
Notera att denna information endast är en kortfattad översikt. 
För komplett information hänvisas till fullständiga, aktuella 
försäkringsvillkor och definitioner.

Omfattning
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet 
och gäller för försäkringstagaren ( den försäkrade ).

När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada genom brott som förövas och 
upptäcks under den tid försäkringen är i kraft.

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada genom brott som förövas inom 
Norden.

Försäkringen gäller för
• Den skada som arbetstagare hos den försäkrade i tjänsten 
förorsakat genom att han bevisligen gjort sig skyldig till 
förmögenhetsbrott mot den försäkrade.
• Den skadeståndsskyldighet som kan föreligga för försäkrad 
genom att arbetstagare hos försäkrad i tjänsten bevisligen har 
gjort sig skyldig till förmögenhetsbrott mot annan.
• Skada (förlust), genom att någon olovligen gör sig skyldig till 
dataintrång enligt Datalagen.

Viktiga undantag och begränsningar
Kan det inte fastställas vem som förövat brottet, lämnas 
endast ersättning om försäkrad genom tillförlitlig utredning 
kan styrka att någon av den försäkrades arbetstagare i 
tjänsten gjort sig skyldig till förmögenhetsbrott.

Försäkringen gäller inte för utrednings- och revisions-
kostnader för att fastställa skadas orsak och omfattning även 
om kostnaden uppkommit i samband med rättegång.

Har ett skadefall upptäckts ersätter inte försäkringen 
ytterligare skador som förövaren av den tidigare upp-täckta 
skadan genom annan gärning orsakat, om inte särskilt avtal 
träffats.

Försäkringen gäller inte för skada som åsamkats den 
försäkrade av
• Den som har väsentligt inflytande över den försäkrade 
verksamheten.
• Bolagsman i handels bolag eller kommanditbolag.
• Styrelseledamot eller VD.

Försäkringen gäller inte för skada genom datavirus, oavsett 
vad som orsakat detta. 

Vid skada
Skada som kan medföra ersättningsanspråk mot bolaget skall 
anmälas så snart som möjligt.

Dessutom skall den försäkrade snarast begära polis-
utredning. Polisintyg, förundersökningsprotokoll och 
eventuell efterföljande dom skall insändas av den försäkrade.

Om den försäkrade utan bolagets tillåtelse medger 
skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningskrav eller 
utbetalar ersättning, är bolaget fritt från ansvarighet om inte 
kravet uppenbart var lagligen grundat.

Den försäkrade är skyldig att medverka till uppgörelse i godo 
med den skadelidande om bolaget så önskar.

Har bolaget förklarat sig villigt att göra upp i godo med den 
som kräver skadestånd, är bolaget fritt från
skyldighet att svara för därefter uppkommen kostnad och 
utredning.
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