
NØKKELBEGREP VEDRØRENDE 
FORSIKRING: 

• Mottaker/begunstiget er en enkeltperson eller et selskap som i forsikringspolisen angis som mottaker av 

utbetaling i henhold til forsikringspolisen dersom en forsikret hendelse inntrer. En mottaker/begunstiget 

behøver ikke å være forsikringstaker/poliseinnehaver og det kan være mer enn én begunstiget i henhold til 

forsikringspolisen. 

• Skademelder er enten en begunstiget som fremsetter et krav i henhold til forsikringspolisen eller en 

enkeltperson eller et selskap som fremsetter et krav mot en begunstiget der det kravet er dekket av 

forsikringspolisen 

• Behandling av krav er behandlingsprosessen av et krav som er fremsatt i henhold til en forsikringspolise 

• Tilbud er prosessen må å gi et tilbud på en forsikring til en potensiell forsikringstaker  

• Oppstart er når forsikringspolisen begynner å løpe 

• Forsikring er å samle og overføre risiko for å kunne gi økonomisk beskyttelse mot en mulig hendelse. Det er 

mange typer av forsikring. Uttrykket forsikring kan også bety reassuranse 

• Forsikringspolise er en avtale om forsikring mellom forsikringsselskapet og forsikringstakeren 

• Forsikringsmarkedsaktør(er) eller aktører er en forsikringsformidler, et forsikringsselskap eller en 

reassurandør 

• Forsikringstaker/poliseinnehaver er enkeltpersonen eller selskapet hvis navn forsikringen er utstedt til. En 

potensiell forsikringstaker kan henvende seg til en forsikringsformidler for å kjøpe en forsikring eller de kan 

henvende seg til et forsikringsselskap direkte eller via en webside for prissammenligning 

• Forsikringsselskap (noen ganger benevnt som assurandør) gir forsikringsdekning til forsikringstakere mot 

innbetaling av premie. Et forsikringsselskap kan også være en reassurandør 

• Forsikringsformidlere hjelper forsikringstakere og forsikringsselskap med å etablere forsikringsdekning. 

De kan tilby råd og håndtere krav. Mange forsikringer og reassuranser innhentes via forsikringsformidlere 

• Administrering av poliser er prosessen med å administrere og håndtere en forsikring etter oppstart 

• Premien er beløpet som skal betales av forsikringstaker til forsikringsselskapet i henhold til 

forsikringspolisen 

• Reassurandører gir forsikringsdekning til et annet forsikringsselskap eller annen assurandør. Den 

forsikringen benevnes som reassurance 

•  Fornyelse er prosessen der forsikringsselskapet gir tilbud på fornyelse av forsikringen for å erstatte 

eksisterende forsikring når den utløper   



NØKKELBEGREP VEDRØRENDE 
PERSONVERN: 

• GDPR er EUs personvernforordning og den personvernlovgivningen som gjelder i den aktuelle medlemsstaten 

der Marsh er etablert 

• Behandlingsansvarlig er en virksomhet som innhenter og oppbevarer personopplysninger. Virksomheten 

avgjør hvilke personopplysninger den innhenter om deg og hvordan personopplysningen brukes. Enhver 

aktør i forsikringsmarkedet kan være behandlingsansvarlig når de bruker dine personopplysninger til 

formålene fastsatt i [Paragraf 5] 

• Personopplysninger er enhver opplysning som kan identifisere deg og som er relatert til deg. Det kan 

omfatte opplysninger om krav du fremsetter 

•  Behandling av personopplysninger omfatter innhenting, bruk, oppbevaring, tilgjengeliggjøring eller sletting 

av dine personopplysninger 


