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Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Asterisk * anger när ord, uttryck eller begrepp nämns första gången i texten och finns förklarade i 3 Definitioner – 
Förklaringar.

I villkorstexten är försäkringsgivaren benämnd bolaget.
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1        Förmögenhetsbrottsförsäkring

1.1        Vem försäkringen gäller         Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för
              för och försäkrad                   försäkringstagaren (den försäkrade).
              verksamhet

1.2        När försäkringen gäller          Försäkringen gäller för skada genom brott enligt 1.6, som förövas under den tid 
försäkringen är i kraft och som upptäcks inom 2 år efter försäkringens upphör-
ande, dock senast 10 år efter det att brottet förövats.

1.3        Var försäkringen gäller

1.3.1     Inom Norden                          Försäkringen gäller för skada som inträffar i Norden genom brott, som förövats 
där.

1.3.2     Utanför Norden                  Tilläggsavtal fordras
Om tilläggsavtal träffats – vilket i så fall framgår av försäkringsbrevet – gäller 
försäkringen för skada som inträffar utanför Norden, se 1.6.1.

1.4        Försäkringsbelopp                  Försäkringen gäller med det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Högsta ersättning
Bolagets ersättningsskyldighet är för skada och rättegångskostnad genom samt-
liga brott, som förövats under ett försäkringsår, begränsad till det i försäkrings-
brevet angivna försäkringbeloppet.

Förövas brott under flera år, hänförs detta/dessa vid tillämpningen av första 
stycket i sin helhet till det försäkringsår då brott först förövades.

1.5        Självrisk                                 Vid varje skada dras från skadebeloppet och rättegångskostnader ett belopp som 
utgör den försäkrades självrisk.

Självrisken är lägst 0,5 basbelopp*. Avtal kan träffas om annan självrisk, som då 
anges i försäkringsbrevet. De självrisker som uttrycks i basbelopp avrundas nedåt 
till närmaste 100-tal kronor.

Vid skada som löper under flera år dras den självrisk som gällde det år då brott 
först förövades.

1.6        Vad försäkringen gäller för

1.6.1     Förmögenhetsbrott                Bolaget åtar sig – vid skada som omfattas av försäkringen och överstiger avtalad 
självrisk – att svara 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 arbets-
tagare hos försäkrad i tjänsten bevisligen har gjort sig skyldig till förmögen hets-
brott mot annan.

Angående dataintrång och databrott se 1.6.2.

Dessutom ersätts skäliga rättegångskostnader.

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.

            Utanför Norden                     Om försäkringen gäller utanför Norden, se 1.3.2, omfattas skadehändelse, som 
beror på gärning utanför Norden och som enligt lagen på gärningsorten är att 
betrakta som förmögenhetsbrott.
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1.6.2     Dataintrång och databrott     Skada (förlust), som överstiger avtalad självrisk, omfattas av försäkringen om 
skadan direkt åsamkats försäkrad genom att någon olovligen bereder sig tillgång 
till upptagning för automatisk databehandling eller olovligen ändrar eller ut plånar 
eller i register för in sådan upptagning och därmed gör sig skyldig till dataintrång 
enligt Datalagen eller till förmögenhetsbrott. Skadestånd ersätts inte.

              Utanför Norden                     Om försäkringen gäller utanför Norden, se 1.3.2, omfattas endast skadehändelse, 
som orsakats av brott utanför Norden, enligt lagen på gärningsorten.

1.6.3     Annan försäkring                   Försäkringen gäller inte för skada som kan ersättas av annan försäkring.

1.6.3.1  Utrednings- och                    Försäkringen gäller inte för utrednings- och revisionskostnader för att fastställa 
              revisionskostnader                 skadas orsak och omfattning även om kostnaden uppkommit i samband med 

rättegång.

1.6.3.2  Ränta                                     Försäkringen gäller inte för ränta på uppkommen skada.

1.6.3.3  Goodwill                                Försäkringen gäller inte för skada genom förlust av goodwill.

1.6.3.4  Upprepad skada                     Har ett skadefall upptäckts ersätter inte försäkringen ytterligare skador som 
förövaren av den tidigare upptäckta skadan genom annan gärning orsakat, om inte 
särskilt avtal träffats.

1.6.3.5  Undantagna personer             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.

1.6.3.6  Risktagande                           Försäkringen gäller inte för skada som uppkommer under sådana omständig heter, 
att det för företagsledningen borde ha stått klart att skada med stor sannolikhet 
skulle komma att inträffa.

