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Definitioner
Acceptformulär

Datavirus

Avser signerat acceptformulär med bilagor,
annan information som sänts in till oss i
samband med tecknandet av denna försäkring
eller annan tidigare försäkring för vilken denna
försäkring är en förnyelse.
Avser de program eller den programmering som
skapats och spritts med avsikt att skada,
försämra eller förhindra ett datasystem att
fungera korrekt och vars skadliga effekt ert
säkerhetsystem ej kan förhindra eller mildra.

Denial of service
(DOS-attack)

Avser en onormalt stor överföring av data till ert
datasystem som ert säkerhetssystem ej lyckats
förhindra eller mildra, och som orsakar en
nedsättning av kapaciteten samt ett ihållande
avbrott för behöriga användare. Dock skall en
nedgång i era datasystem ej betraktas som en
DOS-attack om nedgången orsakats av en
felberäkning av ert behov av kapacitet.

Elektronisk data

Avser mjukvara och/eller hårdvara såsom
kunddatabaser och personuppgifter, ekonomisk
eller kreditkortsinformation, immaterialrätter,
företagshemligheter eller annan privat
information som lagras i ert data system och
som ni regelbundet säkerhetskopierar.

Elektronisk kapacitet

Avser kapaciteten på ert datasystem såsom
minne, bandbredd eller processesorer,
kommunikationsutrustning eller övrig
datautrustning.

Elektroniska tillgångar

Avser datakapacitet eller data.

Ert företag

Avser försäkringstagaren och dennes
dotterföretag.

Förlust

Kostnader för återskapande, återställande av
kapacitet, värdet av elektronisk data, utgifter
vidkris och eller kostnader för avbrott.

Försäkrad
Hacking

Försäkrad under denna försäkring är ert företag.
Avser sådan åtkomst till ert datasystem vars
skadliga effekt ert säkerhetssystem ej kan
förhindra eller mildra.
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IT Säkerhet

Avser den hårdvara, program eller applikation
vars funktion är att hindra eller mildra skada till
följd av datavirus, hackerintrång eller denial of
service (DOS attack). IT säkersäkerhet avser
även de säkerhetsrutiner som är avsedda att
förhindra stöld av lösenord eller andra typer av
inloggningskoder.

Karenstid

Karenstiden innan vi ersätter det väsentliga
avbrottet är 48 timmar.

Kostnader för återställande av anseende

Avser den kostnad som ert företag måste betala
för att mildra eller förhindra en skada på ert
företags anseende.

Kostnader för återskapande/ återställande

Avser de kostnader som ert företag måste
betala för att återskapa er elektroniska data.

Ni och er

Avser enskilt och kollektivt varje fysisk person
som uppfyller definitionen av ”försäkrad” ovan.

Skadat anseende

Avser skada på ert anseende orsakad av
datavirus, denial of service, hacking eller
utpressning via dator som leder till publikationer
i dagspress eller annan media.

Upptäcktsperiod

Viktig förändring

Avser den extra tidsperiod som anges nedan
under ”utökat försäkringsskydd”, under vilken ni
skriftligen kan anmäla ersättningsanspråk som
för första gången framställs mot försäkrad
under sådan tidsperiod, men enbart för brott
eller databrott som begåtts eller påstås ha
begåtts innan försäkringsperiodens slut.
avser någon av följande händelser:
(a) försäkringstagaren slås samman med eller
säljer alla eller en majoritet av sina tillgångar till
en fysisk person, juridisk person eller grupp av
fysiska personer och/eller juridiska personer
som agerar i samförstånd,
(b) fysisk person eller juridisk person eller grupp
av fysiska personer och/eller juridiska personer
som agerar i samförstånd och erhåller mer än 50
% av rösterna på försäkringstagarens
bolagsstämma eller kontrollerar utnämningen av
ledningspersoner som har en majoritet av
rösterna på försäkringstagarens bolagsstämma
eller försäkringstagarens konkursansökan,
konkurs, likvidering eller utdelning av tillgång
eller
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(c) försäkringstagaren väsentligen förändrar sin
verksamhet i förhållande till den verksamhet
som presenterades för försäkringsgivaren i
början av försäkringsperioden.

