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Särskilt villkor
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar.

D.  Förmögenhetsbrottsförsäkring

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

02.  När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada genom brott som förövas under den tid försäkringen är i kraft och som 
upptäcks senast 5 år efter det att brottet förövats. Försäkringen gäller dock inte för brott som upptäcks 
senare än 2 år efter försäkringens upphörande.
 
Om ett retroaktivt datum har angivits i försäkringsbrevet gäller försäkringen för skada genom brott som 
förövats efter det angivna datumet och som för första gången upptäcks under den tid försäkringen är i 
kraft.

03.  Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som uppkommer inom Norden, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

08.  Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet anger det belopp till vilket skada, skadestånd, utrednings-, förhandlings-, 
rättegångs-, skiljemanna- och räddningskostnader sammanlagt är försäkrade.

11.  Vad försäkringen gäller för

11.1  Förmögenhetsbrott
Försäkringen gäller för skada genom att arbetstagare hos den försäkrade i tjänsten gjort sig skyldig till 
något av följande i brottsbalken angivna förmögenhetsbrott som medför personlig vinning för någon:
•  förskingring, undandräkt eller grov förskingring
•  trolöshet mot huvudman
•  bedrägeri, bedrägligt beteende eller grovt bedrägeri
•  stöld, snatteri eller grov stöld.

 
Kan det inte fastställas vem som förövat brottet gäller försäkringen endast om det genom tillförlitlig 
utredning kan styrkas att någon av den försäkrades arbetstagare i tjänsten gjort sig skyldig till brottet.
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 Anmärkning 
Med arbetstagare avses person med vilken den försäkrade ingått anställningsavtal och för vilken den 
försäkrade betalar arbetsgivaravgift enligt lagen om socialavgifter.
Med arbetstagare förstås även den för vilken den försäkrade har principalansvar enligt skadeståndslagen 
även om anställningsförhållande inte föreligger.

11.2  Dataintrång
Försäkringen gäller för skada, alltså försäkrads egen merkostnad eller förlust, sak- och personskada 
samt förmögenhetsskada till följd av sådan ersättningsbar skada och ren förmögenhetsskada, som 
åsamkas den försäkrade genom att någon i brottslig avsikt bereder sig tillgång till en uppgift som är 
avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en 
sådan upptagning och därmed gör sig skyldig till dataintrång enligt brottsbalken. Försäkringen gäller 
också för den skadeståndsskyldighet som kan åläggas den försäkrade till följd av sådan handling.

11.3  Åtagande
Vid skada som försäkringen gäller för och som överstiger avtalad självrisk åtar sig bolaget att
•  betala den skada som förorsakats den försäkrade
•  vid krav på skadestånd på grund av konstaterat förmögenhetsbrott eller dataintrång utreda och 

förhandla om eventuell skadeståndsskyldighet
•  betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att betala
•  betala skäliga rättegångskostnader.

12.  Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för
•  skada som den försäkrade kan få ersättning för genom annan försäkring
•  utrednings- och revisionskostnader för att fastställa skadans omfattning även om sådan kostnad 

uppkommit i samband med rättegång
•  skada genom brott som förövats av arbetstagare efter det att genom försäkringen ersättningsbar skada, 

som orsakats av densamme, har upptäckts
•  ränta på uppkommen kapitalförlust
•  skada genom förlust av goodwill
•  skada genom bestickning eller obehörigt utnyttjande eller röjande av företagshemlighet samt 

företagsspioneri och olovlig befattning med företagshemlighet
•  på förhand avtalade skadestånd
•  skada som uppkommer indirekt för försäkrad
•  skada genom datavirus.

42.  Självrisk
Vid varje skada gäller en självrisk* som är lägst 50 % av prisbasbeloppet* eller som är angiven i 
försäkringsbrevet vid tidpunkten för den första brottsliga handlingen.
 
Endast en självrisk tas ut vid skada till följd av brott som en och samma person eller flera personer 
gemensamt begått oavsett om skadan hänför sig till ett eller flera försäkringsår. Självrisken baseras 
därvid på det prisbasbelopp som gällde det försäkringsår den första brottsliga handlingen begicks.

43.  Skadeersättningsregler
 Bolaget ersätter 
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•  kostnaderna enligt D.11
•  räddningskostnader enligt D.43.2
med avdrag för självrisk enligt D.42.

43.1  Högsta ersättning
Ersättningen för skada till följd av brott förövat under ett och samma försäkringsår är begränsad till det i 
försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet.
 
Vid skada till följd av brott, som en och samma person eller flera personer gemensamt begått, är 
ersättningen begränsad till det i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet oavsett om skadan 
hänför sig till ett eller flera försäkringsår. Det försäkringsbelopp som ska tillämpas är det belopp som 
gällde vid tidpunkten för den första brottsliga handlingens förövande.
 
