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Forsikringstilbud

Oversendelsen omfatter
Forsikringstilbud, forsikringsvilkår og aksept-/fullmaktskjema.

Vi håper vårt tilbud er av interesse, og ser frem til åmotta utfylt og signert aksept-/fullmaktskjema.

Gyldighet
Tilbudet er gyldig i 30 dager fra utstedelse, medmindre annet er avtalt.

Spørsmål?
Dersom det er spørsmål eller behov for utdypning av tilbudet, er dere velkommen til å ta kontakt via
e-post: servicesalg@klp.no eller undertegnede.

Aksept
Ved aksept av tilbudet vil KLP Skadeforsikring ordnemed det administrative for bytte av
forsikringsselskap.

Med vennlig hilsen
for KLP Skadeforsikring AS

Marianne Overrein
Telefon 22 03 20 90
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Forsikringsavtalen inneholder
- Forsikringsoversikt
- Forsikringsbevis
- Hva er nytt?
- Sikkerhetsforskrifter
- Vilkår

Forsikringsavtaleloven av 16.06. 1989 og øvrig
lovverk regulerer forsikringsavtalen.

Kundens opplysningsplikt
Forsikringsavtalen(e) er inngått på grunnlag av
opplysninger gitt av forsikringstaker. Opplysnin-
gergitt avmegler/fullmektig er likestiltmedopp-
lysninger gitt av forsikrede/sikrede selv og der-
med bindende for denne (Jf. FAL §§ 4-1, 13-1 a).

Sikkerhetsforskrifter
I forsikringsavtalen kan det være inntatt særskilte
krav til sikring og andre tiltak sommå være opp-
fylt. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre
reduksjon eller bortfall av erstatning etter skade,
Jf. FAL § 4-8.

Finansklagenemnda
Dersom det oppstår uenighetmellom forsikrings-
taker og selskapet ved behandling av en sak, og
dette ikke blir avklart gjennom den vanlige saks-
behandlingen, kan saken bringes inn for:

Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo
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Forsikringsoversikt

Forsikringstaker: ASKER OG BÆRUM BRANNVE-
SEN IKS

Kundenummer: 406708
Avtalen gjelder fra: 30.05.18

Forsikringsnummer Årspris (kr)*

Styreansvar Styreansvar 12330421 23.291

Total pris 23.291

Ved åklikkepå forsikringsbetegnelseneovenforkommerdu rett inn til forsikringsbeviset for rett forsik-
ring. Derfra kan du klikke deg videre til de vilkår og sikkerhetsforskrifter som gjelder for forsikringen.

Betalingsmåte: Giromed 1 termin(er)

* Ved korttidsforsikringer fremkommer prisen for den avtalte perioden
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Forsikringstaker: ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS
Kundenummer: 406708
Forsikringsnummer: 12330421
Forsikringsperiode: 30.05.18 - 29.05.19
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Tilbud
Styreansvar

Forsikringen gjelder samtlige av styretsmedlemmer og varamedlemmer.
Forsikringengjelder ikke skader som er følge avvedtak fattet av styret før forsikringenvar ikraft. Dette
selv om skaden ikke er registrert for etter at dekningen trådte i kraft.

Spesi kasjon
Virksomhet Brannvern
Driftsbudsjett 163.000.000
Andre opplysninger

Dekninger Forsikringssum (kr) Egenandel (kr)
Styreansvar 15.000.000 0

Total pris pr. år: kr 23.291
Periodepris: kr 23.291

Fordenne avtalen gjelder følgende vilkår:
Generelle vilkår GEN01 Generelle vilkår GEN01
Styreansvar (AST01-STY-05) Styreansvar (AST01-STY-05)

Melding om skade
Ved skade skal det så raskt sommulig meldes fra til KLP Skadeforsikring AS. Rett til erstatning kan
fallebortdersomkravet ikke ermeldt KLP Skadeforsikring AS innen ett år etter atdu kkkunnskapom
skaden.

