Ansvarsforsikring for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS
Vilkår BANGB101
Vilkår av 01.01.2019
Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made).

§ 1 Forholdet til forsikringsbevis og fravikelig lov
I tillegg til disse vilkår gjelder Forsikrings-/medlemsbeviset, bestemmelsene i Lov om forsikringsavtaler (FAL) av
16. juni 1989 og eventuelle andre bestemmelser gitt med hjemmel i lov av betydning for forsikringsavtalen.
Ufravikelige lovbestemmelser gjelder foran Forsikrings-/medlemsbeviset som videre gjelder foran vilkårene
som igjen går foran fravikelige lovbestemmelser.
Med Forsikrings-/medlemsbevis forstås her det skriftlige bevis som er utstedt som dokumentasjon for at
forsikring er etablert. Det spesifiserer forsikringsavtalen og eventuelle særvilkår som skal gjelde i tillegg til disse
vilkår, og gir for øvrig opplysninger som nevnt i FAL § 2-2.
Disse vilkår er en del av den til enhver tid gjeldende avtale mellom Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS og
Tryg Forsikring, heretter kalt selskapet.

§ 2 Hvilket ansvar selskapet svarer for
Foreliggende vilkår gjelder når erstatningskrav blir meldt til sikrede i løpet av forsikringsperioden (claims
made), når kravet har sin årsak i forhold forårsaket etter 1. januar 2003. Forsikringen dekker likevel kun krav
forårsaket etter at forsikring ble tegnet første gang, dersom dette ble gjort senere enn 1. januar 2003. Er skade
voldt ved unnlatelse, regnes ansvaret i tvilstilfelle som oppstått den dag den unnlatte handling senest måtte ha
vært foretatt om skaden skulle ha vært unngått.
Når krav anses for å være meldt:
Erstatningskrav anses for å være meldt i forsikringsperioden når:
sikrede og/eller selskapet mottar skriftlig krav fra tredjemann om erstatning, eller
⚫
selskapet mottar skriftlig melding fra sikrede om omstendigheter som kan ventes å føre til at
⚫
erstatningskrav blir reist mot ham og/eller selskapet.
Det tidligste av ovennevnte tidspunkt er avgjørende for når erstatningskrav anses for å være meldt.
Frist for melding av forsikringskrav til selskapet:
Selskapet blir i ethvert tilfelle fri for ansvar dersom sikrede ikke fremsetter krav mot selskapet innen 12
måneder etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, jf. FAL § 8-5. Selskapet forbeholder
seg rett til regress mot sikrede i de tilfeller hvor selskapet har utbetalt erstatning til skadelidte og sikrede har
oversittet fristen for å gi melding om forsikringstilfellet til selskapet, jf FAL § 4-10, 3. ledd og FAL § 8-5,1. ledd.
Avtale om utvidet meldefrist etter utløpet av forsikringsperioden
Sikrede kan mot betaling av tilleggspremie kreve å opprettholde fristen for å melde krav utover avtaleperioden
for å avdekke krav som følge av skader forårsaket i avtaleperioden, men som først reises etter utløpet av
avtaleperioden. Sikredes rett til slik utvidet meldetid bortfaller dersom sikrede ikke gjør krav på sin rett skriftlig
senest innen 60 dager etter utløpet av avtaleperioden og tilsvarende dersom sikrede i ovennevnte 60 dagers
periode, før utvidet meldetid er fremsatt, mottar krav eller blir kjent med krav som vil ramme forsikringen.
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En utvidet meldetid som nevnt i 1. ledd medfører ingen endring i den forsikringssum eller de betingelser som
følger av avtaleperioden. For øvrig gjelder de tariffer og retningslinjer for etablering av avtale om utvidet
meldetid som til enhver tid gjelder mellom selskapet og Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS.
Automatisk utvidet meldefrist ved opphør av sikredes virksomhet
Opphører sikredes virksomhet i forsikringsperioden som følge av andre forhold enn konkurs, salg, fusjon eller
annen virksomhetsoverdragelse, omfatter forsikringen på opphørstidspunktet en automatisk utvidet meldetid
for skadekrav som meldes innen 5 år etter utløpet av den avtaleperiode som da gjaldt. I slike tilfeller er
selskapets samlede erstatningsplikt for alle skader anmeldt i 5 års perioden begrenset til de forsikringssummer
som gjaldt på opphørstidspunktet.

