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1. GENERELLE FORHOLD 

1.1. Avtalens parter 

Forsikringstaker:  Foreningen Vergeservice, representert ved Lockton Companies AS som  

 forsikringsmegler. 

Sikrede/deltaker:  Medlem som har tilsluttet seg avtalen, og som fremgår av forsikringsbeviset. 

Forsikringsgiver:   Tryg Forsikring 

1.2. Om avtalen 

Denne forsikringen er et tilbud til medlemmer av Foreningen Vergeservice.  

Vilkår og forutsetninger for premiesetting forhandles av Foreningen Vergeservice representert ved 

Lockton Companies AS.  

Med mindre annet avtales spesielt er forsikringen kun tilgjengelig for medlemmer av Foreningen Vergeservice. 

1.3. Hva avtalen gjelder for 

Avtalen er en kollektiv forsikringsavtale for profesjonsansvarsforsikring. I tillegg gjelder alminnelige 

erstatningsrettslige regler og lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL). 

1.4. Forsikringsavtalen består av 

- forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner 

- de vilkår som er angitt i forsikringsbeviset  

- Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (nedenfor omtalt som FAL). 

Særvilkår oppført i forsikringsbeviset utvider, innskrenker og/eller presiserer enkelte bestemmelser i 

forsikringsvilkåret. De øvrige bestemmelsene i forsikringsvilkårene gjelder ved slike tilfeller i tillegg til 

særvilkårenes bestemmelser. 

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan 

fravikes. 

I tilfelle motstrid mellom bestemmelser om samme forhold, gis de prioritet i den rekkefølge de står 

oppført ovenfor, dog slik at spesielle regler alltid går foran generelle. 

1.5. Regler for kollektivavtalen. FAL § 9-2 

Forsikringen er ettårig, med ikrafttredelsesdato 15. november. Forsikringen er kun tilgjengelig for 

medlemmer av Foreningen Vergeservice, og forutsetter separat søknad om deltakelse. Forsikringen kan 

tidligst tre i kraft når medlemskap i foreningen og søknad om deltakelse i forsikringen er innvilget.  

For søknad om deltakelse i forsikringen henvises til skjematikk for innmelding på Foreningen Vergeservice 

sine hjemmesider. Melding om endringer eller oppsigelse sendes skriftlig til forsikringsmegler;  

Lockton Companies AS, på e-post adresse: nwa@lockton.com. Lockton Companies vil på vegne av 

Foreningen Vergeservice føre fortegnelse over medlemmene. Forsikringspremien betales av medlemmet.  

Ved innmelding senere i året beregnes premie etter et pro rata prinsipp, basert på antall måneder som 

omfattes. For inntreden inne i en måned beregnes premie for hele måneden.  
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FAL § 3-6 er fraveket ved at det kun gis ristorno dersom Foreningen Vergeservice sier opp forsikringen i 

løpet av perioden, og kun dersom det kan dokumenteres at det er tegnet nye avtaler som dekker ansvaret 

for den periode det kreves ristorno for. Ristorno beregnes fra første hele måned etter at forannevnte 

vilkår er oppfylt. 

Deltaker kan tas ut av kollektivordningen dersom deltaker ikke lenger er medlem av Foreningen 

Vergeservice. Forsikringen opphører for vedkommende 14 dager etter at skriftlig påminnelse er sendt fra 

forsikringsgiver eller Foreningen Vergeservice.  

1.6. Opphør, utelukkelse eller adgangsnekt  

Foreningen Vergeservice har anledning til å vurdere deltagers adgang til forsikringen, henholdsvis avslutte 

forsikringsforholdet dersom: 

- det i løpet av de siste tre år har vært reist eller varslet mer enn fem skadesaker  
(Slike tilfeller vil være gjenstand for konkret behandling)  

- vedkommende har voldt skade forsettlig 

- sak om erstatningsansvar pågår eller erstatningsansvar er pålagt for virksomhet som ligger 

utenfor virksomhet som kan utøves som verge 

- vedkommende utøver eller har utøvet virksomhet uten å ha de nødvendige tillatelser. 