Duharklagerett
Dersom dumener at KLP Skadeforsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen din
eller skadeoppgjøret, kan du ta kontaktmed:

• Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo
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Generelle vilkår - GEN01
Bestemmelsene gjelder for alle produkter i forsikringsavtalen

Innhold

1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser
2. Forsikringsavtalens varighet
3. Opphør av forsikring i avtaleperioden
4. Endring av vilkår og premie
5. Opphør av forsikring ved eierskifte
6. Oppsigelse av forsikringen
7. Grov uaktsomhet og forsett
8. Følgene av svik
9. En egenandel ved samme skadetilfelle

10. Forsikringsselskapenes felles registre
11. Skjønn
12. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt

1 Forsikringsavtalen og lovbestemmelser
Forsikringsavtalen reguleres av forsikringsavtaleloven av 16. juni
1989 nr 69 (FAL) - og det øvrige lovverket.
Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og sikkerhetsforskriftene
gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Teksten i forsik-
ringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkår og sikkerhetsforskrifter.

2 Forsikringsavtalens varighet
Avtalt forsikringsperiode gjelder normalt for ett år og fremkommer
av forsikringsbeviset. Avtalen fornyes automatisk for ett år av gan-
gen, hvis ikke forsikringstakeren sier opp forsikringen.

3 Opphør av forsikring i avtaleperioden
Opphører en forsikring i avtaleperioden, beregnes tilgodepremie for
gjenstående del av forsikringstiden, med mindre annet fremgår av
det enkelte forsikringsvilkår.
Premie godskrives kunden for et helt antallmåneder etter en oppsi-
gelsestid påminimum 1 måned.

4 Endring av vilkår ogpremie
Selskapet kan endre forsikringsvilkår og premie fra hovedforfall

5 Opphør av forsikring ved eierskifte
FAL § 7-2 er fraveket. I stedet gjelder følgende:
Skifteren ting forsikringenerknyttet tileier, faller forsikringenbort.
Selskapetsvarer likevel for forsikringstilfellersom inntrer innen fjor-
tendagerettereierskiftet. Forsikringenbortfalleruansettnårdennye
eier har tegnet forsikring.

6 Oppsigelse av forsikringen
6.1 Oppsigelse fra forsikringstaker
Vedoppsigelse av forsikringsavtalen skal forsikringstakervarsle sel-
skapetmed en frist påminst 1 måned. Ved ytting til annet selskap,
skal det i varselet opplyses om hvilke selskap forsikringen yttes til
og om tidspunkt for yttingen.

6.2 Selskapets rett til å si opp forsikringen
Selskapet kan si opp forsikringen ved:

• manglende betaling
• uriktige ellermangelfulle opplysninger
• uvanligmange skader - stortavvik fradetnormale, ellergro-

ve og gjentatte brudd på sikkerhetsforskrifter.

7 Grovuaktsomhet og forsett
Har forsikrede eller sikrede grovt uaktsomt eller forsettlig fremkalt
ellermedvirket til et forsikringstilfelle, kan erstatningen settes ned
eller falle bort. For ansvarsforsikring og livsforsikring gjelder sær-
skifte regler i forsikringsvilkåreller lovgivning. Se forsikringsavtale-
lovens § 4-9 for skadeforsikring og § 13-9 for personforsikring.

8 Følgene av svik
Den som gjør seg skyldig i svikmot selskapet,mister ethvert
erstatningskravmot selskapetetterdenneogandre forsikringsavtaler
i anledning samme hendelse og selskapet kan si opp enhver forsik-
ringsavtalemed sikrede, jf forsikringsavtalelovens §§ 4-2, 4-3, 8-1
eller §§ 13-2, 13-3 og 18-1.

9 En egenandel ved samme skadetilfelle
Utbetaler KLP Skadeforsikring ved samme skadetilfelle erstatning
til sikrede i henhold til ere forsikringsdekninger, trekkes bare en
egenandel. Ved ulik størrelse på de aktuelle egenandeler, benyttes
den høyeste.

10 Forsikringsselskapenes felles registre
10.1 Forsikringsselskapenes felles skaderegister
Alle skader som meldes til forsikringsselskapene blir registrert i
forsikringsselskapenes sentrale register (FOSS).
Finans Norge (FNO) er behandlingsansvarlig for registeret. Regist-
reringen inneholder fødselsnummer, saksnummer, forsikrings- og
skadetype, samt koder for selskapet og saksbehandler. Når skade
registreres får forsikringsselskapene automatisk enoversiktover alle
skader som er meldt til registeret på samme kunde - også skader
meldt fra andre selskap. Selskapene får ikke tilgang til lagret in-
formasjon annet enn ved registrering av skader. Registeret er ikke
tilgjengelig for andre, og registrerte skader slettes etter 10 år.