§ 3 Forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter det rettslige erstatningsansvar som arkitektbedrifter, her sikrede, tilsluttet
Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS, kan pådra seg under utførelsen av oppdrag i egenskap av arkitekt, for
skade som oppstår og kan pådømmes etter gjeldende rett i Europa.
Med skade inntruffet i Europa menes:
a) Skade voldt på person eller ting som befinner seg i Europa.
b) Tap påført oppdragsgiver eller tredjemann som følge av feil begått under oppdrag knyttet til fast
eiendom i Europa eller annet prosjekt som skal komme til fysisk utførelse i Europa og som kan
pådømmes i henhold til europeisk rett.
For forsikringen gjelder de erstatningsmessige avgrensninger som følger av Standard Norges gjeldende
standardkontrakter for rådgiver- og prosjekteringsytelser, med mindre annet er særskilt avtalt og fremgår av
forsikringsbeviset.
Forsikring utenfor Europa:
For de arkitektbedrifter som individuelt har avtalt med selskapet at forsikringen også skal gjelde rettslig
erstatningsansvar for skade inntruffet og pådømt utenfor Europa, gjelder også de særlige vilkår for utvidelsen
som fremgår av Forsikrings-/medlemsbeviset.

§ 4 Forsikringssum, saksomkostninger og egenandel
For sikredes ansvar overfor oppdragsgiver er selskapets ansvar begrenset til maksimalt 150 ganger
grunnbeløpet i folketrygden (G) per skade og samlet for hele oppdraget. I de tilfeller sikredes ansvar i kontrakt
med oppdragsgiver er lavere enn 150 G reduseres selskapets ansvar tilsvarende den ansvarsbegrensning som
følger av kontrakten.
Folketrygdens grunnbeløp på konstateringstidspunktet legges til grunn ved fastsettelsen av selskapets
maksimale ansvar.
For sikredes ansvar overfor tredjemann er selskapets ansvar begrenset til 150G per skadetilfelle og 150G
samlet for forsikringsperioden.
Selskapets samlede ansvar for alle krav som fremsettes i ett og samme forsikringsår er maksimalt 300G.
Selskapet svarer for redningsomkostninger i henhold til FAL § 6-4.
Ved skade som inntreffer i de europeiske land dekkes saksomkostninger i tillegg til forsikringssummen. Ved
skade som inntreffer utenfor de europeiske land og som er omfattet etter særskilt avtale er
Forsikringsselskapets samlede utbetalingsplikt ved hvert skadetilfelle, inklusive saksomkostninger begrenset til
forsikringssummen.
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Egenandelen
Regler for fastsetting av egenandelens størrelse fremgår av avtalen mellom Arkitektbedriftene
Forsikringsservice AS og selskapet med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset. I oppgjøret fra selskapet
fratrekkes 1 egenandel per skadetilfelle. Ved flere skadetilfeller under ett og samme prosjekt fratrekkes
maksimalt 3 egenandeler, dog skal samlet egenandel ved 3 eller flere skadetilfeller per prosjekt utgjøre
minimum kr 150 000.
Med ett skadetilfelle forstås her alle tap som skyldes handling av samme faktiske eller rettslige art og som skal
henføres til det tidspunkt da handlingen første gang ble begått.

