
 

Förnyelseinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 och BL Fb 

BL Fb:4 ersätts av FB:5. 

Från och med 2017-02-01 gäller en ny villkorsversion för Förmögenhetsbrottsförsäkring, FB:5. Nedan 
följer information om ändringar av betydelse. I övrigt har en del ändringar gjorts i förtydligande syfte 
och av redaktionell karaktär. Texten nedan är en förenklad beskrivning och inte villkorstext. 

Det fullständiga villkoret finns att hämta på www.modernaforsakringar.se/foretagindustri under 
fliken Villkorsbank/Aktuella villkor.  

Numreringen nedan följder den nya villkorsversionen, med angivande av motsvarande villkorspunkt i 
tidigare version inom parentes.  

1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 
1.1 Försäkrad och försäkrad verksamhet  
Förtydligande av de försäkrade och tillägg att försäkringen även omfattar dotterbolag som anges i 
försäkringsbrevet. Ny villkorstext avseende dotterbolag som avyttras och tillkommer under 
försäkringstiden. 
 
2. När försäkringen gäller 
Förtydligande när försäkringen gäller, dvs för skada som upptäcks under försäkringstiden avseende 
brottslig handling som begåtts inom försäkringstiden. Förtydligande gällande det retroaktiva skyddet 
avseende brottslig handling som begåtts upp till tre år innan upptäckten om 
förmögenhetsbrottsförsäkring varit gällande i Moderna eller annat försäkringsbolag utan uppehåll. 
Även tillkommande text gällande när serieskada anses upptäckt. 
 
3. Var försäkringen gäller 
I nya versionen ändrat så att försäkringen gäller för skada som inträffat inom Norden, jämfört med i 
tidigare version som gällde för skada genom brott som förövats inom Norden.  
 
4. (6.)  Försäkringsbelopp – högsta ersättning 
Omskriven, ny hänvisning till punkt 5 i villkoret. Ändrat gällande ersättning vid serieskada så att 
försäkringsbeloppet är det som gällde vid tidpunkt för den först upptäckta brottsliga handlingen, i 
tidigare version var det när den brottsliga handlingen först förövades. Tillägg att försäkringen även 
omfattar rekonstruktionskostnader av data i samband med i övrigt ersättningsbar skada, upp till 10% 
av försäkringsbeloppet. 
 
5. (7.) Vad försäkringen gäller för  
Omskriven. Dels har två nya brottsliga handlingar som omfattas av försäkringen tillkommit i 
punktlistan, dataintrång och datorbedrägeri, och dels har bestämmelsen delats upp i punkterna 5.1 
Brott riktad mot försäkrad och 5.2 Försäkrads skadeståndsskyldighet för arbetstagares brott. 
Gällande skada vid databrott, som omfattas under punkt 5.1, har kravet på tilläggsavtal som fanns i 
tidigare version för att försäkringen skulle gälla även om annan än arbetstagare begått brottet tagits 
bort. Nytillkommen text gällande gärningsman som inte är dömd. Under punkt 5.2 förtydligat 
gällande vilken skadeståndsskyldighet för den försäkrade som omfattas, samt så har Modernas 
åtagande vid skadeståndskrav mot försäkrad förtydligats. 
 
6. (8.) Undantag 
Undantagen är till viss del omskrivna i nya versionen i första hand för att förtydliga, samt så har nya 
tillkommit.  
 
Följande undantag har ändrats utöver de som enbart omformulerats i förtydligande syfte: 

http://www.modernaforsakringar.se/foretagindustri


 

6.1 (8.15) Personkrets 
I detta undantag har nära anhörig till person i som kontrollerar mer än 5% av aktiernas röstvärde i 
aktiebolag lagts till. 
6.10 (8.29) Malware 
Ändrat begrepp från datavirus till malware i nya versionen, datavirus ingår i begreppet malware 
(malicious software, sabotageprogram). 
 
Följande undantag är nya: 
6.3 Utpressning 
6.8 Personuppgifter 
6.13 Skada på egendom eller personskada 
6.14 Cyberförsäkring 
6.15 Annan försäkring 
6.16 Försäkrads obstruktion 
6.17 Förmögenhetsbrott vid leasingavtal 
 
Följande undantag har strukits i nya versionen då motsvarande undantag framgår av allmänna 
avtalsbestämmelser: 
8.30 Förutsebar skada 
8.31 Lag, myndighets föreskrift eller beslut 
 
9. (38.) Säkerhetsföreskrifter och påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter 
I nya villkorsversionen har lagts in generella regler kring säkerhetsföreskrifter för förtydligande. 
Några nya säkerhetsföreskrifter har tillkommit: 
9.1.1 Myndighets föreskrift med mera 
9.1.2 Inventering och revision (låg i tidigare villkor som under två olika villkorspunkter) 
9.1.3 Dator- och systemanvändare 
9.1.4 Rutiner för säkerhetskopia 
9.1.5 Antivirus och brandvägg 
9.1.6 Krypterade mobila enheter 
9.1.7 Efterlevande av PCI-DSS (Payment Card Industry - Data Security Standard) 
 
Allmänna avtalsbestämmelser (41, 42 och 43) 
Skaderegleringsbestämmelser och preskription  
I tidigare villkorsversion fanns enbart hänvisning till allmänna avtalsbestämmelser i dessa delar, i nya 
versionen har bestämmelser gällande Anmälan om skada, Anspråk på ersättning/försäkringsskydd-
preklusion, Preskription och Föreläggande lagts in i villkoret. Nytillkomna delar är att det åligger den 
försäkrade att begära polisutredning, samt att då skada föranleder att åtal väcks ska den försäkrade 
på Modernas begäran föra skadeståndstalan. 
Skadeersättningsregler 
Tillägg i villkoret gällande den försäkrades skyldighet att bevara dokumentation kring sin verksamhet 
och därvid följa föreskrifter, samt vad som gäller när skyldigheten åsidosätts. 
 
Definitioner – förklaringar 
Följande definitioner har tillkommit i nya villkorsversionen: 
Brottslig handling 
Malware 
Nära anhörig 
Skada 
 
 