Forsikringstakerne har rett til innsyn i registeret etter
personopplysningslovens § 18 og til å kreve retting av opplysninge-
ne etter § 27. Ønsker du innsyn, må du sende skriftlig melding om
dette til selskapet.

10.2 Informasjon om register for forsikringssøkere og forsik-
rede

Dersom forsikringssøkerens/forsikredes helseopplysninger medfø-
rer tilleggspremie, reservasjonelleravslag,vilnavn, fødselsnummer,
selskapets navn og registreringsdato registreres i register for forsik-
ringssøkere og forsikrede (ROFF). I tillegg registreres søknader om
uføreerstatning. Registeret benyttes av forsikringsselskaper tilknyt-
tet Finans Norge (FNO) for å sikre athelsebedømmelsenblirkorrekt
og at opplysningspliken overholdes. Registreringer blir slettet etter
10 år.
Forsikrede har innsynsrett i registeret etter Personopplysningsloven
§ 18. Dersom slikt innsyn ønskes, må skriftlig anmodning sendes
selskapet eller Finans Norges Servicekontor, Postboks 2473 Solli,
0202 Oslo.

11 Skjønn
Ved forsikringav tingeller interesse (someiendom, løsøre,avbrudd)
gjelder følgende bestemmelser om skjønn ved skade:

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbin-
delse med beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn dersom
sikrede eller selskapet krever det. Skjønn avgis av sakkyndige og
uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis
noen avparteneønskerdet,kanhan/hunvelge 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/hun harmottatt underretnin-
gen å gi meddelelse om hvem han/hun velger. Før skjønnet velger
de to skjønnsmennene 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 hen-
nes vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir
skjønnsmennene ikke enigeomoppmann,oppnevnesdennepå sam-
memåte.
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Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de un-
dersøkelser 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 opp-
mannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter
de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmen-
nene eruenigeom. Bliroppmannen tilkalt,beregnes erstatningenpå
grunnlag av dennes skjønn.

Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som de to
skjønnsmenns ansettelser vilmedføre.

Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter.

Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorarer til oppmannen
og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partenemed
en halvdel hver. Er det selskapet som krever skjønn ved tingskade,
og den annen part er forsikringstaker i egenskap av privatperson,
dekker selskapet likevel alle omkostninger ved skjønnet hvis forsik-
ringstakeren ikke selv ønsker å bære sin del.

Forsømmer den berettigede å gi opplysninger eller utlevere do-
kumenter, kan han eller hun ikke kreve renter for den tid som går
tapt ved dette. Det samme gjelder hvis den berettigede urettmessig
avviser fullt eller delvis oppgjør.

12 Særligebegrensninger i selskapets erstatningsplikt
Selskapet dekker ikke 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.

• Atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans (se atom-
energiloven av 12. mai 1972 nr 28, § 1 c og h). Unntaket
gjelder ikke bruk av radioisotoper som angitt i lovens § 1 c
og i samsvarmed lov om bruk av røntgenstråler og radium
m v av 18. juni 1938 nr 1.

• Krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært el-
ler ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den
offentlige orden.

• Terrorhandling som innebærer biologisk, kjemisk, kjernefy-
sisk eller annen form for forurensning.

Selskapet svarer likevel for tap eller skade, og økning i tap
eller skade, som direkte eller indirekte skyldes eller står i
sammenhengmed annen form for terrorhandling.

Ved terrorhandling er selskapets samlede erstatingsansvar
overfor alle kunder og andre kravstillere begrenset til kr
300.000.000 pr. skadehendelse. Alle skader som inntref-
fer i et tidsrom på 48 timer regnes som samme hendelse.
Overstiges denne grensen, vil erstatningen for den enkelte
skadelidte bli redusert forholdsmessig.
Denne begrensningen gjelder ikke for reiseforsikring eller
personforsikring somgår innunder Bilansvarsloveneller lov
om Yrkesskade.

Med terrorhandling forstås en rettstridig handling rettetmot
almennheten,og som forstås åværeutført idenhensikt åut-
øve inn ytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske
organer eller fremkalle frykt.