- deltaker ikke har overholdt eventuelle sikkerhetsforskrifter  

- premie ikke betales innen angitt frist 

Forsikringen opphører for deltakerens vedkommende 14 dager etter at skriftlig påminnelse er sendt fra 

forsikringsgiver eller Foreningen Vergeservice.  

2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) 

Forsikringen gjelder for verge som er deltaker i Foreningen Vergeservice sin kollektive 

profesjonsansvarsforsikring. 

Til verge regnes også medhjelpere som etter skriftlig avtale med verge utfører oppgaver i den aktuelle sak. 

For Vergevirksomhet utøvet i selskap eller organisasjon, omfatter forsikringen både det ansvar som selskapet 

eller organisasjonen kan pådra seg og det personlige ansvar for den angjeldende verge. 

Forsikringen omfatter også direkte ansvar som ansatte pådrar seg hvis ansvaret etter skadeserstatningsloven 

§ 2-1 kunne vært gjort gjeldende overfor arbeidsgiveren. Forsikringsgiver trer ved slike tilfeller inn i 

arbeidsgivers eventuelle rett til regress. 

3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

Dersom intet annet er avtalt gjelder forsikringen for sikredes virksomhet fra kontor i Norge. 
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4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 

Forsikringen omfatter; 

Sikredes erstatningsansvar i egenskap av verge, samt saksomkostninger og rettshjelpskostnader knyttet til 

behandlingen av dette.  Til vergeoppdrag regnes også oppdrag som bobestyrer ved privat skifte av dødsbo 

dersom oppdraget gjennomføres etter skriftlig avtale med tilsynsmyndighet (Fylkesmannen). 

FAL 4.9 er fraveket til fordel for sikrede ved at også forsettlig fremkalte skader omfattes, men med regress 

mot skadevolder i henhold til reglene i punkt 10. 

5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER (UNNTAK) 

Forsikringen omfatter ikke: 

- Ansvar for økonomisk oppfyllelse dersom dette følger av kontrakt alene. Med dette skal forstås:  

o Ansvar for oppfyllelse av avgitte solvensgarantier, herunder inneståelseserklæringer og 

kausjoner. Unntaket gjelder ikke for inneståelseserklæringer gitt i forbindelse med 

eventuelt oppdrag som bobestyrer i privat skifte ved dødsbo dersom oppdraget 

gjennomføres etter skriftlig avtale med tilsynsmyndighet (Fylkesmannen). 

o Ansvar som følger av garanti avgitt som sikkerhet for økonomisk resultat, avkastning eller 

verdi. 

- Ilagte straffebøter. 

- Ansvar overfor følgende personer og foretak som identifiseres med sikrede: 

o sikredes nærstående 

o sikredes arbeidsgiver og selskap i samme konsern som sikredes arbeidsgiver, jf. 
aksjeloven § 1-3 

o selskap der sikredes eller dennes familie har eierinteresser som gir bestemmende 
innflytelse 

Som nærstående regnes ektefelle, foreldre, søsken og barn samt deres ektefeller. Samboere 

likestilles med ektefeller. Med samboere menes personer med felles husholdning som lever i et 

ekteskapslignende forhold, og som ifølge Folkeregisteret har samme bopel. 

- Ansvar for skade/tap forårsaket i virksomhet som: 

o leder eller medlem av styre 

o medlem av kreditorutvalg 

o bostyrer/bobestyrer, og som sikrede har plikt til å stille sikkerhet for i henhold til 
konkursloven § 87 og skifteloven § 91 a 

- Ansvar pådratt ved eiendomsmegling 

- Erstatningsansvar som skyldes faktisk eller angivelig omstendighet som har blitt meldt til tidligere 

forsikringsgiver dersom forholdet er akseptert som meldt av denne forsikringsgiver. 

- Ansvar for å tilbakeføre honorar eller godtgjørelse. 
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6. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 

6.1. Krav fremsatt 

Forsikringen gjelder krav fremsatt i forsikringsperioden. 

Med krav skal forstås: 

- Når sikrede eller forsikringsgiver første gang mottar skriftlig krav om erstatning, eller 

- Når sikrede eller forsikringsgiver første gang mottar skriftlig melding som angir at erstatningskrav vil 
bli reist mot sikrede eller forsikringsgiver. 

