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Etter særskilt avtale og vurdering av Selskapet kan ett eller flere av nedennevnte særvilkår medtas i
forsikringsavtalen og klart fremgå av forsikringsbeviset som tilleggsforsikring:
Særvilkår nr. 1 Varetekt
Særvilkår nr. 2 Erstatningsansvar overfor mor/datterselskaper
Særvilkår nr. 3 Kontraktsansvar i henhold til vanlig offshorekontrakt
Særvilkår nr. 4 Skadebehandling og prosessbistand
Særvilkår nr. 5 Tilkomstarbeider og feilsøking
Særvilkår nr. 6 Produktansvar for formuestap
Særvilkår nr. 7 Produktansvar - Europa
Særvilkår nr. 8 Produktansvar hele verden - ekskl. Nord-Amerika
Særvilkår nr. 9 Produktansvar hele verden
Særvilkår nr.10 Salgsselskap i Nord-Amerika
Særvilkår nr.11 Medforsikring av agent/selger
Særvilkår nr.12 Ansvar for opphørt virksomhet (run-off)
Særvilkår nr.13 Claims-made vilkår
Særvilkår nr.14 Ansvar som byggherre
Særvilkår nr.15 Bilverksted
Særvilkår nr.16 Renseri/vaskeri
Særvilkår nr.17 Utvidet ansvar som lege/tannlege
Særvilkår nr.18 Ansvar som brennstoffdistributør
I tillegg til disse vilkår gjelder:
Selskapets generelle forsikringsvilkår
Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår.
Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 i den utstrekning den ikke er fraveket i
vilkårene.
Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran vilkårene.
Forsikringsvilkårene kan omfatte:
1. Bedriftsansvar
2. Produktansvar - se pkt. 5.
1. Hvem forsikringen gjelder for
1.1
Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (sikrede).
1.2
Forsikringen dekker også direkte ansvar som ansatte pådrar seg hvis ansvaret etter § 2-1 i Lov om
skadeerstatning av 13. juni 1969 kunne vært gjort gjeldende overfor arbeidsgiveren, og skaden ikke er
voldt av den ansatte ved forsett.
Ved forsett trer Selskapet inn i sikredes rett til regress mot den ansatte.
1.3
Selskaper som i forsikringstiden overtas av sikrede kan medforsikres etter særskilt godkjennelse fra
Selskapet.
2. Hvor forsikringen gjelder
Hvis ikke annet er avtalt, gjelder forsikringen erstatningsansvar som pådras etter gjeldende rett i de
nordiske land, for skade som inntreffer i disse landene, jf. dog pkt. 5.1.2.
3. Hva Selskapet svarer for
3.1
Selskapet svarer for sikredes erstatningsansvar for skade, jf. pkt. 10.1, som konstateres av ham eller av
skadelidte i forsikringstiden og som er voldt under utøvelse av den virksomhet som er angitt i
forsikringsbeviset, herunder ansvar som eier eller bruker av fast eiendom som benyttes i
virksomheten. Skaden blir å henføre til den forsikring som gjaldt da skaden først ble konstatert.
3.2
Alle skader som skyldes samme begivenhet, regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da
første skade ble konstatert.
4. Hvilke begrensninger som gjelder
Uten særskilt avtale svarer Selskapet ikke for erstatningsansvar som sikrede pådrar seg:
4.1
for skade på ting (herunder fast eiendom) som tilhører en annen, men som sikrede eller noen på dennes
vegne tar hånd om for:
4.1.1
salg, utleie, fremvisning, demonstrasjon o.l.
4.1.2
leie, lån, bruk, oppbevaring
4.1.3
flytting, installasjon, reparasjon, av- eller tildekking, ombygging eller annen bearbeidelse
Unntakene gjelder selv om skade først oppstår etter at tingen er tilbakelevert eller arbeidet er avsluttet.
4.2
For forurensning av luft, vann eller grunn, eller skade som følger herav. Som forurensning regnes også
støv, støy, larm, lukt, lys, bestråling og elektromagnetisk stråling.
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4.2.1

4.3

4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

4.13
4.14
4.14.1
4.14.2

4.14.3
4.14.4
4.14.5
4.14.6
4.14.7
4.14.8
4.14.9
4.14.10
4.14.11
4.14.12
4.14.13
4.14.14
4.14.15
4.14.16
4.15
4.16
4.16.1
4.16.2

