Förnyelseinformation avseende villkor Förmögenhetsbrott FB
FB:5 och FB 401 har sammanslagits och ersätts av FB:6.
Fr o m 2021-03-01 gäller en ny villkorsversion för Förmögenhetsbrottsförsäkring, FB:6.
Villkoret i nuvarande utformning ersätter tidigare versioner av både FB och FB 401 och innehåller
därför en hel del omarbetningar och justeringar. Bland annat innebär ändringarna även viss
omnumrering av villkorens punkter i de olika avsnitten. Observera att detta under en övergångstid
kan innebära att villkorspunkt som försäkringsbrevet eller andra försäkringshandlingar hänvisar
till, nu har ett annat nummer. Försäkringen gäller i dessa fall enligt den rubrik eller punkt som
varit avsikten att hänvisa till enligt texten, oavsett numrering.
Nedan följer information om ändringar av betydelse. Genom sammanslagningen har en hel del
ändringar gjorts i förtydligande syfte och av redaktionell karaktär. Innehållet i denna förnyelseinformation är en förenklad beskrivning och inte villkorstext. För försäkringsavtalet gäller de
fullständiga villkoren.
1. Vem försäkringen gäller för
1.2 Bostadsrättsförening
Med anledning av att försäkringen nu gäller både för företag med i försäkringsbrevet angiven
verksamhet samt för bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar har nytt stycke som förtydligar
detta tillkommit. (Motsvarande text återfanns tidigare i FB 401 moment 1.)
2. När försäkringen gäller
Ingen ändring i förhållande till FB:5 men i förhållande till FB 401 ett förtydligande när försäkringen
gäller, dvs för skada som upptäcks under försäkringstiden avseende brottslig handling som begåtts
under försäkringstiden. Ordet ”förövats” är borttaget.
7. Vad försäkringen gäller för
Eftersom FB och FB 401 har slagits ihop till ett villkor har villkorspunkten skrivits om och utökats
med nya underrubriker enligt nedan. Den har också fått ny numrering. Därutöver har de två
brottsliga handlingarna dataintrång och databedrägeri strukits ur punktlistan, dataintrång har
ändrat namn till databrott och återfinns under egen underrubrik 7.3, se nedan.
7.1 Förmögenhetsbrott riktad mot försäkrad.
Se tidigare 5.1 i FB:5. Förtydligande i rubriken att förmögenhetsbrottet är riktat mot försäkrad.
7.2 Förmögenhetsbrott riktat mot försäkrad bostadsrättsförening
I och med sammanslagningen av FB:5 och FB 401 måste bostadsrättsförening läggas i separat
punkt. (Se tidigare moment 7.1 i FB 401.)
7.3 Databrott i försäkrads eget datasystem, program, register etc.
Se tidigare avsnitt 5.1 andra och tredje stycket i FB:5. Texten har lyfts ut och förtydligats med
egen rubrik.
7.4 Försäkrads skadeståndsskyldighet för arbetstagares brott
Ny numrering i förhållande till motsvarande moment 5.2 i FB:5.
7.5 Försäkrad bostadsrättsförenings skadeståndsskyldighet för vald styrelseledamot, suppleant,
intern revisor eller arbetstagares brott.
Nytt avsnitt och ny rubrik. Texten återfanns tidigare i avsnitt 7.1 i FB 401, andra stycket. Texten
även förtydligad på så sätt att principalansvaret framgår, den brottsliga handlingen har skett mot
annan än den försäkrade.
7.6 Åtagande
Nytt avsnitt och rubrik jämfört med FB:5 men återfanns i FB 401 i moment 7.2 med samma
rubrik. Texten har också utvecklats för att förtydliga att åtagandet gäller både utredning av egen
egendomsskada och utredning av skadeståndskrav riktat mot försäkrad. Därtill har förtydligats att
försäkringen gäller även om den som begått brottet inte straffas för sin gärning pga. ålder eller
sinnesförvirring.
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8. Undantag
Undantagen har genom sammanslagningen av villkoret fått ny numrering och i vissa fall
förtydligande rubriker. De är till vissa delar omskrivna i nya versionen för att förtydliga. Följande
tre nya undantag har också tillkommit:
•
•
•

Nätfiske och social manipulering
Verksamhetsavbrott
Skada, förlust och/eller modifiering av data

8.3 Utpressning
Undantaget har förtydligats med en definition av begreppet utpressning så att det tydligt framgår
att med utpressning avses det i Brottsbalken upptagna förmögenhetsbrottet utpressning.
8.5 Goodwill eller annan indirekt förlust
Undantaget har försetts med en tydligare rubrik så att det framgår att undantaget både avser
skada genom förlust av goodwill eller annan indirekt förlust.
8.9 Svinn
Undantaget har förtydligats på så sätt att försäkringen inte gäller för skada som upptäcks enbart
vid inventering där lagervärdering eller resultaträkning är enda beviset på förlusten.
8.18. Nätfiske (phishing) eller social manipulering (social engineering)
Nytt undantag har tillkommit som gäller för skada genom nätfiske, social manipulering eller
liknande identitetsbedrägerier.
8.19 Verksamhetsavbrott
Det har även tillkommit ett nytt undantag för skada genom verksamhetsavbrott.
8.20 Skada, förlust och/eller modifiering av data
Ytterligare ett undantag har tillkommit som avser skada, förlust och/eller modifiering av data.
38. Säkerhetsföreskrifter
Säkerhetsföreskrifterna har i förhållande till tidigare version av FB:5 förtydligats i vissa moment
och hela avsnittet är nytt i förhållande till FB 401.
38.1.3 Dator- och systemanvändare
Säkerhetsföreskriften har förtydligats på så sätt att det utöver krav att den försäkrade ska ha
erforderliga kontrollsystem vad gäller autentisering och auktorisation för dator- och
systemanvändare även krävs att den försäkrade följer av Integritetsskyddsmyndigheten
meddelade föreskrifter. (Integritetsskyddsmyndigheten är nytt namn för Datainspektionen
fr o m 2021-01-01.)
38.2 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift
Villkoret har förtydligats på så sätt att det nu framgår att om inte annat anges vid respektive
säkerhetsföreskrift gäller huvudregeln som påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift.
42. Skaderegleringsbestämmelser och preskription
Anmälan om skada
Texten är något omformulerad för att överensstämma med skrivningen i AB-DF 42.1.
43. Skadeersättningsregler
Avsnittet har förtydligats och branschanpassats på så sätt att det nu framgår att skadebeloppet
vid skada beräknas enligt skadeståndsrättsliga regler samt att vid beräkning av skadans storlek
ska, i den mån så lagligen kan ske, avdrag göras för fordran som arbetstagare, vilken har begått
brottet, har gentemot den försäkrade. Därtill framgår att försäkringstagaren har, före Moderna,
rätt att tillgodogöra sig värdet av tillrättakommen egendom (även pengar) i den utsträckning totalt
skadebelopp överstiger summan av försäkringsbelopp och självrisk. Moderna äger rätt att
tillgodogöra sig återstoden, dock aldrig mer än utbetald ersättning. Det framgår också att avdrag
från försäkringsersättning ska göras med motsvarande den vinning den försäkrade kan ha haft i
samband med den inträffade skadan.
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