling under forsikringen, også av utgifter til ekstern sakkyndig.  

 
Ved erstatningsberegningen gjøres en eventuell reduksjon hjemlet i vilkår eller lov, før fradrag av egenandel. 
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8 Sikkerhetsforskrifter 
8.1 Følger av ikke å overholde sikkerhetsforskriftene 
Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver 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 oppdragsgiver uten ugrunnet opphold melde fra til If. 

 
Når oppdragsgiver vil gjøre krav gjeldende mot If i henhold til forsikringen, skal oppdragsgiver 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 oppdragsgiver 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 oppdragsgiver kan motregne overfor den skyldige. 
Det skal gjøres fradrag for den vinning/fortjeneste oppdragsgiver eventuelt har hatt i sammenheng med den begåtte handling. 

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