Dette unntaket gjelder ikke:
hvor årsaken til forurensningen er plutselig og uforutsett. Forurensning ved lekkasje
fra oppbevaringstanker for olje, kjemikalier e.l. dekkes kun hvor forsvarlig
oppsamlingskum er anlagt, jf. kravene til forsvarlig oppsamlingskum i pkt. 6.3.
Forsvarlig oppsamlings- kum - sikkerhetsforskrift.
for skader som skyldes manglende vedlikehold, elde eller slitasje (herunder korrosjon)
på sikredes anlegg eller utstyr, jf kravene til vedlikehold i pkt. 6.4.: Vedlikehold av eget
anlegg eller utstyr - sikkerhetsforskrjft; Dette unntak gjelder ikke personskader.
overfor mor/datterselskap eller overfor selskap eller virksomhet.
samme konsern, jf. aksjeloven § 1-2.
hvor eierinteressene er de samme med 50% eller mer i hvert av selskapene.
hvor sikrede eller dennes familie har mer enn 50% eierinteresse.
som disponeres av sikrede.
overfor medeier for skade på ting som eies i fellesskap.
ut over det som følger av den aktuelle bransjes standard leveringsbetingelser, jf. pkt.
6.2.: Standard bransjebetingelser — sikkerhetsforskrift.
i henhold til kontrakt, jf. pkt. 10.2.
for skade på ting oppstått ved gravings-, sprengnings-, pelings- og rivningsarbeid, ras
eller jordforskyvning og dambrudd.
som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget
fremdriftsmaskineri, luftfartøy, seilbåt eller motordrevet fartøy.
etter Lov om skadeserstatning av 13. juni 1969, § 3-5 (oppreisning) eller for bøter o.l.,
herunder “Punitive Damages”, jf. pkt. 10.4.
som byggherre, herunder også for om- og påbygging av egne anlegg.
som eier av kloakk- eller overvannsledning for skade på ting ved oversvømmelse eller
tilbakeslag i forbindelse med nedbør eller snøsmelting, med mindre det gjøres
overveiende sannsynlig at skaden ville skjedd uavhengig av nedbør eller snøsmelting.
når sikrede måtte forstå at hans virksomhet eller den valgte fremgangsmåte med
overveiende sannsynlighet ville føre til skade.
i forbindelse med følgende virksomheter:
eier av dam.
for personskader i forbindelse med produksjon av asbest, tobakk eller bruk,
behandling eller sanering av bygning eller ting som inneholder asbest. Dette gjelder
også langvarig eksponering av disse stoffene.
plastikkirurgiske inngrep eller annen kosmetisk behandling utført utenfor offentlig
sykehus i den hensikt å endre utseende på pasienten.
inngrep utført gjennom annen akupunktur enn laserakupunktur av andre enn
leger/tannleger.
Skade som følge av klinisk forsøk eller personskade som følge av klinisk
feilbehandling.
Skade som følge av eller har sammenheng med smitte eller overføring av HIV eller
AIDS.
produksjon/import av farmasøytiske eller landbrukskjemiske stoffer.
produksjon av mekanisk drevne kjøretøyer eller deler til slike, ment til bruk på offentlig
vei.
produksjon av luftfartøy, raketter, satellitter og bakkeutrustning til flyplasser samt deler
til disse.
Bygging og vedlikehold av skip og borerigger
bruk av høytrykks sprøytemalings-/sandblåsingsutstyr i friluft.
leveranse og tanking av drivstoff til luftfartøy.
produksjon av eksplosiver, fyrverkeri og ammunisjon.
produksjon av olje og gass offshore
raffinerier.
petrokjemisk industri.
for yrkesskade eller yrkessykdom påført egne ansatte.
for skader som dekkes:
av annen særskilt ansvarsforsikring tegnet av sikrede for ett eller flere oppdrag i
Norge.
av annen ansvarsforsikring tegnet for virksomhet utenfor Norge.
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5. Produktansvar
5.1
Når sikrede blir ansvarlig for skade forårsaket av mangler eller skadevoldende
egenskaper ved leverte produkter, gjelder følgende særbestemmelser i tillegg til de
øvrige bestemmelser i vilkårene:
5.1.1
Den avtalte forsikringssum er Selskapet maksimale ansvar for alle skadetilfeller som
etter pkt. 3 skal anses konstatert i ett og samme forsikringsår.
5.1.2
Pkt. 2 tillempes slik at Selskapet likevel svarer for skade som inntreffer utenfor
Norden, eller det område som er angitt i særvilkår nevnt i forsikringsbeviset, hvis
skaden skyldes produkter.
5.1.2.1 sikrede har solgt for levering til forbruker innenfor området, eller
5.1.2.2 som er videresolgt utenfor området uten at sikrede visste eller burde visst dette.
5.1.3
Av begrensningsreglene i pkt. 4 gjelder pkt. 4.4,4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.13, 4.1 og 4.16.
5.1.4
Med mindre særlige tilleggsforsikringer er inntatt i forsikringsbeviset, svarer Selskapet
ikke for erstatningsansvar sikrede pådrar seg for skade:
5.1.4.1 på selve produktet, eller for omkostninger ved reklamasjon og tilbaketakelse, jf. pkt. 10.3.
5.1.4.2 som skyldes at et kjemisk eller farmasøytisk produkt ikke har virket etter sin hensikt
eller hatt den tilsiktede effekt, med mindre årsaken er en ren produksjonsfeil.
5.1.4.3 som voldes av et produkt som ikke er forelagt påbudt kontrollinstans når skaden
skyldes den del av eller egenskaper ved produktet som skulle ha vært undergitt
kontroll, jf. pkt. 6.5.: Godkjennelse fra påbudt kontroIIinstans - sikkerhetsforskrift.
5.1.4.4 som idømmes av domstol i Nord-Amerika, jf. pkt. 10.5, eller som ilegges etter
rettsreglene i disse land.
6. Sikkerhetsforskrifter
Følger av ikke å overholde sikkerhetsforskrifter
Hvis brudd på sikkerhetsforskrifter fører til skade eller større erstatningsansvar enn
sikrede ellers ville hatt, og sikrede har utvist forsømmelighet med å overholde dem
eller med å påse at de ble overholdt, kan utbetalingen under forsikringen bli redusert
eller falle bort, jf. FAL paragraf 4-8.
Det samme gjelder hvis forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av
ledende art eller av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, eller
av arbeidsledere som i arbeidstiden følger dem de er satt til å lede.
6.1

Varme arbeider - sikkerhetsforskrift

6.1.1

Med varme arbeider forstås bygge-, installasjons-, monterings-, reparasjons- og
vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og
slipeutstyr. Ved varme arbeider skal, jf. pkt. 7.2.2.3.:
- arbeidsstedet og de nærmeste omgivelser være ryddet for brennbart avfall.
- alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen være fjernet eller
beskyttet.
- brennbare bygningsdeler være kontrollert og beskyttet.
- åpninger i gulv, vegger og tak være tettet.
- godkjent slokningsutstyr, minimum 2 stk. 6 kg ABC håndslukkeapparater eller
brannslange med diameter på 1” påsatt vann frem til strålerøret, være plassert
lett tilgjengelig på arbeidsplassen.
- brannvakt være tilstede under arbeid, under pauser og minst 1 time etter at
arbeidet er avsluttet.
- sveising og skjæring utføres etter instruks godkjent av selskapet.
Det er forbud mot bruk av åpen flamme på tidligere tekkede tak. Forbud mot åpen
flamme gjelder likevel ikke:
- ved legging av lag to ved tolags tekking på områder som er mer enn 1 meter
fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordbeslag og lignende.
- ved tekking på takkonstruksjoner som består kun av ubrennbare materialer på
områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer,
bordkantbeslag og lignende.
Ved tining av is før omtekking på tidligere tekkede tak, tillates bruk av åpen flamme
på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer,
bordkantbeslag og lignende.
For fordamping av restvann etter tining av is er det forbud mot bruk av åpen flamme.
Sertifikat.
Varme arbeider hvor det benyttes åpen ild, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr
utenom faste spesielt tilrettelagte arbeidsplasser, skal bare utføres av personer som
har gyldig sertifikat for varme arbeider utstedt av Norsk Brannvernforening eller
samarbeidende organisasjoner i øvrige nordiske land.
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6.2

Standard bransjebetingelser – sikkerhetsforskrift
Hvor det i sikredes bransje er utarbeidet og i alminnelig bruk standard
leveringsbetingelser med ansvarsregulerende bestemmelser, skal disse
bestemmelser benyttes uten tillegg/endringer.

