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Hva dekker forsikringen? 

Forsikringen dekker 

Rettslig erstatningsansvar for 
formueskade 

Rettslig erstatningsansvar for person og 
tingskader 

Huseieransvar 

Arbeidsgiveransvar 

Skade forårsaket av motorkjøretøy utenfor 
bilansvarsloven 

Leide og lånte ting 

Tap av oppdragsgivers nøkler/dokumenter 

Tilleggsdekninger 

En oversikt over eventuelle tilleggsdekninger du 

har valgt for din forsikring finner du i 

forsikringsbeviset ditt. 

Bruk av droner 

Skade på leid eiendom  

Solidaransvar for prosjektfelleskap 

Rådgivningsansvar som både 
prosjekterende og utførende 

Hva dekker forsikringen ikke? 

Forsikringen dekker ikke 

Kontraktsansvar 

Garanti  

Skade på ansatte i bedriften  

Skade på bedriften sine ting  

Styreansvar 

Bøter 

Bilansvar 

Ansvar for brudd på immaterielle 
rettigheter 

Naturmangfoldloven 

Forurensning 

Er det noen begrensninger i dekningen? 

Forsikringen kan ha begrensninger som følge av 

Skadeforebyggende sikkerhetsforskrifter, 
avhengig av hvilken virksomhet som er 
forsikret, som må overholdes for at det skal 
utbetales full erstatning uten avkortning.   

Spesielle egenandeler avhengig av hvilken 
virksomhet som er forsikret og hvordan 
skade som inntreffer. 

Hvor gjelder forsikringen? 

Norge   

Kan utvides til å gjelde i hele verden 

PROFESJONSANSVAR 
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

Selskap: If Skadeforsikring NUF Produkt: Profesjonsansvar 

Postboks 240, 1326 Lysaker. Org.nr 981 290 666. Filial av If Skadeförsäkring AB (publ) i Sverige 

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensinger som gjelder henvises det til 
forsikringsbevis og forsikringsvilkår for din virksomhet. Dekningen som gjelder for akkurat din forsikring vil stå i ditt 
forsikringsbrev. 

Hvilken forsikring er dette? 

Forsikringen omfatter profesjonsutøveren sitt rettslige erstatningsansvar for skade som skjer ved utøvelse av 
forsikret profesjon. For advokater og eiendomsmeglere stilles det lovpålagt sikkerhetsstillelse. 
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Hvilke forpliktelser har jeg? 

Du plikter å gi If korrekt informasjon om din bedrift ved tegning av forsikring. I forsikringstiden plikter du å 
informere If om endringer som skjer i bedriften. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til 
erstatningskrav, skal det meldes til If uten ugrunnet opphold. 

  

 
Når og hvordan betaler jeg? 

Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med 
forsikringsavtalen. 

  

 

 

 

 

 

 
Når starter og slutter forsikringen? 

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av parter eller fra og med en senere avtalt dato 
kl. 00:00. Forsikringen gjelder til kl. 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser. 

  

 
Hvordan sier jeg opp forsikringen? 

Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre 
særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel. 

 