Vi, oss och vår

Vi och oss avser försäkringsbolaget, och vår
avser försäkringsbolagets.
Avser försäkringsbolaget.

Vår, Vårt
Väsentligt avbrott

Återskapande/återställande

Avser det faktiska och mätbara avbrottet eller
nedstängning av ert datasystem till följd av en
brist i ert säkerhetssystem.
Avser
i) insamlandet av förlorad information med syfte
att återställa elektronisk data och
ii) överföring till samma eller huvudsakligen
samma form som den ursprungliga elektroniska
datan.
Förutsatt att vi givit vårt skriftliga godkännade
inkluderar även återställande/återskapande
kostnader för fastställande av att den
elektroniska datan ej kan återställas
Återskapande/återställande inkluderar endast
kostnader för att återställa er elektroniska data
till en likvärdig nivå, inte extra kostnader för att
uppdatera, uppgradera eller på annat sätt
förbättra ert företags elektroniska data till en
högre nivå än före skadan.

Återställande av kapacitet

Avser den kostnad som ert företag måste att
betala för att ersätta, återställa eller återskapa
den datakapacitet som blivit skadad eller
förstörd.

Återställandetid

Avser perioden från den tidpunkt då det
väsentliga avbrottet först inträffade till den
tidpunkt då systemen åter är i normal drift.
Den maximala tiden för ersättning är 30 dagar.
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1. Vem försäkringen gäller för
1.1 Försäkrad under denna försäkring är ert företag.
1.2 Med dotterföretag menas bolag och annan verksamhet i vilken försäkringstagaren, direkt eller
indirekt:
(i) äger mer än hälften av aktiekapitalet, eller
(ii) innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller
(iii) genom avtal med övriga aktieägare eller andelsinnehavare kontrollerar mer än hälften av
rösterna för samtliga andelar, om bolaget eller verksamheten till fullo är konsoliderat i
försäkringstagarens redovisning,
1.3 Vi ersätter automatiskt dotterföretag som ert företag bildar eller förvärvar efter försäkringsperiodens
ikraftträdande under förutsättning att det bildade eller förvärvade dotterföretaget(s):
(i) omsättning som ej överstiger 15 % av ert företags konsoliderade omsättning vid tidpunkten för
försäkringens ikraftträdande, och
(ii) antal anställda inte överstiger 15 % av antalet anställda hos ert företag vid tidpunkten för
försäkringens ikraftträdande, eller
(iii) verksamhet inte avviker väsentligt från ert företags verksamhet.
1.4 Vi ersätter också dotterföretag som ert företag bildar eller förvärvar efter försäkringsperiodens
ikraftträdande och som inte omfattas enligt 1.2 ovan under förutsättning att försäkringstagaren:
(i) inom 60 dagar efter bildandet eller förvärvet av dotterföretaget ger försäkringsbolaget skriftligt
meddelande därom, och
(ii) förser försäkringsbolaget med information om dotterföretaget, och
(iii) accepterar eventuell tilläggspremie och sådana ändringar i försäkringsvillkoren som
försäkringsbolaget påkallar med anledning av det nytillkomna dotterföretaget.
1.5 Försäkringen täcker endast dotterföretags förmögenhetsförlust till följd av straffbar handling
begången under den tid då bolaget eller verksamheten var att anse som ett dotterföretag enligt
ovanstående definition.
1.6 Om ett bolag eller verksamhet upphör att vara dotterföretag enligt definition i sektion 1.2-1.4,
omfattas förlust endast om sådan upptäckts före den tidpunkt som bolaget eller verksamheten upphörde
att vara dotterbolag.

2. Var försäkringen gäller
Om annat inte anges i försäkringsbrevet omfattar försäkringen förlust var som helst i världen.