6.3

Forsvarlig oppsamlingskum - sikkerhetsforskrift, jf. pkt. 4.2.1.
Hvor sikrede har oppbevaringstank for olje, kjemikalier e.l., gjelder “Forskrifter om
tiltak for å hindre spill eller lekkasje fra stasjonære utendørs overgrunnstanker for
oppbevaring av brannfarlig væske” som sikkerhetsforskrift. Forskriften er fastsatt av
Statens sprengstoffinspeksjon den 7.12.1 982 i medhold av lov av 21 .5.1 971 nr. 47
om brannfarlige varer §§ 18 og 37, 2. og 3. ledd. Forskriften utleveres på forespørsel,
jf. pkt. 4.2.1.
Tank for oppbevaring av brannfarlig væske, olje og andre kjemikalier Sikkerhetsforskrift
Følgende sikkerhetsforskrifter om regelmessig kontroll av og forsvarlig
oppsamlingskum for tanker (herunder andre beholdere) til oppbevaring
av brannfarlig væske, olje og andre kjemikalier gjelder:

6.3.1

Nedgravde tanker
Nedgravde tanker skal kontrolleres jevnlig (korrosjonsangrep kontrolleres i rengjort
tank og veggtykkelse måles) og tank inklusive rørledninger tetthetsprøves med
påtrykket luft eller vakuum:
- Første kontroll utføres senest 15 år etter at tanken var ny, og deretter senest hvert
5. år
- Rekondisjonerte tanker kontrolleres første gang senest 10 år etter
rekondisjoneringen, og deretter senest hvert 5. år
Tanker der veggtykkelsen er redusert med 50% eller mer kan ikke rekondisjoneres.
Tilstands- og kvalitetskontrollen inklusive målte veggtykkelser skal dokumenteres
skriftlig.
For visse tanktyper kan kontroll alternativt gjennomføres ved slikt system for
automatisk lekkasjeovervåking som vist til i Forskrift av 26. juni 2002 nr. 744 om tiltak
for å hindre lekkasje fra nedgravd tank for brannfarlig væske klasse A (Direktoratet for
brann- og eksplosjonsvern) og Forskrift av 31. januar 1997 nr. 102 om tiltak for å
motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker (Statens forurensningstilsyn,
Oljevernavdelingen).

6.3.2

Overgrunns oppbevaringstanker
Stasjonære, overgrunns oppbevaringstanker skal være sikret med forsvarlig
oppsamlingskum eller annet effektivt oppsamlingsarrangement for lekkasjer i henhold
til Forskrift av 7. desember 1982 nr. 1949 om tiltak for å hindre spill eller lekkasje fra
stasjonære utendørs overgrunnstanker for oppbevaring av
brannfarlig væske (Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern).

6.4

vedlikehold av anlegg eller utstyr - sikkerhetsforskrift, jf. pkt. 4.3. For sikredes bruk av
anlegg eller utstyr gjelder følgende sikkerhetsforskrift:
anlegg eller utstyr skal skiftes ut før det når kondemnabel stand.
hvor vedlikehold krever spesiell autorisasjon, benyttes kun autorisert personell.
leverandørens forskrifter for vedlikehold og service skal følges.

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5

Godkjennelse fra påbudt kontrollinstans - sikkerhetsforskrift, jf. pkt. 5.1.4.3.
Hvor sikrede produserer eller omsetter produkter som er undergitt godkjenningsplikt i
henhold til § 4d i Lov om produktkontroll av 11.juni 1976 nr. 79 eller annen lov/offentlig
forskrift, skal godkjennelse være innhentet fra vedkommende myndighet før produktet
settes i omsetning.

6.6
6.6.1

Sertifikater - sikkerhetsforskrift.
Ved sprengningsarbeider, skal den som forestår sprengningen ha gyldig
sprengningssertifikat.
Personell ved bilverksted, bensin- eller servicestasjon som foretar prøvekjøring,
flytting, henting eller bringing av kjøretøy med arbeidsgiverens samtykke, skal ha
gyldig førerkort.

6.6.2

6.7

Krav til medforsikret agent/selger - sikkerhetsforskrift.
For agent eller selger som er medforsikret under produsents ansvarsforsikring, gjelder
følgende sikkerhetsforskrift:
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6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4

Produktene må ikke selges til formål som ikke er godkjent av sikrede.
Medforsikrede må ikke endre produkt, instrukser, bruksanvisninger eller merking, eller
anvende produktet som del eller ingrediens i annet produkt.
Medforsikrede må ikke tilføre produktet deler eller ingredienser produsert av andre,
eller anvende emballasje som tilfører produktet en skadevoldende egenskap.
Medforsikrede skal holde produktet i en slik stand at det tilfredsstiller spesifikasjonene
for produktet, samt utføre de kontroller, tilpasninger, justeringer, prøver eller andre
servicetiltak som følger av avtale med sikrede, eller som medforsikrede normalt
utfører i sin daglige virksomhet.

6.8

Grunnarbeider - sikkerhetsforskrift.
Før gravings-, sprengningsarbeid m.v. tar til, skal sikrede ved undersøkelse hos
offentlig og private instanser og grunneiere, forvisse seg om at det ikke ligger rør,
ledninger eller kabler i bakken som kan ta skade av arbeidet.