Forsikrede ting som be nner seg utenfor Norden, erstattes
ikke som følge av terrorhandling.
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Forsikringsvilkår
Styreansvar AST01- STY-05

Innhold:
1. De nisjoner

2. Hvem forsikringen gjelder for

3. Hvor forsikringen gjelder

4. Hva forsikringen omfatter

5. Hva forsikringen ikke omfatter

6. Forsikringssum

7. Egenandel

8. Skadeoppgjør og erstatningsberegning

9. Skader som dekkes etter særskilt avtale (særvilkår)

1 De nisjoner

a) Forsikringstaker:den somhar inngått forsikringsavalenmed
selskapet

b) Sikrede: den hvis erstatningsansvar er dekket

2 Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for ethvert nåværende, tidligere og fremtidig
styremedlem eller ledende ansatt.

Selskapetmå være hjemmehørende i Norge.

3 Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i Europa.

4 Hva forsikringen omfatter

Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for ren
formuesskade som sikrede kan pådra seg i egenskap av sin styre-
funksjon.

Med ren formuesskade forstås økonomisk tap som ikke er opp-
stått som følge av skadepåperson eller ting,herunder fare for skade
som ikke er inntruffet.

Forsikringen omfatter krav som:

a) fremsettes mot den sikrede i forsikringsperioden eller i den
eventuelt forlengede konstateringsperioden, jf. pkt. 9.1.

b) fremsettes senere enn det som følger av pkt. 4 a, forutsatt
atden sikrede eller forsikringstaker rapportererkjennskap til
skade eller forhold der det er rimelig grunn til å tro at er-
statningskrav kan bli fremsatt. Rapportmå væremottatt av
selskapet innen utgangen av forsikringsperioden, eller i den
eventuelle forlengede konstateringsperioden.

5 Hva forsikringen ikke omfatter
Forsikringen gjelder ikke for:

a) krav som følge av at den sikrede har påtatt seg konsulent-
oppdrag og lignende, eller opptrådt som rådgiver for forsik-
ringstakermot særskilt godtgjørelse ut over ordinært
honorar eller lønn

b) krav som følgeav skadeellerhandling somden sikredekjen-
te til eller burde kjent til ved inngåelse av forsikringsavtalen

c) krav som følgeravmiljøskadeellerbruddpåmiljølovgivnin-
gen

d) bøter, dagmulkt og lignende
e) krav som følgerav skade som sikrede selvhar forårsaketved

forsett, eller der den forsikrede forsettlig har overtrådt lov
eller forskrift.

6 Forsikringssum
Medmindre annet fremgår av forsikringsbeviset, er selskapets sam-
lede erstatningsplikt for alle skader konstatert i forsikringsperioden
kr. 2.000.000, jf. forsikringsavtalelovens § 6-4 første ledd.

7 Egenandel
Det fratrekkes ingen egenandel under styreansvarsforsikringen.

8 Skadeoppgjør og erstatningsberegning
Når sikrede eller forsikringstakermottar eller fårkjennskap til skade
eller forhold der det er rimelig grunn til å tro at erstatningskrav kan
bli fremsatt, skal dette uten ugrunnet oppholdmeldes til selskapet.
Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke ermeldt til sel-
skapet innen ett år etter at sikrede kk kunnskap om grunnlaget for
erstatningskravet, jf. forsikringsavtaleloven § 8-5 første ledd.

Enhver av de sikrede har rett til åmelde skaden.

Dersom kravet fremsettes etter at forsikringen er opphørt, men
rapport som nevnt i pkt. 4 b er sendt selskapet i tide, vil det ved
skadeoppgjør legges tilgrunn forsikringsbeløpet fordet tidspunktda
selskapet første gangmottok rapport om forholdet.

Dersom ere krav rettesmot en eller ere av de sikrede, eller ere
krav rettesmot en av de sikrede og kravet bygger på vesentlig sam-
me grunnlag, er disse å betrakte som en skade.

9 Skader somdekkes etter særskilt avtale (særvilkår)
9.1 Forlenget konstateringsperiode ved likvidasjon og oppsi-

gelse
Dersom selskapet eller forsikringstaker ikke fornyer avtalen, kan
forsikringsdekningen utvides i henhold til forsikringsvilkårene for
krav som fremsettes under den forlengede konstateringsperioden,
men som har sitt utspring i handling eller unnlatelse før ordinær
forsikringsperiode utløper.

Utvidet dekning kan bare innvilges dersom selskapet får skriftlig
melding om dette, og tilleggspremien er betalt innen 30 dager etter
utløp av ordinær forsikringsperiode.
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