6.2. Etterdekning – run off 

Forsikringen omfatter også krav rettet mot sikrede som på det tidspunkt krav fremsettes har sluttet å 

praktisere og ikke har kjøpt ny forsikring.  

For slike skader gjelder de vilkårene som var gjeldende på praksisens opphørs- eller endringstidspunkt. Det er 

en forutsetning at vedkommende hadde profesjonsansvarsforsikring i Foreningen Vergeservice sin kollektive 

ordning i kraft ved praksisens opphørstidspunkt.  

7. FORSIKRINGSSUM  

Forsikringssummen er angitt i forsikringsbeviset. Angitt forsikringssum gjelder per skadetilfelle. Alle krav som 

følger av samme handling eller unnlatelse regnes som ett skadetilfelle.  

Sikredes saksomkostninger dekkes i tillegg til forsikringssummen 

8. SIKKERHETSFORSKRIFT 

Ved brudd på sikkerhetsforskrifter kan sikrede helt eller delvis miste retten til erstatning, jf. FAL § 4 -8.  

Følgende sikkerhetsforskrift gjøres gjeldende for sikrede: 

Dersom man har tegnet en forsikring i gruppe 1 eller 2, med premie beregnet for inntil 25 eller 50 

vergeoppdrag per år plikter man å gi melding til Lockton dersom antall oppdrag i forsikringsåret overstiger det 

forventede med 20%, dvs. at antall oppdrag overstiger henholdsvis 30 eller 60 oppdrag. Premiegruppene er 

som følger: 

1. Inntil 25 oppdrag per år 

2. Inntil 50 oppdrag per år 

3. Over 50 oppdrag per år 

Ved manglende melding vil det kunne gjøres avkortning i enhver erstatning som belaster den aktuelle 

forsikringsperiode. Avkortning gjøres med samme forholdstall som mellom den premie man skulle betalt og 

den premie som er betalt.  
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9. BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV 

Fremsettes krav som etter sin art må antas omfattet av forsikringen, jf pkt. 4, skal dette uten ugrunnet 

opphold meldes skriftlig til forsikringsgiver. Adresse angitt nedenfor. 

Uten forsikringsgivers samtykke må sikrede ikke innrømme noen erstatningsplikt eller forhandle om 

erstatningskrav.  

Ved krav reist mot sikrede eller forsikringsgiver har forsikringsgiver rett og plikt til å: 

- utrede ansvarsspørsmålet 

- forhandle med kravstiller 

- prosedere sikredes sak, hvis det blir reist søksmål mot noen som er sikret etter forsikringsavtalen 

- betale skadeserstatning  

Dersom det foreligger enighet med sikrede tilligger det forsikringsgiver å utbetale erstatning direkte til 

skadelidte. Ved uenighet mellom forsikringsgiver og sikrede hvorvidt en sak skal forlikes eller ankes skal 

uoverensstemmelsen avgjøres av en oppmann oppnevnt av Lockton Companies AS. 

Forsikringsgiver avgjør om det skal innhentes ekstern bistand fra advokat eller annen sakkyndig, og hvilke 

advokater eller sakkyndige som skal benyttes. Ved valg av ekstern bistand kan det legges vekt på sikredes 

ønske.  

Kostnader til advokat eller sakkyndig som er engasjert av sikrede selv, dekkes bare etter godkjennelse fra 

forsikringsgiver. Er slike kostnader pådratt før sikrede har meldt kravet til forsikrings-giver, omfattes disse ikke 

av forsikringen med mindre forsikrings-giver finner at særlige grunner tilsier at de likevel skal dekkes. 

Sikredes egne kostnader dekkes i den grad de anses nødvendige og rimelige.  

Dersom et krav vedrører så vel forsikrede som ikke-forsikrede forhold, skal sikrede og forsikringsgiver 

bestrebe seg på å oppnå en rimelig fordeling av erstatninger og omkostninger mellom den sikrede og 

forsikringsgiver. Det skal tas hensyn til den relative juridiske og økonomiske risiko ved de forsikrede og 

ikke-forsikrede forhold. 