6.9

Oppdrag for oppdrettsnæringen - sikkerhetsforskrift.
ved leveranse, montering, service eller vedlikehold for oppdrettsnæringen skal
følgende kontrakter benyttes uten tillegg/endringer som berører kontraktenes
bestemmelser om erstatningsansvar/ansvarsfraskrivelse:
ved leveranse - NL 09
ved leveranse og montering - NLM 10
ved service og vedlikehold - NR 98/NU 89

6.10

Ansvar som eier/bruker av fartøy — sikkerhetsforskrift.
Hvor sikrede har forsikret sitt ansvar som eier eller bruker av fartøy i henhold til
særskilt avtale, skal han holde fartøyet i sjødyktig stand.

6.11

Sikredes plikter ved skadetilfelle - sikkerhetsforskrift.
Uten Selskapet samtykke må sikrede ikke innrømme erstatningsplikt eller forhandle
om erstatningskrav.
Følger av overtredelse av sikkerhetsforskrift
Sikrede (og medforsikrede i henhold til særskilt avtale, jf. pkt. 6.7.2 - 6.7.4, plikter å
overholde sikkerhetsforskriftene nevnt under pkt. 6.1 - 6.11. Fører brudd på
sikkerhetsforskrift til skade og sikrede har utvist forsømmelighet med å overholde
forskrifter eller med å påse at de ble overholdt, kan erstatningen bli redusert eller falle
bort, jf. FAL § 4-8.
Selskapet er fri for ansvar også om forsømmelsen med å overholde eller påse
overholdelse av sikkerhetsforskriften er gjort av personer som utfører arbeid av
ledende art og av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt
arbeidsledere som i arbeidstiden følger dem de er satt til å lede.

7. Forsikringssum og egenandel
7.1
Hvis ikke annet er avtalt, er forsikringssummen begrenset til 150 x G pr. skadetilfelle.
Selskapet betaler i tillegg til forsikringssummen saksomkostninger og morarenter i
henhold til FAL § 8-4. Forsikringssummen med tillegg av saksomkostninger og
morarenter, utgjør Selskapet’ samlede erstatningsplikt ved hvert skadetilfelle. Ved
skade som inntreffer utenfor de nordiske land er Selskapet’ samlede erstatningsplikt
ved hvert skadetilfelle, inklusive redningsomkostninger og saksomkostninger,
begrenset til forsikringssummen.
7.2
Egenandeler
7.2.1
Hvis ikke annet er avtalt, bærer sikrede kr 10.000,- i egenandel ved ethvert skadetilfelle.
7.2.2
Egenandelen forhøyes til 10% av skadebeløpet, minimum kr 20.000,-, maksimum kr
150.000,-dog aldri lavere enn eventuelt særskilt avtalt egenandel, ved følgende type skade:
7.2.2.1 skade ved vanninntrenging under/etter avdekking av eksisterende
bygningskonstruksjoner, f.eks. i forbindelse med påbyggingsarbeider eller skifte av
takbelegg/tekking.
7.2.2.2 skade utløst av setninger som følge av grunnarbeider utført om vinteren.
7.2.2.3 skade ved installasjons-, monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider hvor det
benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og slipeutstyr. Ved slike skader
gjelder forøvrig særskilte sikkerhetsforskrifter, jf. pkt. 6.1.:” Varme arbeider sikkerhetsforskrift”.
7.2.2.4 skade ved vann- eller kloakkledningsbrudd som ikke er unntatt fra dekning etter pkt. 4.12.
8. Sikredes plikter ved skadetilfelle
8.1
Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes Selskapet snarest mulig.
8.2
Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller Selskapet, plikter sikrede:
8.2.1
omgående å gi Selskapet alle opplysninger av betydning for sakens behandling.
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8.2.2
8.2.3

på egen bekostning å utføre undersøkelser av tilgjengelig materiale samt på grunnlag
av dette foreta en vurdering av ansvarsforholdet i den utstrekning Selskapet ber om det.
på egen bekostning å møte ved forhandlinger eller rettergang.

