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Dette er en kort beskrivelse av dekningsomfanget for kriminalitetsforsikringen. En fullstendig oversikt over hva forsikringen 
dekker og hvilke begrensninger som gjelder finner du i forsikringsvilkårene. Det er alltid de fullstendige vilkårene og 
forsikringsavtalen mellom deg og oss som til enhver tid gjelder. 
 
Hvilken form for forsikring er dette? 
En kriminalitetsforsikring dekker det direkte økonomisk tap som sikrede påføres ved at personer, som er omfattet av sikredes 
styringsrett som arbeidsgiver, beviselig har gjort seg skyldig i en eller flere av følgende straffbare handlinger overfor sikrede: 
Dokumentfalsk, underslag, tyveri, bedrageri og økonomisk utroskap. Forutsatt at vedkommende har handlet i den hensikt å skaffe 
seg selv eller andre enn sikrede en uberettiget, direkte økonomisk vinning utover forfremmelse, lønnstillegg, bonus e.l. 
 
 
 

 
Hva dekkes?  
 

✓ Direkte økonomisk tap. 
Med direkte økonomisk tap forstås kronebeløpet/verdien 
som er fravendt sikrede ved handling som er omfattet av 
forsikringen. 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. 
 

Dersom det er avtalt og fremkommer i forsikringsbeviset kan 
forsikringen i tillegg omfatte: 
✓ direkte økonomisk tap påført sikrede ved straffbare 

handlinger utført av vikarer, konsulenter og andre 
personer som ikke er an-satt hos sikrede, men som utfører 
arbeidsoppdrag forsikrede 

✓ direkte økonomisk tap påført sikredes kunder ved 
straffbare handlinger utført av sikredes ansatte 

✓ tap av midler sikrede har i sin forvaring på særskilt 
klientkonto når tapet er en følge av straffbare handlinger 
utført av sikredes ansatte 

 
Forsikringssum 
✓ Forsikringssummen avtales i hvert enkelt tilfelle. 
✓ Forsikringssummen gjelder per skade og samlet for alle 

skader i ett og samme forsikringsår. 
 

 
Hva dekkes ikke? 
 

× Fysiske skader på ting eller personer, eller økonomiske 
følgeskader av slike skader. 

× Indirekte økonomisk tap eller konsekvenstap, herunder 
tapt inntekt, tapt fortjeneste etc. 

× Tap som skyldes handlinger utført av, eller i samarbeid 
med, eier eller dennes familie. 
 

 
 
 
. 

 
Er der noen begrensninger i dekningen? 
 

! Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom du ikke 
følger våre ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter, 
og dersom avtalte sikkerhetstiltak det er gitt rabatt for eller 
har vært en forutsetning for avtalen ikke er oppfylt. 

 
 
Hvor er jeg dekket? 
 

✓ I Norge, dersom ikke annet avtales. 
 

 
Hvilke forpliktelser har jeg? 
 

• At du gir riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål 
ved avtaleinngåelse. 

• At du følger sikkerhetsforskriftene og varsler oss om 
eventuelle endringer. Sikkerhetsforskrifter er 
aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og 
begrense skade. 

• At du ved en skade straks melder denne. 
 

 
Når starter og slutter forsikringen? 
 

Forsikringen starter fra den dato det er avtalt med selskapet og 
løper for et år av gangen, dersom ikke annet er avtalt. 
 

 
Hvordan avslutter jeg forsikringen? 
 

Forsikringen avtales for et år om gangen.  
 

 
Når og hvordan betaler jeg? 
 

Forsikringen betales årlig eller etter annen avtale til den dato 
som fremkommer i fakturaen. 
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