§ 5 Forsikringen dekker ikke
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)
k)
l)

erstatning og/eller oppreisning etter Lov om Skadeserstatning av 13. juni 1969 § 3-5 og § 3-6 samt for
bøter, dagbøter/tvangsmulkter, overtredelsesgebyrer,
ansvar for skade i forbindelse med oppdrag som sikrede alene eller sammen med andre arkitekter
og/eller andre rådgivende ingeniører, har tegnet særskilt forsikring for, så langt dette er forenlig med
FALs ufravikelige bestemmelser jf. § 6-3,
ansvar for skade som består i eller er en følge av at lov, forordning eller offentlig forskrift forsettlig er
overtrådt,
erstatningskrav begrunnet med at det er gitt opplysninger som har vist seg ikke å være korrekte om
byggetid eller kostnad ved et bygge eller anleggsarbeid,
ansvar for skade som den sikrede ved særskilt avtale har påtatt seg å erstatte for så vidt avtalen
medfører erstatningsplikt utover ellers gjeldende rett,
ansvar sikrede pådrar seg når han har inngått kontrakt med en entreprenør vedrørende
totalentreprise, for så vidt ansvaret går ut over hva han ellers ville ha vært ansvarlig for overfor
byggherren, med mindre annet er særskilt avtalt og fremgår av Forsikrings-/medlemsbeviset,
Tilsvarende gjelder ved andre kontraktsforhold når sikrede ved kontraktsinngåelsen kjente eller burde
kjenne til at prosjektet skal videreselges til fast pris,
ansvar som skyldes forsinkelser eller ulemper ved prosjektets fremdrift som følge av at tegninger,
beregninger, beskrivelser eller andre oppgaver ikke er utarbeidet i rett tid, eller uteblir,
ansvar som sikrede pådrar seg som eier eller bruker av motorkjøretøy, fartøy eller luftfartøy,
ansvar for arkitektfeil overfor
selskap tilhørende samme konsern som sikrede eller hvor sikrede har vesentlig innflytelse eller
mer enn 50 % eierinteresse,
daglig leder, styremedlemmer eller deres familie,
selskap hvor sikredes daglige leder, styremedlemmer eller deres familie har mer enn 50 %
eierinteresse.
Med familie menes: foreldre, søsken, barn samt ektefellen til daglig leder og styremedlemmene,
ektefellens 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 i tilknytning til prosjekter hvor sikrede eller sikredes familie har selvstendig økonomisk
interesse knyttet til realiseringen av prosjektet
sikredes omkostninger til oppfyllelse av sin kontraktsmessige ytelse så som omgjøring av eget arbeid,
samt sikredes/arkitektens ansvar for å tilbakeføre honorar/godtgjørelse,
ansvar som følge av at sikrede har krenket patent-, opphavs-, varemerke- eller mønsterrettigheter.

§ 6 Foreldelse
Selskapets ansvar foreldes etter samme regler som gjelder for sikredes erstatningsansvar. Jf. dog FAL § 8-6, 3.
ledd.

§ 7 Sikredes plikter ved skadetilfelle
Gjøres erstatningsansvar gjeldende mot sikrede eller kan han vente at slikt ansvar vil bli gjort gjeldende, skal
han uten ugrunnet opphold underrette selskapet. Sikrede plikter å gi selskapet opplysninger og dokumenter
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som er tilgjengelige for ham og som kan få betydning for oppgjøret eller de øvrige regresskrav selskapet måtte
ha mot andre.
Selskapet blir fri for ansvar dersom sikrede ikke fremsetter krav mot selskapet innen 12 måneder etter at
sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, jf. FAL § 8-5.
Forsikrede plikter å fremstille saken for selskapet vederlagsfritt, herunder må sikrede vederlagsfritt selv forestå
utarbeidelse av rapporter, nødvendig kopiering, møte og reisevirksomhet innenfor en kostnadsramme = 1G
(Grunnbeløp i folketrygden). Fremmøte i rettssaker honoreres med 1/20 G per dag. Nødvendige reise- og
oppholdsutgifter i anledning rettsmøter honoreres etter regning.
Sikrede må i samråd med selskapet gjøre det han kan for å avverge ansvaret eller for å begrense det så meget
som mulig og på oppfordring fra selskapet plikter han å søke en minnelig overenskomst med skadelidte.
Sikrede må ikke innrømme noen erstatningsplikt, eller forhandle om noe erstatningskrav, uten på forhånd å ha
innhentet selskapets samtykke til det. Mangler slikt samtykke, er selskapet ikke bundet av sikredes
innrømmelser overfor skadelidte.
Har selskapet erklært seg villig til å ordne en sak i minnelighet, men sikrede hindrer det, er selskapet fritatt for
enhver utgift som av den grunn påløper.