9. Behandling av erstatningskrav
9.1
Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger den avtalte
egenandel, tilligger det Selskapet å:
9.1.1
utrede om erstatningsansvar foreligger.
9.1.2
forhandle med kravstilleren.
9.1.3
om nødvendig prosedere saken for domstolene.
9.2
Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet
selv om forsikringssummen derved overskrides. For så vidt gjelder omkostninger til
ekstern advokat- og annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av Selskapet,
betaler Selskapet disse i den utstrekning summen av omkostningene og eventuelle
erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen.
Hvis erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles
omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er Selskapet villig til å
forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det ikke for
omkostninger som senere påløper, se dog pkt. 7.1. ved skade utenfor de nordiske
land.
9.3
Selskapet betaler den del av erstatningen som overstiger egenandelen. Selskapet
har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte.
9.4
Hvis det premieberegningsgrunnlag - f.eks. årsomsetning, lønnsutgifter eller antall
ansatte - forsikringstakeren har oppgitt til Selskapet er uriktig, kan enhver
erstatningsutbetaling fra Selskapet bli redusert i forholdet mellom den premie som er
betalt og den som skulle vært betalt.
Har sikrede oversittet 1-årsfristen for å gi melding om forsikringstilfellet til selskapet
(jf. FAL paragraf 8-5, 1. ledd), har Forsikringsselskapet rett til regress mot sikrede i de
tilfellene hvor Forsikringsselskapet har utbetalt erstatning direkte til skadelidte.
10. Definisjoner
10.1
Skade.
Med skade forstås skade på person eller ting.
10.1.1 Personskade anses inntruffet hvis død, skade eller sykdom er påført en person.
10.1.2 Tingskade anses inntruffet hvis løsøre (herunder dyr) eller fast eiendom er tapt eller
påført fysisk skade.
At en gjenstand/eiendom har fått lavere økonomisk verdi, regnes ikke som fysisk
skade dersom gjenstandens tekniske/fysiske anvendelighet er uforandret.
Spilte omkostninger til bearbeidelse av sikredes eget produkt regnes ikke som fysisk skade.
10.1.3 Foreligger det dekningsmessig skade etter forsikringsvilkårene, betales
tilkomstomkostningene selv om tilsvarende omkostninger er helt eller delvis
nødvendig også for å få omgjort/reparert sikredes eget arbeid/produkt, jf. pkt. 10.2.5.
og 10.3.1.
10.1.4 økonomisk tap påført tredjemann som følge av en dekningsmessig skade regnes
som en del av denne.
10.2
Kontraktsansvar.
Med ansvar i henhold til kontrakt - jf. pkt. 4.7 - forstås ansvar:
10.2.1 som går ut over det som følger av alminnelige rettsregler, men som sikrede ved
kontrakt, avtale eller garanti likevel har påtatt seg å bære.
10.2.2 sikrede må bære fordi han har gitt avkall på sin rett til regress.
10.2.3 sikrede etter inntruffet skade har gitt tilsagn om å dekke til tross for at dette går ut
over det han kunne pålegges etter alminnelige rettsregler eller inngått kontrakt.
10.2.4 for skade som skyldes at sikredes ytelse i henhold til kontrakt eller avtale er forsinket
eller uteblitt.
10.2.5 for skade på sikredes eget arbeid, ytelse eller entreprise (omgjøring) eller på ting
som sikrede har solgt men ikke endelig levert.
10.3
reklamasjon og tilbaketakelse.
Som omkostninger ved reklamasjon og tilbaketakelse, jf pkt. 5.1.4.1, forstås
omkostninger ved:
10.3.1 reparasjon, omlevering, bortkjøring, deponering og destruksjon av produktet.
10.3.2 nødvendig skadeforvoldelse for å reparere eller skifte det leverte produkt, jf. dog pkt.
10.1.3.
10.3.3 trekke produktet tilbake fra markedet, så som utgifter til oppsporing av produktet
eller meddelelser til kunder eller allmennheten.
10.4
Punitive Damages.
Med “Punitive Damages” (også benevnt som “Exemplary Damages”) jf. pkt. 4.10,
forstås et erstatningsansvar av straffende karakter som utmåles i tillegg til
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10.5

erstatningen for skadelidtes økonomiske tap. (Punitive Damages pålegges først og
fremst i USA ved kvalifisert uaktsomhet eller ved skade voldt av farlige produkter.)
Nord-Amerika.
Med Nord-Amerika forstås USA, dets territorier og besittelser, Puerto Rico samt Canada.

11. Tilbakebetaling av premie
Hvis forsikringen utgår i forsikringstiden, beregnes premien fra begynnelsesdato til
utløpsdato slik:
Forsikringstid i måneder
Fra Til og med
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
9
og lengre