10. SERIESKADEKLAUSUL 

Krav som fremmes mot sikrede og som utspringer fra samme eller gjentatte ansvarsbetingende handlinger 

eller unnlatelser tilknyttet samme oppdrag, skal anses som ett skadetilfelle og anses for å være fremsatt på 

det tidspunkt da første krav ble fremsatt mot sikrede.  

11. REGRESS 

Forsikringsselskapet har følgende regressrettigheter: 

- Det i forsikringsbeviset angitte beløp ved alle skader som ikke følger av forsettlig skadevoldende 

handling i de tilfeller den skadevoldende handling ikke er utført av en medhjelper 

- For hele erstatningsbeløpet, inkludert saksomkostninger, for alle skader som følger av forsettlig 

skadevoldende handling. 

- For hele erstatningsbeløpet, inkludert saksomkostninger, for alle erstatninger som følger av 

medhjelperes skadevoldende handlinger.  
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Regress kan ikke gjøres gjeldende mot andre sikrede enn de(n) som har forårsaket skaden. Forsettlige 

handlinger begått av en av de sikrede skal ikke berøve øvrige sikredes rettigheter under denne forsikring. 

Det er ikke regressadgang dersom forsikringsgivers kostnad kun omfatter dekning av saksomkostninger, 

med mindre kostnadene følger av en forsettlig skadevoldende handling. 

12. BEGRENSNINGER I FORSIKRINGSGIVERS ERSTATNINGSPLIKT  

Forsikringsgiver svarer ikke for tap eller økning eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står 

i sammenheng med jordskjelv og vulkanske utbrudd, atomkjernereaksjoner, krig eller krigslignende 

handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige 

orden. 

13. SVIK MOT FORSIKRINGSGIVER  

Den som gjør seg skyldig i svik mot forsikringsgiver taper enhver rett etter forsikringsavtalen. Har sikrede flere 

forsikringsavtaler med forsikringsgiver, taper sikrede også rett til erstatning etter disse ved samme hendelse, 

og forsikringsgiver kan med en ukes varsel si opp enhver forsikringsavtale med sikrede. 

14. MELDEFRIST 

I henhold til FAL§8-5 mister sikrede retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til forsikringsgiver innen 

ett år etter at sikrede mottok kravet eller melding som angir at erstatningskrav vil bli reist i henhold til pkt. 6.1 

og pkt. 6.2. 

 

Det kan imidlertid ikke gjøres regress ovenfor sikrede selv om sikrede har oversittet 1-årsfristen for å gi    

melding om forsikringstilfellet til selskapet selv i de tilfeller hvor forsikringsgiver har utbetalt erstatning direkte 

til skadelidte. 

15. ADRESSER 

Forsikringsgiver: 

 Tryg Forsikring 

 Folke Bernadottesvei 50 

 Postboks 7070 

 5020 Bergen  

 Telefon  04040 

 profesjonsansvar@tryg.no 

 

Forsikringstaker: 

 Foreningen Vergeservice 

 Nedre Slottsgate 4  

 0157 Oslo 

mailto:profesjonsansvar@tryg.no
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Administrator/rådgiver/forsikringsmegler: 

 Lockton Companies AS 

 Ruseløkkveien 6 

 0251 OSLO 

 

Ansvarlig megler:  

 Nina Haug 

 Telefon 934 11 065 

 nina.haug@no.lockton.com   

 

 Kontaktperson ved endringer:  

 Nathalie Wedervang Andersson 

 Telefon 934 72 225 

 nwa@lockton.com   

16. LOVVALG OG VERNETING 

Dersom det ikke er gjort særskilt avtale som fremgår av forsikringsbevis eller det følger av ufravikelige 

regler i Lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring gjelder at denne forsikringsavtale er 

underlagt norsk lov, og tvister forbundet med denne avtalen skal avgjøres ved norsk domstol.  

 

Sikrede kan kreve at tvist avgjøres ved voldgift i henhold til lov om voldgift av 14. mai 2004 nr. 25. 

mailto:nina.haug@no.lockton.com
mailto:nwa@lockton.com