§ 8 Selskapets plikter ved skadetilfelle
Når erstatningskrav, som etter skadelidtes begrunnelse omfattes av forsikringen og som overstiger
egenandelen, påtar selskapet seg å:
utrede om erstatningskrav foreligger,
forhandle med skadelidte,
betale de nødvendige omkostninger i forbindelse med skadesaken/søksmålet.
Selskapet velger advokat eller annen kompetent skadebehandler internt eller eksternt for behandling av saken.
Hvis sikrede selv engasjerer advokat svarer ikke selskapet for omkostningene med mindre sikredes valg på
forhånd er godkjent av selskapet.
Hvis erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter
partenes interesse i saken.
Fremsettes krav om erstatning direkte mot selskapet, skal selskapet varsle sikrede uten ugrunnet opphold og
holde sikrede underrettet om den videre behandling av kravet. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning
til skadelidte og har rett til å gjøre seg fri fra enhver videre forpliktelse mot å betale kravet eller
forsikringssummen inklusive påløpte omkostninger. I slike tilfeller skal det innhentes forhånds uttalelse fra
Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS og ansvarlig skadebehandler for forsikringsordningen.
Selskapets innrømmelser overfor skadelidte binder ikke sikrede.

§ 9 Renter
Sikrede har krav på renter overensstemmende med FAL §8-4.

§ 10 Ikrafttredelse
Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt som er nevnt i forsikringsbeviset.

§ 11 Uoverensstemmelser - nemndbehandling
Oppstår det uenighet mellom selskapet og sikrede om hans krav eller rettigheter etter avtalen, kan begge
parter forlange at saken forelegges Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS til uttalelse før den avgjøres.
Forsikringsservice avgjør selv om de kan gi uttalelse i saken.
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Sikrede har også rett til å klage til Forsikringsklagenemnda. Klagen fremsettes til Forsikringsklagekontoret,
Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo.

§ 12 Tap av dekning
Har sikrede forsømt sin opplysningsplikt eller opptrådt svikaktig overfor selskapet, kan selskapets ansvar settes
ned eller falle bort, jf. FAL § 4, 2. ledd.

§ 13 Begrensning av selskapets regress mot tredjemann
Selskapet kan ikke gjøre regress gjeldende mot sikredes familie, husstand eller personer som er ansatt i hans
tjeneste.

§ 14 Endringsbestemmelser fornyelse/oppsigelse av forsikringsavtale
Eventuelle endringer i forsikringsvilkårene gjennomføres med virkning fra begynnelsen av nytt forsikringsår.
Melding om endringene sendes sammen med premievarsel for den nye forsikringsperioden.
Forsikringen avtales for et år av gangen og fornyes automatisk for ett år av gangen så fremt ingen av partene
sier opp forsikringen, jf. FAL § 3-2. Forsikredes adgang til å si opp forsikringen følger av FAL §§ 3-4 og 3-6.
Selskapets rett til å si opp forsikringen følger av FAL §§ 3-5 og 3-7.
Ved opphør av forsikringen i løpet av forsikringsperioden, skal forsikrede godskrives tilgodehavende etter FAL §
3-9.

§ 15 Endring av risiko - bortfall av ansvar
Hvis det premieberegningsgrunnlag, for eksempel årsomsetning, lønnsutgifter eller antall ansatte, sikrede har
oppgitt endrer seg slik at det betinger en høyere premie, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig, jf. FAL §
4-7. Gjelder endringen et forhold av vesentlig betydning for risikoen, skal selskapet være helt uten ansvar, jf.
FAL § 4-6.

§ 16 Sikkerhetsforskrifter
I de tilfeller arkitektbedriften inngår avtale med underkonsulent, skal arkitektbedriften påse at
underkonsulenten har tegnet ansvarsforsikring for sin virksomhet med tilsvarende vilkår og forsikringssummer
som arkitektbedriften selv har. Forsømmer sikrede dette beregnes en tilleggsegenandel på 2G ved enhver
skade som kan tilbakeføres til underkonsulenten.
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