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

1.7        Säkerhetstföreskrifter            Utöver nedan angivna säkerhetsföreskrifter gäller även annan i försäkringsbrevet 
angiven säkerhetsföreskrift.

1.7.1     Inventering                            Den försäkrade skall minst en gång varje försäkringsår inventera varulager, 
maskiner och inventarier.

1.7.2     Revision                                 Den försäkrade skall anlita kompetent revisor samt i övrigt företa de revisioner och 
kontroller som är brukligt inom den försäkrades verksamhetsområde.

Dokumentation av system, program och drift samt regler för behörighet och 
liknande handlingar skall i rimlig omfattning bevaras och på bolagets begäran 
företes när det kan ha betydelse för utredning av skada.

1.7.3     Datainspektionen m fl           Det åligger den försäkrade att följa av Datainspektionen eller annan tillsyns-
myndighet meddelad föreskrift.

1.7.4     Påföljd vid åsidosättande       Om säkerhetsföreskrift inte iakttagits, ersätts endast den förlust som kan ha 
              av säkerhetsföreskrift           uppstått oberoende härav.



4

1.8        Skadevärderings- och ersättningsregler

1.8.1     Värdering                               Skadevärdering sker enligt utomobligatoriska skadeståndsrättsliga regler.

1.8.2     Ersättningsregler                    Skada värderas enligt 1.8.1 och ersätts enligt följande regler. 
Försäkringen skall inte bereda den försäkrade någon vinst utan endast ersättning 
för liden skada, även om försäkringsbeloppet är större.

1.8.3     Full försäkring                       Full försäkring föreligger om den till bolaget uppgivna lönekostnaden minst 
motsvarar den verkliga lönekostnaden* under kalenderåret närmast före det 
försäkringsår under vilket skadan inträffade.

Föreligger inte full försäkring, begränsas bolagets ersättningsskyldighet till vad 
som svarar mot den erlagda premien i förhållande till den premie som skulle ha 
erlagts för full försäkring.

1.8.4     Tidpunkt för betalning           Ersättning skall betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort vad 
som åligger honom enligt 1.9 Skaderegleringsbestämmelser.

Om polisutredning eller domstolsavgörande enligt 1.9.1 avvaktas, skall ersätt ning 
betalas senast en månad efter det bolaget erhållit utredningen eller värde ringen. 
För den tid som utbetalningen fördröjs genom detta betalas ränta enligt 
riksbankens diskonto.

Betalas ersättning senare, betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta betalas 
dock inte om den är mindre än 1 % av basbeloppet.

1.8.5     Tillrättakommen                    Kommer egendom, för vilken ersättning utgetts, tillrätta skall egendomen
              egendom                                snarast ställas till bolagets förfogande. Den försäkrade får dock behålla egen-

domen, om han utan dröjsmål återbetalar därför erhållen ersättning.

1.8.6     Arbetstagares fordran            Vid beräkning av skadans storlek skall, om det kan ske lagligen, avdrag göras för 
fordran som den arbetstagare, som begått brottet, har gentemot den för säkrade.

1.9        Skaderegleringsbestämmelser

1.9.1     Skadeanmälan                        Skada som kan medföra ersättningsanspråk mot bolaget skall anmälas så snart 
som möjligt.

Dessutom skall den försäkrade snarast begära polisutredning. Polisintyg, för-
undersökningsprotokoll och eventuell efterföljande dom skall insändas av 
försäkrad.

Ersättningskrav skall framställas till bolaget snarast efter det att skadan upp täckts 
eller skadeståndsanspråk framställts och senast 6 månader från det den försäkrade 
fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Framställs kravet senare, gäller 
inte försäkringen.

1.9.2     Räddningsplikt                       Upptäcker den försäkrade att brottsligt förfarande förekommit, som medfört eller 
skäligen kan väntas medföra skada, skall den försäkrade, även om ersätt ning inte 
begärs, ofördröjligen underrätta bolaget om förhållandet samt efter förmåga sörja 
för avvärjande eller minskning av skadan. Åsidosätter den försäkrade detta ersätts 
inte därefter uppkommen skada även om den beror på nya brott.

1.9.3     Upplysningsplikt                    Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål lämna bolaget handlingar och
            och påföljd                            upplysningar som kan vara av betydelse för skadeutredningen. 

Försäkrads rätt enligt försäkringsavtalet kan bortfalla eller begränsas enligt 
bestämmelserna i försäkringsavtalslagen om han svikligen uppger, förtiger eller 
döljer något för hållande av betydelse för skadans bedömning.

