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Produktfaktablad för försäkringsprodukten 

Datakonsultansvarsförsäkring

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

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Datakonsultansvarsförsäkringen omfattar ren förmögenhetsskada som försäkrad orsakar kontraktspart genom fel eller försummelse vid utfö-
rande av den typ av uppdrag som avtalas. Försäkringen är en tilläggsförsäkring till Kombinerad Företagsförsäkring. 

Försäkringsprodukten säljs endast via försäkringsförmedlare.

Vad ingår i försäkringen?

Datakonsultansvarsförsäkringen omfattar ren förmögenhetsskada 
som försäkrad orsakar kontraktspart genom fel eller försummelse 
vid utförande av den typ av uppdrag som avtalas.

Försäkringen gäller för 

 försäkringstagaren (den försäkrade)

Försäkringen omfattar 

ren förmögenhetsskada som försäkrad orsakar kontraktspart 
 genom fel eller försummelse vid utförande av den typ av upp-
drag som avtalas. Försäkringen omfattar därvid det skadestånd 
den försäkrade är skyldig att utge enligt allmänna skadestånds-
rättsliga regler eller allmänna bestämmelser utgivna av bransch-
organisation inom den försäkrades verksamhetsområde

försäkringen gäller även för omhändertagen egendom bestå-
ende av kunders IT-system, mjuk- och hårdvara, media och 
källmaterial som nyttjas vid utförande av uppdrag för kunderna

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för skada som uppkommer inom Norden om 
inte annat avtalas

Försäkringen gäller endast för skada som orsakats under försäk-
ringstiden och som upptäcks inom två år efter det att felet eller 
försummelsen som föranlett skada begåtts

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen gäller inte för skada som

 tillfogas den försäkrade eller ägare, delägare och arbetstagare 
i den försäkrade verksamheten

 försäkrad vid försäkringens tecknande ägde kännedom om

 uppkommit pga att den försäkrade inte kontrollerat och 
 dokumenterat att program, system och maskinvara är funktions-
dugliga i beställarens verksamhet och att då upptäckta fel inte 
åtgärdats före leverans

 den försäkrade eller någon för vilken han svarar, genom särskilt 
avtal åtagit sig att ersätta utöver gällande skadeståndsrätt, och 
inte heller för skada i den mån skadeståndskravet endast kan 
grundas på uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti

 orsakas med uppsåt, grov vårdslöshet eller uppkommit i 
 samband med straffbar gärning

 är en följd av att uppdrag eller del därav inte redovisats i rätt tid 
eller att avtal mellan den försäkrade och uppdragsgivare hävts

 Finns det begränsningar 
av vad försäkringen täcker? 

Försäkringsskyldigheten begränsas vid varje skadehändelse 
och försäkringsår till det belopp som avtalas

Självrisken är 1,0 basbelopp om inte annat avtalas

Vilka är mina skyldigheter?

• du måste anmäla inträffad skada så snart som möjligt

När och hur ska jag betala? 

• 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 försäkrings-
tiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås

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 synner-
ligen vägande skäl, exempelvis om du gett vilseledande
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst

• du inte har betalat premien i tid
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