Prosentandel av Forsikringsbevisets årspremie

20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Overskytende premie tilbakebetales i den utstrekning skade ikke er konstatert i forsikringstiden.
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Særvilkår - Tilleggsforsikringer
Særvilkår ansvar nr. 1
Varetekt
Nedenstående særvilkår forutsetter særskilt vurdering og gjelder bare i den utstrekning det/de er
uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. Med mindre annet er direkte angitt, gjelder bestemmelsene i
forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene også for særvilkårene.
Vilkårenes pkt. 4.1 endres slik at Selskapet svarer for sikredes erstatningsansvar for skade voldt
ved reparasjons-, vedlikeholds-, montasje- eller installasjonsarbeid på de ting som omfattes av oppdraget.
Omkostninger ved omgjøring av sikredes oppdrag, herunder utbedring av skade på ting levert av
sikrede, er ikke dekket av forsikringen.
Selskapet erstatningsplikt er, når annet ikke er avtalt, begrenset til kr 1.000.000,-. Forsikringen
dekker ikke følgetap forårsaket av skaden, så som driftstap, tapt fortjeneste eller annet tilsvarende
indirekte tap.
Særvilkår ansvar nr. 2
Erstatningsansvar overfor mor/datterselskaper
Nedenstående særvilkår forutsetter særskilt vurdering og gjelder bare i den utstrekning det/de er
uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. Med mindre annet er direkte angitt, gjelder bestemmelsene i
polisen og forsikringsvilkårene også for særvilkårene.
Vilkårenes pkt. 4.4 endres slik at Selskapet svarer for sikredes erstatningsansvar overfor de i
polisen nevnte selskaper.
Særvilkår ansvar nr. 3
Kontraktansvar i henhold til vanlig offshorekontrakt
Nedenstående særvilkår forutsetter særskilt vurdering og gjelder bare i den utstrekning det/de
er uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. Med mindre annet er direkte angitt, gjelder bestemmelsene i
polisen og forsikringsvilkårene også for særvilkårene.
Inngår sikrede kontrakt på offshore betingelser tilsvarende som regulert i Norsk
Fabrikasjonskontrakt - 87, gjelder følgende for dekning av erstatningsansvar sikrede pådrar seg i
forbindelse med oppdraget:
Selskapet svarer for sikredes kontraktsansvar for skade, jf. pkt. 10.1, påført andre enn
1
kontraktsmotparten og dennes ansatte,
2
kontraktsmotpartens øvrige kontraktsmedhjelpere og deres ansatte,
3
kontraktsmotpartens oppdragsgiver og dennes ansatte,
4
oppdragsgiverens øvrige kontraktsmedhjelpere og deres ansatte, samt
5
andre parter tilhørende gruppen som i kontrakten betegnes som “Selskapsgruppen’ eller
tilsvarende.
Forsikringen dekker ikke erstatningsansvar for skade påført parter som nevnt under pkt. i til 5
ovenfor, med mindre Selskapet uttrykkelig har akseptert risikoen i det enkelte tilfelle. Ved slik aksept
kan Selskapet beregne tilleggspremie og/eller kreve endringer i forsikringsbevisteksten. - Med
erstatningsansvar menes i dette avsnittet såvel ansvar etter den alminnelige erstatningsretten, som
ansvar i henhold til kontrakt.
Forsikringen dekker også ansvar sikrede må bære fordi han i vanlig offshore kontrakt har frafalt sin rett til regress.
Forsikringen dekker ikke noen form for ansvar i forbindelse med inngrep i patentrettigheter eller
andre immaterielle rettigheter.
Forsikringen dekker ikke sikredes kontraktsansvar, eller omkostninger ved krav fra offentlig
myndighet, i forbindelse med vrak, skrap eller forurensning.
Selskapet frafaller sin rett til regress, og parter som nevnt under pkt. I til 5 ovenfor avsnitt anses
medforsikret under forsikringsbeviset, i den utstrekning dette kreves i vanlig offshore kontrakt.
Selskapet aksepterer krav, inntatt i vanlig offshore kontrakt om underretning av sikredes
kontraktsmotpart ved bortfall av forsikringsdekningen eller vesentlig endring av vilkårene, når slik
bortfall/endring finner sted før forsikringsbevisets forfallsdato. Selskapet underretningsplikt inntrer
først når opplysninger om rett adressat er mottatt.
Særvilkår ansvar nr. 4
Skadebehandling og prosessbistand (claims handling)
Nedenstående særvilkår forutsetter særskilt vurdering og gjelder bare i den utstrekning det/de er
uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. Med mindre annet er direkte angitt, gjelder bestemmelsene i
forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene også for særvilkårene.
Vilkårenes pkt. 9.1 endres slik at Selskapet svarer for de nødvendige omkostninger til
skadebehandling for avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv om erstatningskravet ikke overstiger
den avtalte egenandel. Dekning for utgifter til prosessbistand må avtales særskilt.
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Særvilkår ansvar nr. 5
Tilkomstarbeider og feilsøking
Nedenstående særvilkår forutsetter særskilt vurdering og gjelder bare i den utstrekning det/de er
uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. Med mindre annet er direkte angitt, gjelder bestemmelsene i
forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene også for særvilkårene.
Vilkårenes pkt. 5.1.4.1 - jf. 10.3.2 - endres slik at Selskapet svarer for sikredes ansvar for
omkostninger eller nødvendig skadeforvoldelse ved tilkomstarbeider for å reparere eller skifte ut
skadevoldende produkter levert av sikrede. Videre dekkes sikredes ansvar for nødvendige
omkostninger til feilsøking etter at levering er skjedd forutsatt at feilsøkingen avdekker feil eller
mangler ved sikredes leveranse.
Forsikringen dekker likevel ikke:
1
transport, reiseomkostninger og diett ved feilsøking, reparasjon eller omlevering av
produktet,
2
kontraktsansvar som nevnt i pkt. 10.2.1 - 10.2.3,
3
formuestap som følge av dekningsmessige tilkomst- eller feilsøkingsarbeider.
Særvilkår ansvar nr. 6
Produktansvar for formuestap
Nedenstående særvilkår forutsetter særskilt vurdering og gjelder bare i den utstrekning det/de er
uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. Med mindre annet er direkte angitt, gjelder bestemmelsene i
forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene også for særvilkårene.
Vilkårenes pkt. 10.1.2 utvides slik at forsikringen omfatter sikredes erstatningsansvar overfor kjøper
eller senere ledd i omsetningskjeden for kjøpers omkostninger til:
1
bearbeidelse av produkter levert av sikrede,
2
utskilling av sikredes produkt begrenset til kr. 1.000.000,- pr år.
Omkostninger ved omlevering, utbedring eller reparasjon av de leverte produkter erstattes ikke.
Omkostninger forårsaket ved at det leverte produkt ikke virker - eller ikke virker effektivt nok,
omfattes ikke av denne utvidelse.
Særvilkår ansvar nr. 7
Produktansvar - Europa
Nedenstående særvilkår forutsetter særskilt vurdering og gjelder bare i den utstrekning det/de er
uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. Med mindre annet er direkte angitt, gjelder bestemmelsene i
forsikringsbevisets og forsikringsvilkårene også for særvilkårene.
For produktansvar, jf. pkt. 5, endres pkt. 2 slik at forsikringen gjelder erstatningsansvar for skade
som inntrer i hele Europa, og som pådras etter gjeldende rett i europeiske land.