1.9.4     Skyldighet att                        Den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser 
              utreda m m                           och undersökningar, som är av betydelse för bedömande av skadehändelsen. Om 
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skadan blir föremål för domstolsbehandling skall detta omedelbart anmälas till 
bolaget som äger rätt att utse rättegångsombud. Den försäkrade är även då skyl-
dig att utan ersättning tillse att i erforderlig utsträckning vittnes- och sakkunnig-
bevisning kan föras med hjälp av hos försäkringstagaren anställd personal. Bolaget 
kan fordra att skadeståndstalan därvid föres.

1.9.5     Stämning                               Om den försäkrade inte iakttar skyldigheterna enligt 1.9.4, kan en dom inte 
åberopas mot bolaget och inte heller ersätts uppkomna kostnader.

1.9.6     Uppgörelse i godo                  Om den försäkrade utan bolagets tillåtelse medger skadeståndsskyldighet, god-
känner 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 skade-
lidande om bolaget så önskar.

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

2        Avtalsbestämmelser

2.1        Försäkringstiden och              Försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är 1 år om inte 
              förnyelse av försäkringen       annat anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen, räknas 

försäkringstiden dock först från den tidpunkt då försäkringsavtalet ingås.

Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen genom att försäkringstagaren 
betalar den premie som bolaget genom utsänd avi underrättat om. Om högre 
premie eller ändrade villkor skall gälla för den nya försäkringen, skall bolaget 
meddela detta senast då premieavin sänds ut.

Har bolaget anledning att inte förnya försäkringen, skall försäkringstagaren 
underrättas om detta senast 1 månad före försäkringstidens slut. Skickas med-
delande senare, förlängs försäkringen med lika många dagar som meddelandet är 
försenat.

2.2        Rätt att säga upp                   Bolaget har rätt att vid dröjsmål med premiebetalningen säga upp försäkringen 
              försäkringen under                att upphöra 3 dagar efter uppsägning.
              försäkringstiden                     Om risken för skada ökar som anges under 2.5.2 har bolaget rätt att säga upp 

försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägning.

Både försäkringstagaren och bolaget har rätt att vid skada säga upp försäkringen 
att upphöra 1 månad efter uppsägning.

Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt 
eller till väsentlig del faller bort genom att egendom avyttras eller av annan 
liknande anledning.

2.3        Premiebetalning

2.3.1     Första premie                         Premien skall betalas i förskott. Bolagets ansvarighet inträder vid försäkrings tidens 
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början även om premien ännu inte har betalats. Detta gäller dock endast under 
förutsättning att premien betalas inom 14 dagar efter det att bolaget skickat ut 
premieavin.

Betalas inte premien inom 14 dagar efter utsändningen av avi, föreligger dröjs mål 
med premiebetalningen. Betalas premien senare, men innan försäkringen sagts 
upp, inträder bolagets ansvarighet först dagen efter betalningen.

2.3.2     Premie vid förnyat avtal        Premien för förnyad försäkring skall betalas senast på dess begynnelsedag. 
Premien för förnyad försäkring behöver dock inte betalas tidigare än 14 dagar 
efter det att bolaget skickat ut premieavin.

Försäkringen förnyas även om premien betalas senare, dock endast under förut-
sättning att betalning sker inom 1 månad från senaste förfallodag. Bolagets 
ansvarighet inträder i detta fall först dagen efter betalningen.

2.3.3     Tilläggspremie                        För tilläggspremie under försäkringstiden då försäkringen utvidgas, gäller vad ovan 
sagts under 2.3.1 om första premie.

2.4        Premieåterbetalning               Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning upphör att gälla, skall 
bolaget återbetala det belopp som svarar mot den reduktion av premien som skulle 
ha gjorts om försäkringen från början hade bestämts att gälla för den kortare 
tiden.

Om försäkringen efter bolagets uppsägning upphör att gälla, återbetalar bolaget 
oförbrukad del av premien.

Har skada inträffat anses premie för ett belopp motsvarande skadeersättningen 
vara förbrukad.

2.5        Upplysningsplikt och riskökning

2.5.1     Felaktiga eller                        Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter som lämnades då 
              ofullständiga uppgifter          försäkringen tecknades. Har försäkringstagaren lämnat uppgifter som han insett 

eller bort inse vara felaktiga och ofullständiga och detta medfört för låg premie 
eller alltför förmånliga villkor, begränsas bolagets ansvarighet till vad som svarar 
mot erlagd premie och de villkor som egentligen skulle ha gällt. Om bolaget med 
kännedom om de rätta förhållandena skulle ha vägrat försäkring, lämnas ingen 
ersättning om skada inträffar.

