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FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 
 



1 Förmögenhetsbrottsförsäkring  
 
1.1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet  
 
Försäkringen omfattar den verksamhet som anges i försäkringsbrevet och gäller för de 
försäkrade.  
 
1.2 När försäkringen gäller  
 
Försäkringen gäller för brottslig handling hos den försäkrade som upptäcks av den försäkrade 
under försäkringstiden, förutsatt att försäkringen var i kraft vid det tillfället. För dotterbolag 
krävs dessutom att den brottsliga handlingen upptäcks och, om bolaget blir dotterbolag under 
försäkringstiden, förövats under den tid bolaget är dotterbolag. Oavsett vad som sägs ovan 
gäller dock försäkringen inte för brottslig handling som förövats före det retroaktiva datumet, 
som i förekommande fall anges i försäkringsbrevet. Med tillämpning av denna punkt 1.2 skall 
alla brottsliga handlingar som leder till en och samma serieskada anses ha upptäckts av den 
försäkrade när någon av de brottsliga handlingarna första gången kom till den försäkrades 
kännedom.  
 
1.3 Var försäkringen gäller  
 
Försäkringen gäller för brottslig handling som förövas inom det geografiska område som 
anges i försäkringsbrevet.  
 
1.4 Försäkringsbelopp  
 
Bolagets åtagande är för varje brottslig handling och sammanlagt för samtliga brottsliga 
handlingar som upptäcks under försäkringstiden begränsat till det i försäkringsbrevet angivna 
försäkringsbeloppet. För serieskada är Bolagets ersättningsskyldighet begränsad till ett 
försäkringsbelopp.  
 
1.5 Självrisk  
 
Från försäkringsersättningen avdras den självrisk som angivits i försäkringsbrevet.  
 
1.6 Försäkringens omfattning  
 
Försäkringen gäller för försäkrads förmögenhetsförlust till följd av brottslig handling som 
bevisligen förövats av anställd i tjänsten hos den försäkrade i syfte att uppnå olaglig 
ekonomisk vinning för sig själv eller någon annan, dock inte för någon av de försäkrade.  
Med handling jämställs underlåtenhet att handla. 
 
Försäkringen gäller även för den skadeståndsskyldighet som kan föreligga för försäkrad 
genom att anställd i tjänsten bevisligen gör sig skyldig till förmögenhetsbrott mot annan. 
 
Försäkringen gäller också för försäkrads förmögenhetsförlust till följd av databrott som 
bevisligen förövats av tredje man gentemot den försäkrade i syfte att uppnå olaglig ekonomisk 
vinning för sig själv eller någon annan, dock inte för någon av de försäkrade.  
 



Kan det inte fastställas vem som förövat den brottsliga handlingen, gäller försäkringen endast 
om försäkrad genom tillförlitlig utredning förmår styrka att någon eller några av den 
försäkrades anställda i tjänsten bevisligen förövat den brottsliga handlingen. 
 
1.6.1 Bolagets åtagande  
 
Bolaget åtar sig - vid förmögenhetsförlust som omfattas av försäkringen och som överstiger 
avtalad självrisk  

- att ersätta den försäkrade för förmögenhetsförlusten  
- vid krav på skadestånd, föra den försäkrades talan samt betala rättegångs och 

skiljedoms kostnader som den försäkrade har att svara för.  
 
1.6.2 Undantag  
 
1.6.2.1 Skada på egendom eller personskada  
Försäkringen gäller inte för skada på fysisk egendom eller personskada, dock omfattar 
försäkringen förmögenhetsförlust som består i förlust av egendom genom tillgrepp av 
densamma.  
 
1.6.2.2 Förväntad förlust  
Försäkringen gäller inte för förmögenhetsförlust som uppkommer under sådana 
omständigheter att det för den försäkrades VD, styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare som inte förövar den brottsliga handlingen, borde ha stått klart att 
förmögenhetsförlust med stor sannolikhet skulle komma att inträffa och som de skäligen hade 
kunnat förhindra. Försäkringen gäller inte heller för förmögenhetsförlust som den försäkrade 
vid försäkringens tecknande insåg eller borde ha insett skulle komma att inträffa.  
 