Om försäkringsbeloppet höjs är bolagets ersättningsskyldighet begränsad till det lägre beloppet för brott 
som förövats före höjningen. Om försäkringsbeloppet istället sänks, gäller det högre beloppet endast för 
brott, som förövats före sänkningen.

43.2  Räddningskostnad
Om den försäkrade haft utgift (räddningskostnad) för att begränsa omedelbart förestående eller inträffad 
skada som omfattas av försäkringen, lämnas ersättning om åtgärderna med hänsyn till omständigheterna 
varit skäliga.

43.3  Tillrättakommen egendom
Kommer egendom, för vilken ersättning utgetts, tillrätta ska egendomen ställas till bolagets förfogande. 
Den försäkrade får dock behålla egendomen om han utan dröjsmål återbetalar därför erhållen ersättning.

43.4  Tidpunkt för betalning av ersättning och räntebestämmelser
Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger honom enligt 
R.04. Bolaget äger dock rätt att avvakta åtalsbeslut avseende det/de misstänkta brotten.
 
Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.
 
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av prisbasbeloppet.
 
Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som ankommit på 
honom enligt R.04.

Q.  Säkerhetsföreskrifter

03.  Förmögenhetsbrottsförsäkring

03.1  Allmänt
Den försäkrade ska
•  iaktta lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter som meddelas i syfte att förhindra eller 

begränsa skada
•  iaktta de föreskrifter som anges i försäkringsbrevet.
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03.2  Datamedia och information
Förvaring av originalprogram
Originalexemplar av programvara ska förvaras på sådant sätt att originalet och installerat program inte 
kan skadas vid samma tillfälle.
 
Rutiner för säkerhetskopiering av användarfiler
Säkerhetskopia ska framställas med den frekvens som vanligen tillämpas inom den försäkrades 
verksamhetsområde, dock minst 1 gång per vecka.
 
Säkerhetskopior ska vara korrekta, aktuella och funktionsdugliga.
 
Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på ett sådant sätt att dessa inte kan 
skadas vid samma tillfälle.

03.3  Inventering och rutiner
Den försäkrade ska minst en gång varje försäkringsår företa inventering av varulager, maskiner och 
inventarier samt kontrollera de rutiner som används för medelshanteringen.

03.4  Förvaltning och kontroll
Den försäkrade ska tillse att aktiebolagets ekonomiska förhållanden, i det enskilda fallet, kontrolleras på 
ett tillfredställande sätt motsvarande aktiebolagslagens 8 kap 4 § och 29 § (aktiebolagslag 2005:551) 
eller motsvarande regler som är tillämpliga för annan associationsform, bland annat genom att utnyttja 
de möjligheter till kontroll som attestordning, datorsystem och liknande ger. Dokumentation av system, 
program och drift samt regler för behörighet och liknande handlingar ska i rimlig omfattning bevaras 
och på försäkringsgivarens begäran överlämnas när det kan ha betydelse för utredning av skada.

03.20  Påföljd vid åsidosättande av föreskrift
Har den försäkrade inte iakttagit sina skyldigheter enligt föreskrifterna i Q.03.1-4, ersätts endast den 
skada som kan ha uppstått oberoende av detta.

R.  När skada inträffat

04.  Förmögenhetsbrottsförsäkring

04.1  Anmälan om skada
Upptäcker den försäkrade att förmögenhetsbrott förövats eller dataintrång skett eller misstänks detta 
ska, även om ersättning inte begärs, bolaget snarast underrättas.
 
Om bolaget anser det erforderligt åligger det den försäkrade att begära polisutredning.

04.2  Ersättningskrav
Ersättningskrav ska framställas till bolaget snarast efter det att skadan uppkommit och senast 6 månader 
från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning eller från den tidpunkt då 
polisutredningen avslutats.
 
Framställs kravet senare är bolaget fritt från ersättningsskyldighet.
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Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningskrav. Den försäkrade är även skyldig att på 
anmodan styrka ersättningskravet genom att lämna de upplysningar som står till buds och genom att 
tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs för att bedöma bolagets 
ansvarighet och ersättningens storlek.

04.3  Räddningsplikt
Den försäkrade ska efter förmåga
•  avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
•  begränsa skada som redan inträffat.

04.4  Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte iakttagit sin räddningsplikt enligt ovan, 
och om det kan antas att detta varit till men för bolaget är bolaget berättigat till skäligt avdrag på 
ersättningsbelopp som annars bort utgå, eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.

04.5  Bedrägliga uppgifter
Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning kan 
ersättningen bortfalla eller begränsas.
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