2.5.2     Ändrade förhållanden            Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen, skall försäkrings-
tagaren meddela detta till bolaget. Medför ändringen högre premie eller ökad risk 
för skada, och har försäkringstagaren utan skälig anledning underlåtit att meddela 
bolaget ändringen, begränsas ansvarigheten på samma sätt som angetts i 2.5.1.

2.6        Preskription (och tvist)          Om den försäkrade inte är nöjd med bolagets beslut i ersättningsfråga, måste han 
enligt försäkringsavtalslagen väcka talan om kravet vid domstol inom tre år från 
det han fått kännedom om sin ersättningmöjlighet. Annars förlorar han rätten att 
kräva ut ersättningen.

I intet fall har den försäkrade rätt till ersättning om talan om kravet inte väckts 
vid domstol inom 10 år från skadan.

Bolaget får dock inte avböja kravet av sådan anledning om det framställts före 
ovan angivna tidpunkter och den försäkrade inom 6 månader från det han fick del 
av bolagets ståndpunkt väcker talan vid domstol.

2.7        Krig, upplopp m m                Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller 
indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, 
inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp.

2.8        Force majeure                        Bolaget är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetal-
ning av ersättning eller iståndsättande av skadad egendom fördröjs på grund av 
krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av 
myndighets åtgärd, strejk, lockout eller liknande händelse.



2.9        Återkrav                                 I den mån bolaget har betalat ersättning, övertar bolaget den försäkrades rätt att 
kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan. Den försäkrade har dock 
företräde vid eget krav. Vid återkrav från bolaget åtar sig bolaget att samtidigt 
framföra försäkrads egna krav.

Om den försäkrade, efter det skada inträffat, avstår från sin rätt till ersättning av 
annan enligt kontrakt, garanti eller liknande eller från återkravsrätt, begränsas 
bolagets ersättningsskyldighet i motsvarande mån, och utgiven försäkrings-
ersättning skall återbetalas till bolaget.

2.10      FAL                                        För försäkringen gäller i övrigt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen (FAL).

3        Definitioner – förklaringar

              Arbetstagare                          Med arbetstagare avses, förutom arbetstagare i arbetsrättslig mening, även den för 
vilken den försäkrade har principalansvar enligt skadeståndslagen, även om 
anställningsförhållande inte föreligger. Se dock undantag i 1.6.3.5.

Har brott förövats utanför Sverige, tillämpas det arbetstagarbegrepp som gäller 
enligt lagen på gärningsorten.

              Basbelopp                              Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring och som gällde det år skadan inträffade.

              Datavirus                               Med datavirus avses att program eller instruktioner kopierar sig själva, ”smittar”, 
till andra existerande program och filer och åstadkommer oönskade effekter.

              Förmögenhetsbrott                Med förmögenhetsbrott avses i detta villkor följande i brottsbalken angivna brott

• förskingring, undandräkt eller grov förskingring

• bedrägeri, bedrägligt beteende eller grovt bedrägeri

• stöld, snatteri eller grov stöld

• trolöshet mot huvudman, dock endast i den mån den försäkrade kan visa att 
gärningsmannens syfte varit att bereda vinning för annan än försäkrad och detta 
inneburit skada hos den försäkrade.

Har brott förövats utanför Sverige, jämställs brott enligt lagen på gärningsorten 
med motsvarande gärningsbeskrivning med ovan uppräknande svenska brott.

              Lönesumma/lönekostnad       Med detta avses:

• för aktiebolag och ekonomiska föreningar den under senaste kalenderåret för 
samtliga anställda sammanlagda kostnaden för kontant bruttoersättning och 
värdet av skattepliktig naturaförmån (kost, bostad och bil) minskat med 
kostnadsavdrag – dvs summan av de månatliga redovisningar som under rubrik 
”Avgiftsunderlag A” i Riksskatteverkets blankett ”Uppbörds deklaration” lämnats 
till skattemyndigheten, dock lägst 5 basbelopp

• för övriga företag och enskilda näringsidkare dels lönekostnaden enligt ovan, 
dels det belopp (lön, arvode etc) som varje i företaget sysselsatt delägare tagit ut 
ur rörelsen enligt senast lämnad självdeklaration, dock lägst 5 basbelopp för 
varje delägare och år.
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