3. När försäkringen gäller
3.1 Försäkringen gäller för direkt data-/förmögenhetsförlust som för första gången upptäcks inom
försäkringsperioden eller den förlängda upptäcktsperioden och som anmäls till försäkringsbolaget inom
försäkringsperioden eller den förlängda upptäcktsperioden, dock senast 6 månader efter det att förlusten
upptäckts.
3.2 En förlust anses vara upptäckt vid den tidpunkt då en direktör, partner, avdelningschef eller person i
motsvarande ledande ställning i ert företag, för första gången får kännedom om omständighet som denne
person rimligen borde inse har orsakat eller kan komma att orsaka förlust som omfattas av denna
försäkring. Vad ovan anges gäller även om exakta belopp eller närmare detaljer inte är kända.
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3.3 Vid förlust där ersättning enligt denna försäkring är beroende av ert företags ersättningsskyldighet
skall förlusten anses vara upptäckt vid den tidigaste av den tidpunkt då förlusten upptäcktes enligt ovan
och då krav framställdes mot ert företag.

4. Vad vi Ersätter
4.1 Datavirus/Skada på datakapacitet
4.1.1 Skada på elektroniskt lagrad data
Vi ersätter ert företags kostnader:
(i) för rekonstruktion eller återskapande av data som en följd av avsiktlig eller oavsiktlig
virussmitta i er mjukvara, programvara eller annan elektroniskt lagrad data eller information.
(ii)Återställandekostnader ersätts endast om de är ett direkt resultat av virussmitta och att
skadan upptäcks under försäkringsperioden.
Dessa kostnader ersätts även om det inte kan bevisas att virusinfektionen var avsiktlig, även
om förövaren inte handlat i vinstsyfte och även om handlingen inte är straffbar.
4.1.2 Otillbörlig användning eller stöld av elektroniskt lagrad data
Vi ersätter ert företags merkostnader samt värdeförlust av databas eller del av databas för
rekonstruktion, återskapande samt värdeförlust av data till följd av avsiktlig virussmitta eller
hackerintrång i er mjukvara, programvara eller annan elektroniskt lagrad data eller information,
förutsatt att skadan av virus eller intrånget upptäcks under försäkringsperioden.
4.1.3 Förlust, stöld eller otillbörligt användande av datasystem inklusive utrustning
Vi ersätter ert företags kostnader för att rekonstruera eller återställa åtkomst i era datasystem och
utrustning när tillgång nekas till era system, s.k DOS attack, d.v.s. att åtkomst till era system har
blockerats eller att ni utsatts för hackerintrång, förutsatt att blockeringen eller intrånget upptäcks
under försäkringsperioden.
Denna utökning gäller endast under förutsättning att ert företags mjukvara, datalagrad information och
system har sedvanliga back-up-rutiner och att sådan säkerhetskopiering lagras på säker plats.
Ersättningen för detta skydd är begränsad till ett belopp motsvarande 10 % av försäkringsbeloppet.
4.2 Anställd
4.2.1 Med anställd avses person som tjänstgör i koncernen i ett normalt anställningsförhållande och
anställda under den försäkrades instruktions- eller kontrollbefogenheter.
4.2.2 Med anställd skall även avses:
(i) praktikanter och vikarier, inklusive tillfälligt anställda från bemanningsföretag eller
liknande, och
(ii) styrelseledamöter i koncernen vid utförandet av handlingar inom ramen för normala
arbetsuppgifter som anställd, och
(iii) förvaltare, företrädare, eller liknande befattning för pensionsstiftelse, pensionsfond eller
annan förvaltning till förmån för anställd, eller fond instiftad till förmån för tidigare,
nuvarande eller framtida anställd i koncernen, och
(iv) extern konsult, inklusive advokat, som koncernen har anlitat, under tiden som denne utför
uppdrag för koncernen, och
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(v) tredje man som anlitats av koncernen, under den tid som sådan tredje man utför arbete på
koncernens område, under förutsättning att samma kontroll- och säkerhetsrutiner som gäller
för person som tjänstgör i koncernen i ett normalt anställningsförhållande även gäller för
dessa.
4.2.3 En anställd enligt ovanstående definition anses som anställd också de första 90 dagarna efter
det att anställningen upphört
4.3 Brott av anställda eller av tredje man
4.3.1 Vi ersätter direkt förmögenhetsförlust som åsamkats ert företag genom straffbar handling
begången av anställd hos ert företag eller av tredje man med uppsåt att bereda sig själv eller annan,
dock ej ert företag, olaglig ekonomisk vinning, eller med direkt uppsåt att åsamka ert företag skada.
Vid förlust till följd av handel eller liknande transaktioner med värdepapper, terminer, optioner eller
liknande finansiella instrument, valutor och råvaror samt vid lån, kreditgivning eller liknande
verksamhet ersätts denna förlust endast om den anställde haft direkt uppsåt och uppnått resultat i
att bereda sig själv eller annan, dock ej ert företag, olaglig ekonomisk vinning.
4.3.2 Vi ersätter direkt förmögenhetsförlust åsamkad tredje man genom straffbar handling
begången av anställd hos ert företag, med uppsåt att bereda sig själv eller annan olaglig ekonomisk
vinning eller med direkt uppsåt att åsamka tredje man skada, under förutsättning att ert företag
enligt gällande rätt är förpliktat att ersätta sådan förlust.
4.3.3 Med straffbar handling avses handling för vilken straff kan utdömas enligt den svenska
Brottsbalken. Om handlingen har begåtts utanför Sverige, skall med straffbar handling avses handling
för vilken straff kan utdömas enligt det lands rätt där handlingen är begången, eller handling som är
straffbar enligt den svenska Brottsbalken. Med olaglig ekonomisk vinning avses ej lön, provision,
arvode, bonus, befordran eller andra normala och berättigade anställningsförmåner.