1.6.2.3 Obehörig vinst  
Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav till den del den försäkrade har uppburit ett 
motsvarande belopp från den som drabbas av den brottsliga handlingen på grund av uppdrag 
som har samband med kravet, eller som den försäkrade kan kvitta mot en egen fordran mot 
den som drabbas av den brottsliga handlingen.  
 
1.6.2.4 Anställningsförmån  
Försäkringen gäller inte för förmögenhetsförlust till följd av sådan olaglig ekonomisk vinning 
som utgår i form av anställningsförmån beslutad av den försäkrade, t ex lön, provision, 
arvode, bonus eller befordran.  
 
1.6.2.5 Indirekt förlust  
Försäkringen gäller inte för indirekt förlust såsom utebliven vinst eller intäkt till följd av att 
den försäkrade inte kan bedriva sin verksamhet på avsett vis, förlust av potentiell inkomst, 
förlust av datorutnyttjande eller tid, kontraktsrättsliga skadestånd eller viten, förlust av 
goodwill eller någon indirekt förlust till följd av avslöjande av handels- eller affärshemlighet, 
tillverkningsmetod eller annan konfidentiell information av vilket slag det vara må.  
 
1.6.2.6 Ränta  
Försäkringen gäller inte för ränta på förmögenhetsförlust.  
 
1.6.2.7 Utrednings- och revisionskostnader  



Försäkringen gäller inte för utrednings- och revisionskostnader för att fastställa orsak och 
omfattning av förmögenhetsförlust även om kostnaden uppkommit i samband med rättegång. 
Dock ersätts kostnad för rättegångsombud.  
 
1.6.2.8 Svinn  
Försäkringen gäller inte för förmögenhetsförlust där lagervärdering eller resultatberäkning är 
det enda beviset på förlusten.  
 
1.6.2.9 Förlust efter upptäckt  
Försäkringen gäller inte för förmögenhetsförlust som orskats av anställd efter det att genom 
försäkringen ersättningsbar annan förmögenhetsförlust, orsakad av densamme, har upptäckts. 
Ej heller gäller försäkringen för förlust orsakad av anställd genom sådan brottslig handling 
som den försäkrade vid anställningstillfället hade kännedom om att vederbörande tidigare 
gjort sig skyldig till.  
 
1.6.2.10 Aktieägare  
Försäkringen gäller inte för förmögenhetsförlust som orsakats av anställda som tillsammans 
eller var för sig kontrollerar mer än 5 % av röstvärdet av aktierna i försäkringstagaren eller 
något dotterbolag eller, om bolaget inte är aktiebolag, varje förmögenhetsförlust orsakad av 
ägare.  
 
1.6.2.11 Datamedia  
Försäkringen gäller inte för förlust eller skada på information lagrad på datamedia om 
förlusten eller skadan är en följd av fysisk skada på eller förlust av dator eller datamedia.  
 
1.6.2.12 Datavirus  
Försäkringen gäller inte för förmögenhetsförlust orsakad av datavirus, annat än sådan del av 
förmögenhetsförlusten som motsvaras av uppnådd olaglig ekonomisk vinning enligt punkt 1.6 
ovan.  
 
1.6.2.13 Viten, böter  
Försäkringen gäller inte för viten, böter eller straffskadestånd.  
 
1.6.2.14 Krig eller upplopp  
Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats 
av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, 
upplopp, nationalisering, konfiskation, rekvisition eller förstörelse av eller skadegörelse på 
egendom genomförd av eller på order av någon regering eller nationell eller lokal myndighet .  
 
1.6.2.15 Atomskada och atomolycka  
Försäkringen gäller inte för atomskada eller atomolycka vars uppkomst eller omfattning har 
samband med atomkärnprocess. För tillämpning av detta undantag ska atomskada och 
atomolycka definieras i enlighet med de bestämmelser i atomansvarighetslagen (SFS 
1968:45) eller motsvarande utländsk lagstiftning. Om motsvarande utländsk lagstiftning 
saknas, ska atomansvarighetslagens definition tillämpas.  
 