Særvilkår ansvar nr. 8
Produktansvar hele verden - eksklusive Nord-Amerika
Nedenstående særvilkår forutsetter særskilt vurdering og gjelder bare i den utstrekning det/de er
uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. Med mindre annet er direkte angitt, gjelder bestemmelsene i
forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene også for særvilkårene.
For produktansvar, jf. pkt. 5, endres pkt. 2 slik at forsikringen gjelder erstatningsansvar for skade
som inntrer i hele verden, eksklusive Nord-Amerika, (se pkt. 10.5), og som pådras etter gjeldende
rett i dette område.
Særvilkår ansvar nr. 9
Produktansvar hele verden
Nedenstående særvilkår forutsetter særskilt vurdering og gjelder bare i den utstrekning det/de er
uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. Med mindre annet er direkte angitt, gjelder bestemmelsene i
forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene også for særvilkårene.
For produktansvar, jf. pkt. 5, endres pkt. 2 slik at forsikringen gjelder erstatningsansvar som sikrede
etter gjeldende rett pådrar seg for skade som inntreffer hvor som helst i verden.
For produkter solgt til Nord-Amerika (se pkt. 10.5), dekkes likevel ikke:
1
skade eller tap som skriver seg fra:
1.1
giftige eller kjemiske produkter, herunder PVB (dvs polyklorerte bifenyler, et kjemisk stoff
som markedsføres under et stort antall varemerker) og ureaformaldehyd,
1.2
asbestholdige produkter,
2
skade eller tap som følge av forurensning.
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Særvilkår ansvar nr. 10
Salgsselskap i Nord-Amerika
Nedenstående særvilkår forutsetter særskilt vurdering og gjelder bare i den utstrekning det/de er
uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. Med mindre annet er direkte angitt, gjelder bestemmelsene i
forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene også for særvilkårene.
For produktansvar, jf. pkt. 5, endres pkt. 2 slik at forsikringen utvides til å gjelde sikredes
salgsselskap i Nord-Amerika (se pkt. 10.5) for erstatningsansvar for skade som er forårsaket av
leverte produkter produsert av sikrede i dennes virksomhet utenfor Nord-Amerika.
Med salgsselskap forstås bedrift som utelukkende selger eller formidler produktene. Selskap som
tilvirker, monterer, reparerer, gir service, etiketterer eller pakker produkter i Nord-Amerika omfattes
ikke av denne forsikring.
Særvilkår ansvar nr. 11
Medforsikring av agent/ selger
Nedenstående særvilkår forutsetter særskilt vurdering og gjelder bare i den utstrekning det/de er
uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. Med mindre annet er direkte angitt, gjelder bestemmelsene i
forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene også for særvilkårene.
For særvilkåret gjelder pkt. 6.7: Krav til medforsikret agent/selger - sikkerhetsforskrift:
1
Vilkårenes pkt. 1 utvides slik at forsikringen gjelder for det/de selskaper eller personer som er
nevnt i forsikringsbeviset i egenskap av agent/selger av det/de i polisen angitte produkter.
2
Forsikringen gjelder medforsikredes ansvar for skade forårsaket av produkter fremstilt av
sikrede som er mottatt og videresolgt av den medforsikrede.
3
Selskapet svarer ikke for skade som inntreffer i medforsikredes eget lokale eller bolig.
Særvilkår ansvar nr. 12
Ansvar for opphørt virksomhet (Run-Off)
Nedenstående særvilkår forutsetter særskilt vurdering og gjelder bare i den utstrekning det/de er
uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. Med mindre annet er direkte angitt, gjelder bestemmelsene i
forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene også for særvilkårene.
Forsikringen utvides til å omfatte ansvar for skade forårsaket av produkter som ikke lenger
produseres eller selskaper som har opphørt med sin virksomhet. Forsikringen omfatter kun de
aktuelle produkter eller virksomheter som er nevnt i forsikringsbeviset.
For denne utvidelse gjelder bestemmelsene i særvilkår nr. 13 (Claims-made vilkår).
Særvilkår ansvar nr. 13
Claims-made vilkår
Nedenstående særvilkår forutsetter særskilt vurdering og gjelder bare i den utstrekning det/de er
uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. Med mindre annet er direkte angitt, gjelder bestemmelsene i
forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene også for særvilkårene.
1. Hva Selskapet svarer for
Vilkårenes pkt. 3.1 endres lik at Selskapet svarer, for sikredes erstatningsansvar for
skade, jf. pkt. 10.1, som er voldt under utøvelse av den virksomhet som er angitt i forsikringsbeviset, dersom:
1.1

1.2

skaden blir konstatert av sikrede eller skadelidte etter et tidspunkt som er nærmere
angitt i forsikringsbeviset (retroaktiv dato), eller - om intet tidspunkt er angitt - fra
forsikringsbevisets ikrafttredelsesdato, og
erstatningskrav blir reist mot sikrede i forsikringstiden.

2. Når krav anses for å være reist i henhold til pkt 1.2.
2.1
Erstatningskrav anses for å være reist på det tidspunkt:
2.1.1
sikrede første gang mottar skriftlig krav om erstatning, eller
2.1.2
Selskapet første gang mottar skriftlig melding fra sikrede vedrørende omstendigheter
som kan ventes å føre til at erstatningskrav blir reist mot ham.
2.2
Det tidligste av ovennevnte tidspunkter er avgjørende for når erstatningskrav skal
anses for å være reist.
2.3
Dekning under pkt. 2.1.2 opprettholdes i fem år etter det tidspunkt Selskapet første
gang mottar skriftlig melding fra sikrede vedrørende omstendigheter som kan ventes
å føre til at erstatningskrav blir reist mot ham som følge av den skadevoldende
begivenhet.
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3. Serieskader
Alle erstatningskrav som følger av samme skadevoldende begivenhet anses for å
være reist på det tidspunkt:
3.1
sikrede mottar det første skriftlige kravet, eller
3.2
Selskapet første gang mottar skriftlig melding fra sikrede vedrørende omstendigheter
som kan ventes å føre til at erstatningskrav blir reist mot ham.
4. Foreldelse
Selskapet blir fri for ansvar dersom sikrede ikke fremsetter sitt krav mot Selskapet
innen I år regnet fra den dato han blir kjent med krav mot ham som etter sin
begrunnelse faller inn under forsikringen, jf. pkt. 12.5.1.1 i Generelle vilkår.
5. Utvidet meldetid (Extended Reportinci Period)
5.1
Sikrede kan mot betaling av tilleggspremie, jf. pkt. 5.5, kreve at forsikringen blir
utvidet slik at den omfatter erstatningskrav som blir reist mot ham innenfor et tidsrom
på 12 eller 24 måneder utover forsikringstiden (også om melding etter pkt. 2.1.2 ikke
er sendt), dersom:
5.1.1
Selskapet sier opp eller avslår å fornye forsikringsbeviset av annen grunn enn
manglende premiebetaling, eller
5.1.2
forsikringsbeviset blir fornyet med eller erstattet av annen forsikring med andre vilkår
enn claims-made vilkår, eller
5.1.3
forsikringsbeviset blir fornyet med eller erstattet av annen forsikring med claimsmade
vilkår og senere retroaktiv dato enn den som fremgår av polisen, eller
5.1.4
sikrede sier opp forsikringsbeviset som følge av at han har opphørt med sin
virksomhet.
5.2
En utvidelse av forsikringen i henhold til pkt. 5.1 ovenfor gjelder bare erstatningskrav
som følger av skade konstatert etter den avtalte retroaktive dato men før den
forlengede forsikringstidens utløp. Slik utvidelse medfører ingen endring i den
forsikringssum eller forsikringstid som var avtalt i polisen.
5.3
Erstatningskrav som blir reist (jf. pkt. 2) innenfor det tidsrom som er avtalt mellom
sikrede og Selskapet i henhold til pkt. 5.1, anses for å være reist på forsikringstidens
siste dag og er underlagt forsikringsvilkårene som gjaldt på dette tidspunkt.
5.4
Retten til å kreve at forsikringen blir utvidet i henhold til pkt. 5.1 faller bort dersom
sikredes skriftlige krav om slik utvidelse ikke er Selskapet i hende innen seksti dager
etter forsikringstidens utløp.
5.5
Tilleggspremie ved utvidelse av forsikringen i henhold til pkt. 5.1 skal settes til
Maksimalt 90% av siste års premie for hver 12 måneders periode som utvidelsen skal gjelde for.