5. Utökat försäkringsskydd
5.1 Förlängd upptäcktsperiod: förlust upptäckt efter försäkringsperiodens upphörande.
5.1.1 Försäkringstagaren skall ha rätt till en förlängd upptäcktsperiod om 180 dagar utan
tilläggspremie om försäkringsbolaget avslår en ansökan om förnyelse. Om försäkringstagaren väljer
att köpa förlängd upptäcktsperiod enligt 5.1.2 skall denna 180 dagars period anses vara en del av
den förvärvade upptäcktsperioden och inte i tillägg därtill.
5.1.2 Om försäkringstagaren väljer att inte förnya försäkringen eller om försäkringsbolaget avslår en
ansökan om förnyelse ska försäkringstagaren, mot erläggande av en tilläggspremie motsvarande 50
% av den senaste försäkringsperiodens premie, ha rätt till 12 månaders förlängd upptäcktsperiod.
5.1.3 Väljer försäkringstagaren att utnyttja rätten till förlängd upptäcktsperiod enligt 5.1.2 ovan
gäller försäkringen för förlust som upptäcks inom upptäcktsperioden, om förlusten är orsakad av
straffbar handling begången före den ordinarie försäkringstidens slut. Förlängd upptäcktsperiod
innebär inte rätt till ytterligare eller höjt försäkringsbelopp.
5.1.4 Försäkringstagaren ska skriftligen begära köp av förlängd upptäcktsperiod senast 14 dagar
efter försäkringsperioden slut. Premien anses intjänad vid tidpunkten för ikraftträdandet av den
förlängda upptäcktsperioden. Rätt till förlängd upptäcktsperiod föreligger inte i någon form om
försäkringen upphört att gälla på grund av utebliven premiebetalning.
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5.2 Brott av oidentifierbar anställd
Vi ersätter också direkt förmögenhetsförlust till följd av straffbar handling, när det efter polisutredning
framgår att den eller de anställda som har orsakat förlusten inte kan identifieras, men försäkringstagaren
kan förete bevisning som utom rimligt tvivel visar, att den direkta förmögenhetsförlusten orsakats av en
anställd, samt att förutsättningarna för ersättning enligt denna försäkring i övrigt är uppfyllda.
5.3 Hot mot Era anställda, er egendom inkl. datasystem
5.3.1 Vi ersätter lösensumma och annan förmögenhetsförlust som direkt åsamkats ert företag till
följd av utpressning. Med utpressning avses hot framfört mot ert företag om:
(i) personskada på anställd, direktör eller partner hos försäkrad, eller någon av dessa
personers släktingar eller gäster som är eller påstås vara kidnappade; eller
(ii) skadegörelse eller förstörelse av egendom, inklusive datorer, såväl hårdvara som mjukvara,
tillhörig ert företag, eller som ert företag är ansvarig för.
5.3.2 Rätt till ersättning enligt denna utökning är betingad av att den person som har mottagit hot
enligt ovan, före överlämnande av pengar eller egendom har gjort ett rimligt försök att informera ert
företag om utpressningen, samt ert företag gjort ett rimligt försök att anmäla utpressningen till
polisen.
5.3.3 Denna utvidgning gäller ej följande länder: Afghanistan, Colombia, Filippinerna, Irak, Mexico
och Venezuela samt land för vilket försäkrads hemlands myndighet utfärdat resevarning.
5.3.4 Ersättningen för detta utökade skydd är begränsad till ett belopp motsvarande 10 % av
