
Styreansvarsforsikring for medlemmer i  
Norges Eiendomsmeglerforbund

Opplysninger om selskapet
Selskapets navn: Org.nr.:

Kontaktperson: Hjemmeside: Når ble selskapet startet?

Har selskapet i løpet av de siste fem år:
endret navn

- blitt kjøpt opp eller fusjoner med andre selskaper

Ja                Nei

Ja                Nei

Har selskapet skiftet revisor de siste 5 årene?
(Hvis ja, vennligst spesifiser detaljer)

Ja                Nei

Har det de siste 5 år vært forbehold, kommentarer eller bemerkninger i årsregnskapets revisorerklæring? 
(Hvis ja, vennligst legg ved kopi av revisorerklæring)

Ja                Nei

Har selskapet inngått avtaler med sine direktører og/eller styremedlemmer om at de skal holdes skadesløse 
ved eventuelt søksmål?

Ja                Nei

Har selskapet styreansvarsforsikring i dag? (Hvis ja, vennligst gi detaljerte opplysninger) Ja                Nei

Har selskapet noen gang blitt nektet tilbud, dekning eller fornyelse av sin styreansvarsforsikring av et 
forsikringsselskap? (Hvis ja, vennligst gi detaljerte opplysninger)

Ja                Nei

Har det noen gang blitt reist erstatningssøksmål mot administrerende direktør eller noen av selskapets 
styremedlemmer? (Hvis ja, vennligst gi detaljerte opplysninger)

Ja                Nei

Har noen av styremedlemmene eller administrerende direktør kjennskap til forhold, feilaktigheter eller 
unnlatelser som kan foranledige erstatningssøksmål? (Hvis ja, vennligst gi detaljerte opplysninger)

Ja                Nei

Ønsket forsikringssum:

Sted/dato: Signatur administrerende direktør/daglig leder

Forutsetning for tegning av styreansvarsforsikring til disse betingelsene er at selskapet driver med positivt driftsresultat minimum 
siste hele regnskapsår samt at soliditeten er mer enn 20%. Dersom dette ikke er tilfelle ta direkte kontakt med Tryg for tilbud.

Styreansvarsforsikring - Vilkår BANGC 122
Forsikringssum Premie
kr 10 000 000 kr 9 500
kr 20 000 000 kr 15 000
kr 50 000 000 kr 25 000

Hvis ja, hvilket selskap?

Hvis ja, hvilket selskap?

Send skjema
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