Særvilkår ansvar nr. 14
Ansvar som byggherre
Nedenstående særvilkår forutsetter særskilt vurdering og gjelder bare i den utstrekning det/de er
uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. Med mindre annet er direkte angitt, gjelder bestemmelsene i
forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene også for særvilkårene.

1

2

3
4
5

Vilkårenes pkt. 4.11 endres slik at forsikringen omfatter sikredes ansvar som byggherre for det
byggeprosjekt som er angitt i forsikringsbeviset.
Følgende særregler for slikt ansvar gjelder:
Forsikringssum og egenandel er spesielt angitt i forsikringsbeviset. Forsikringssummen er
Selskapet maksimale ansvar for alle tingskader som inntreffer i ett og samme forsikringsår.
Egenandelen gjelder pr. skade.
Selskapet svarer ikke for erstatningsansvar for skade påført byggverk eller annen gjenstand
når sikredes arbeid finner sted inne i, under eller nærmere enn 5 meter fra
byggverket/gjenstanden eller når det må forventes at arbeidet vil få en virkning innenfor en
slik avstand. Dette gjelder også skader voldt av arbeidsmaskin.
Forsikringen omfatter ikke skade påført egne eiendommer.
Forsikringen omfatter ikke skade som følge av midlertidig eller varig forandring av grunnvannstanden.
Forsikringen omfatter ikke produktansvar.
Forsikringen opphører ved utløpet av den forsikringstid som er inntatt i forsikringsbeviset.
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Særvilkår ansvar nr. 15
Bilverksted
Nedenstående særvilkår forutsetter særskilt vurdering og gjelder bare i den utstrekning det/de er
uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. Med mindre annet er direkte angitt, gjelder bestemmelsene i
forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene også for særvilkårene.
For særvilkåret gjelder pkt. 6.6: Sertifikater - sikkerhetsforskrift.
Selskapet svarer for ansvar for skade voldt på eller av motorvogner og arbeidsmaskiner med eget
fremdriftsmaskineri, samt kompressorer som verksted og/eller bensinstasjon har til reparasjon,
påfylling, smøring, vask eller lignende service. Forsikringen dekker også ansvar for skade voldt på
innleverte motorer og girkasser, dog bare til slike enheter som nevnt ovenfor. Forsikringen dekker
ikke skade på innleverte løse deler.
Selskapet svarer, ikke for omkostninger ved at et arbeid må gjøres helt eller delvis om. Hvis
mangelfullt eller feilaktig arbeid fører til skade, er denne dekket av forsikringen, dog fratrekkes
omkostninger ved omgjøring av det utførte arbeid og inkorporerte deler.
Selskapet svarer for ansvar som oppstår under kjøring som skjer med verkstedledelsens samtykke
når kjøringen er et nødvendig ledd i sikredes behandling av kjøretøyet, som for eksempel
prøvekjøring, flytting, henting og bringing. Den som kjører vognen må ha gyldig førerkort.
Er vognen brukt uten verkstedledelsens samtykke, dekkes verkstedets ansvar likevel av forsikringen.
Skade på motorvogn under slep eller inntauing til verksted dekkes ikke av forsikringen.
Særvilkår ansvar nr. 16
Renseri I vaskeri
Nedenstående særvilkår forutsetter særskilt vurdering og gjelder bare i den utstrekning det/de er
uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. Med mindre annet er direkte angitt, gjelder bestemmelsene i
forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene også for særvilkårene.
Selskapet svarer for ansvar for skade på ting innlevert til behandling hos sikrede, når skaden ikke
skyldes naturlig avfarging eller krymping.
Særvilkår ansvar nr. 17
Utvidet ansvar som lege/tannlege (ikke plastkirurgi/implantatprotetisk
behandling)
Nedenstående særvilkår forutsetter særskilt vurdering og gjelder bare i den utstrekning det/de er
uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. Med mindre annet er direkte angitt, gjelder bestemmelsene i
forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene også for særvilkårene.
Vilkårenes pkt. 4.13 er endret, slik at Selskapet også svarer for:
1
handlinger som er utført forsettlig. Dersom Selskapet betaler erstatning i henhold til denne
bestemmelse, har Selskapet regress mot den sikrede.
2
ansvar overfor egen familie. Til familie regnes den sikredes ektefelle og foreldre, søsken,
barn og deres ektefeller.
Opphører sikredes virksomhet i forsikringstiden, svarer Selskapet også for ansvar for skade som
konstateres innen to år etter forsikringens opphør, og som er en følge av handlinger foretatt i
forsikringstiden. I de tilfeller hvor Selskapet svarer for skade konstatert etter at forsikringen er
opphørt, er selskapets samlede erstatningsplikt for disse skader begrenset til forsikringssummen i
det siste året forsikringen var i kraft.
Særvilkår ansvar nr. 18
Ansvar som brennstoffdistributør
Nedenstående særvilkår forutsetter særskilt vurdering og gjelder bare i den utstrekning det/de er
uttrykkelig nevnt i forsikringsbeviset. Med mindre annet er direkte angitt, gjelder bestemmelsene i
forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene også for særvilkårene.
Forsikringen dekker ansvar sikrede kan påføres ved skade oppstått i forbindelse med tapping eller
fylling av petroleumsprodukter. Ansvar i skadetilfelle som hører inn under motorvognens
trafikkansvarsforsikring (kollisjon, kjøreuhell e.l.) er ikke dekket av forsikringen
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