försäkringsbeloppet, dock högst SEK 5 000 000 per skada och år.
5.4 Avbrott
Vi ersätter dig för sådant avbrott under återställandetiden som är en direkt följd av en förlust som täcks
av denna försäkring. Bristen i ditt säkerhetssystem som orsakat förlusten måste ha uppstått under
försäkringstiden. Högsta ersättning vid sådan förlust är det lägsta beloppet av SEK 20 000 000 och
försäkringsbeloppet och utgör en del av försäkringsbeloppet.
5.5 Ränteförluster
5.5.1 Vi ersätter ränteförlust, som följer av tillgodohavande eller skuldränta, som åsamkats ert
företag som en direkt följd av en förlust som i övrigt omfattas av denna försäkring. Ränteförlusten
skall beräknas som ett genomsnitt av det av EURIBOR fastställda sexmånadersräntan under perioden
från den dag då förlusten uppstod till den dag då förlusten upptäcktes.
5.5.2 Ersättningen för detta utökade skydd är begränsad till ett belopp motsvarande 10 % av
försäkringsbeloppet.
5.6 Kontraktuella påföljder
5.6.1. Vi ersätter avtalsviten och liknande avtalade skadestånd som ert företag är rättsligt förpliktad
att ersätta om sådan ersättningsskyldighet är en direkt följd av en förmögenhetsförlust som i övrigt
omfattas av denna försäkring.
5.6.2 Ersättningen för detta utökade skydd är begränsad till ett belopp motsvarande 10 % av
försäkringsbeloppet.
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5.7 Merkostnader
5.7.1 Vi ersätter skäliga och nödvändiga merkostnader som ert företag åsamkats för:
(i) hyra av ersättningsutrustning eller lokaler, och
(ii) vikarier och övertidsarbete om övertidsersättning normalt utgår, och
(iii) transport av utrustning och dokument, som är en direkt följd av straffbar handling som i
övrigt omfattas av denna försäkring.
5.7.2 Ersättningen för detta utökade skydd är begränsad till ett belopp motsvarande 10% av
försäkringsbeloppet.
5.8 Ombudskostnader
5.8.1 Försäkringen är utökad till att, inom försäkringsbeloppet, omfatta skäliga och nödvändiga
kostnader för att tillvarata ert företags intressen i samband med rättslig åtgärd vidtagen mot ert
företag till följd av tredje mans förlust, som i övrigt omfattas av denna försäkring, om det
ersättningsgilla beloppet överstiger den stipulerade självrisken.
5.8.2 Detta utvidgade skydd omfattar inte kostnader för fastställande av förlustens existens eller
omfattning.
5.9 Parallell affärsverksamhet
Vi ersätter dig för förlust på grund av att en anställd bedriver parallell affärsverksamhet, som är separerad
från den verksamhet som ditt företag bedriver, med hjälp av ditt företags resurser under arbetstid.
5.10 Skada, förstörelse eller förlust av pengar eller värdepapper
I samband med brottslig handling ersätter vi dig för skada, förstörelse eller förlust av pengar,
värdepapper, kassaskåp och kassavalv som ägs av dig.
5.11 Kostnader för nödvändiga åtgärder
Om du, i en krissituation, inte kan få försäkringsgivarens skriftliga medgivande inom rimlig tid, skall
försäkringsgivaren ändå ersätta rimliga kostnader för återställande av datakapacitet och/eller
återskapande upp till det belopp som är minst av SEK 250 000 och 10 % av försäkringsbeloppet, under
förutsättning att förlusten anmäls så snart det är möjligt.

