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Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten fnns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Förmögenhetsbrottsförsäkringen täcker ekonomisk skada till följd av dataintrång eller av anställd begånget förmögenhetsbrott såsom
förskingring eller bedrägeri. Försäkringen är en tilläggsförsäkring till Kombinerad Företagsförsäkring eller Fastighetsförsäkring.
Försäkringsprodukten säljs endast via försäkringsförmedlare.

X svinn

Vad ingår i försäkringen?

X skada som

Försäkrad är
✓

försäkringstagaren och dennes dotterbolag

Försäkringen gäller för
✓

✓

dataintrång: direkt ekonomisk förlust, dock inte skadestånd, som
åsamkas den försäkrade genom att någon olovligen bereder sig
tillgång till upptagning för automatisk databehandling, olovligen
ändrar, utplånar eller i register för in sådana upptagningar och
därmed gör sig skyldig till dataintrång eller i Brottsbalken upptaget förmögenhetsbrott

stöld, snatteri, grov stöld

•

bedrägeri, bedrägligt beteende, grovt bedrägeri

•

förskingring, undandräkt, grov förskingring

•

trolöshet mot huvudman

•

urkundsförfalskning

•

orsakas av styrelseledamot eller VD

•

orsakas av ägare, om bolaget inte är aktiebolag

Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?
Vid varje skada avdras en självrisk som är 50 % av basbeloppet
om inte annat avtalas

Vilka är mina skyldigheter?
•

du måste anmäla inträfad skada så snart som möjligt

När och hur ska jag betala?
•

och där gärningsmannen dömts genom en lagakraftvunnen
dom, eller om gärningsmannen inte dömts, den utredning som
den försäkrade har presenterat är sådan att det är ställt utom allt
rimligt tvivel att brott begåtts av gärningsmannen
✓

orsakas av person som innehar mer än 20% av röstvärdet av
aktierna hos försäkrad

X datavirus

stöld bedrägeri, förskingring mm: direkt ekonomisk förlust, även
skadestånd, som åsamkas den försäkrade genom att anställd
hos denne, i syfte att uppnå ekonomisk vinning för sig själv eller
någon annan, gjort sig skyldig till brottslig handling som riktar
sig mot försäkringstagaren eller dennes kunder. Med brottslig
handling förstås här
•

•

rättegångskostnader

premien betalas senast på förfallodagen

När börjar och slutar försäkringen gälla?
•

försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är
ett år

•

tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkringstiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för skada som uppkommer inom Norden och
inträfar under försäkringstiden. Skadan anses inträfad vid tidpunkten för brottet

Vad ingår inte i försäkringen?
Ersättning betalas inte för

X ränta på uppkommen kapitalförlust
X utrednings- och revisionskostnader för att fastställa skadans
omfattning även om kostnaden uppkommit i samband med
rättegång
X goodwill

Hur kan jag säga upp avtalet?
•

om försäkringsgivaren väsentligt åsidosätter sina skyldigheter
enligt försäkringsavtalslagen eller enligt försäkringsavtalet

•

försäkringsbehovet bortfaller eller annan liknande omständighet
av väsentlig betydelse

•

försäkringsgivaren har ändrat försäkringsavtalet under avtalstiden

•

vi kan säga upp försäkringen om
•

du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synnerligen vägande skäl, exempelvis om du gett vilseledande
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst

•

du inte har betalat premien i tid
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