 
 
 
 



1.7 Säkerhetsföreskrifter  
Med säkerhetsföreskrift avses i 4 kap 6 § 2 st. försäkringsavtalslagen (2005:104), en föreskrift 
om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa 
skada eller om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade eller dennes anställda eller 
andra medhjälpare.  
Inventering 
 Den försäkrade skall minst en gång varje försäkringsår företa inventering av varulager, 
maskiner och inventarier.  
Revision  
Den försäkrade skall anlita kompetent revisor samt i övrigt företa de revisioner och kontroller 
som är brukligt inom den försäkrades verksamhetsområde.  
Datainspektionen m fl  
Det åligger den försäkrade att följa av Datainspektionen eller annan tillsynsmyndighet 
meddelad föreskrift.  
Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts  
Enligt 8 kap 12 § försäkringsavtalslagen (2005:104), är försäkringsbolaget fritt från ansvar när 
en säkerhetsföreskrift inte följts, om inte åsidosättandet kan antas saknat betydelse för skadan. 
Kan den försäkrade göra antagligt att skadan delvis skulle ha inträffat oavsett om 
säkerhetsföreskriften följts lämnas ersättning i denna del. Med den försäkrade likställs annan 
som har haft att tillse att föreskriften följdes.  
 
1.8 Skadevärderings- och ersättningsregler  
Ersättning beräknas enligt utomobligatoriska skadeståndsrättsliga regler.  
Vid beräkning av förlustens storlek skall, om det kan ske lagligen, avdrag göras för fordran 
som den anställde, som förövat brottet, har gentemot den försäkrade.  
Försäkringen skall inte bereda den försäkrade någon vinst utan endast ersättning för liden 
skada, även om försäkringsbeloppet är större.  
Om misstänkt brott föranleder förundersökning, åtal och rättegång, föreligger dock ingen 
betalningsskyldighet förrän en månad förflutit sedan förundersökningen eller åtalet lagts ner 
eller lagakraftvunnen dom föreligger.  
Ersättning skall betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger 
honom enligt 1.9 (Skaderegleringsbestämmelser).  
Vid dröjsmål med utbetalning av försäkringsersättning utgår ränta enligt räntelagen. Ränta 
betalas dock inte om räntebeloppet är mindre än 1% av basbeloppet.  

 
1.9 Skaderegleringsbestämmelser  
 
1.9.1 Anmälan om skada och ersättningskrav  
Skada som kan medföra ersättningskrav mot Bolaget och händelse som kan leda till sådan 
skada, skall anmälas till Bolaget så snart som möjligt.  
Försummas anmälningsplikten och har försummelsen medfört skada för Bolaget, kan den 
ersättning som Bolaget annars skulle ha betalat sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn 
till omständigheterna.  
Dessutom åligger det den försäkrade, om Bolaget så anser erforderligt, att göra polisanmälan. 
Görs inte sådan anmälan, trots Bolagets begäran därom, bortfaller rätten till 
försäkringsersättning.  
 
 
 
 



1.9.2 Upplysningsplikt, medverkan och rättegång  
 
Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål och utan ersättning lämna Bolaget polisintyg, 
förundersökningsprotokoll och eventuell efterföljande dom samt andra handlingar och 
upplysningar som kan vara av betydelse för skadeutredningen. Den försäkrade är vidare 
skyldig att utan ersättning verkställa sådana utredningar som är av betydelse för bedömande 
av skadefallet och som kan genomföras inom den försäkrades verksamhet samt att styrka 
storleken av förmögenhetsförlusten.  
Försummas denna upplysningsplikt och har försummelsen medfört skada för Bolaget, kan den 
ersättning som Bolaget annars skulle ha betalat sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn 
till omständigheterna.  
Om den försäkrade uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet oriktigt uppgett, förtigit eller 
dolt något av betydelse för skadans bedömning, kan den ersättning som annars skulle ha 
betalats sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.  
Om talan aviseras eller väcks mot den försäkrade, skall detta omedelbart anmälas till Bolaget. 
Bolaget utser rättegångsombud och lämnar denne erforderliga anvisningar och instruktioner. 
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning bistå i processen, såsom att tillhandahålla 
vittnes- och sakkunnigbevisning med anställd personal.  
Föranleder skada att åtal väcks, skall den försäkrade på Bolagets begäran föra 
skadeståndstalan.  
Bolaget är fritt från ansvar för skadeståndsskyldighet som den försäkrade medger utan 
Bolagets godkännande, om inte skadeståndet uppenbart var lagligen grundat.  
Vid skadeståndsanspråk mot den försäkrade är denne skyldig att på Bolagets begäran ingå 
förlikning med den skadelidande. Görs inte detta gäller försäkringen beträffande 
skadeståndsanspråket endast för kostnader som har uppkommit före Bolagets begäran samt 
för sådant ansvar som skulle förelegat om förlikning ingåtts.  
 
1.10 Allmänna avtalsbestämmelser - förmögenhetsbrott  
Med tillämpning av Nordeuropas Allmänna avtalsbestämmelser i övrigt gäller för denna 
försäkring följande.  
 
1.10.1 Behörighet  
Försäkringstagaren har ensam rätt att avtala med Bolaget om ändring eller upphörande av 

försäkringen och att mottaga eller avge uppsägning. Bolaget äger rätt att förhandla uteslutande 

med försäkringstagaren angående försäkringsersättning samt att utbetala ersättning till 

försäkringstagaren eller den försäkringstagaren anvisar.  

2 Definitioner  

De försäkrade  
Försäkringstagaren och bolag som är dotterbolag vid försäkringstidens början och som anges i 
försäkringsbrevet. Under försäkringstiden tillkommande dotterbolag är mot tilläggspremie 
automatiskt medförsäkrade i 60 dagar från och med tidpunkten då bolaget blir ett dotterbolag.  
Fortsatt försäkringsskydd förutsätter att överenskommelse träffas om tilläggspremie och/eller 
ändrade villkor.  
Dotterbolag  
Bolag där försäkringstagaren och andra dotterbolag till försäkringstagaren gemensamt genom 
andelsägande har mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i bolaget.  
 
 



Anställd  
Fysisk person som är den försäkrades arbetstagare i civilrättslig mening eller fysisk person 
som den försäkrade har principalansvar för enligt tillämplig lag även om 
anställningsförhållande inte föreligger.  
 
Villkorets bestämmelser avseende anställd tillämpas även för styrelseledamöter och 
funktionärer utsedda enligt årsmötes- eller styrelseprotokoll.  
Försäkringstid  
Period enligt försäkringsbrevet.  
Förmögenhetsförlust  
Direkt ekonomisk skada för den försäkrade och den försäkrades utomobligatoriska 
skadeståndsskyldighet för direkt ekonomisk förlust för annan.  
 
 
Brottslig handling,  
Handling som är straffbar på platsen för handlingens förövande.  
Olaglig ekonomisk vinning  
Ekonomisk vinning som är straffbar, oavsett för vem den är straffbar.  
Tredje man  
Fysisk person som inte enligt dessa villkor definierats som anställd.  
Datavirus  
Ett program eller ett antal instruktioner som kopierar sig själv (smittar) till andra existerande 
program och filer, (där de inte hör hemma).  
Databrott  
Brottslig handling som förövas genom ändring i program eller upptagning eller på annat sätt 
olovlig påverkan av resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan 
liknande process.  
Serieskada  
All förmögenhetsförlust till följd av en serie brottsliga handlingar av likartad karaktär som 
förövats av en och samma person, eller flera personer i samförstånd. En serieskada betraktas 
alltid som en skada.  
Retroaktivt datum 
Har i försäkringen angivits att retroaktivt datum tillämpas innebär detta att den brottsliga 
handlingen skall ha förövats efter detta datum för att försäkringen skall omfatta sådan 
brottslig handling. 