6. Undantag
Denna försäkring omfattar inte:
6.1 Indirekt förlust eller följdskada, inklusive utebliven inkomst eller vinst, annan än sådan förlust som
omfattas enligt utvidgning 5.5-5.11 ovan.
6.2 Förlust som kan hänföras till bristande betalning eller annat brott mot:
(i) kreditavtal, inklusive avbetalningsköp,
(ii) lån, leasing-, kredit- eller hyresavtal,
(iii) dokument som tjänar som bevisning för en skuld,
(iv) betalningar från eller debiteringar av kundkonto, om sådant belopp inte senare kan återbetalas
eller krediteras.
Detta undantag skall inte tillämpas vid förlust som omfattas enligt sektion 4.1 till följd av:
(a) straffbar handling begången av en anställd, eller
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(b) tredje mans databedrägeri eller förfalskning av företagsinteckning, pantbrev eller annan
säkerhet som i enlighet med god kreditsed kan utgöra säkerhet för fordran, dock ej fakturor
eller konossement, finansiella rapporter eller liknande.
6.3 Förlust till följd av röjande av företagshemlighet, inklusive framställningsprocess eller annan
konfidentiell information, oavsett om sådan information eller hemlighet skyddas av patent,
varumärkesskydd, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet.
6.4 Förlust bestående av lön, kommission, arvode, bonus, tantiem, provision eller annan liknande
ersättning, betald av ert företag.
6.5 Förlust av, eller fysisk skada på lösa saker, inklusive datorer, maskinpark, inventarier och varulager till
följd av andra än anställdas straffbara handlingar. Med lösa saker avses ej pengar och värdepapper.
6.6 Förlust av, eller fysisk skada på, byggnader och fast egendom, som kan hänföras till böter, viten,
“punitive-“ och “exemplary damages”, avgifter, skatter och under gällande rätt icke försäkringsbara
intressen.
6.7 Förlust eller skada vars förekomst endast kan påvisas genom resultatberäkning eller lagerinventering
(svinn).
6.8 Förlust till följd av straffbar handling begången av styrelseledamot i ert företag, annat än i fall där
styrelseledamot agerat i sin kapacitet av anställd enligt definition ovan.
6.9 Förlust till följd av straffbar handling begången av en anställd eller tredje man som vid tidpunkten för
den straffbara handlingen innehar eller kontrollerar mer än 5% av ert företags eller den förlustdrabbade
enhetens aktiekapital eller rösträtter, eller om försäkrad inte är ett aktiebolag, av en intressent, partner,
komplementär eller
motsvarande.
6.10 Förlust till följd av straffbar handling begången av en anställd eller tredje man efter den tidpunkt då
en direktör, partner, avdelningschef eller person i motsvarande ledande ställning i ert företag, som inte är
i maskopi med eller annars agerar i samråd med sådan person, för första gången får kännedom om att
personen begått en straffbar handling vilken omfattas av denna försäkring.
6.11 Förlust som är:
(i) förorsakad av kärnreaktion, radioaktiv strålning eller radioaktiv förorening eller varje handling
eller förhållande som följer därav,
(ii) en direkt eller indirekt följd av terrorism, krig, krigsliknande förhållande, fientliga handlingar,
inbördeskrig, revolution eller uppror, myndighets påbud, strejk, lockout, blockad eller liknande
omständighet.
6.12 Förlust åsamkad verksamhet hos ert företag som lyder under Finansinspektionens tillsyn.
6.13 Förlust av handlingar eller annan egendom hos ert företag som omfattas av patent, Trade Mark eller
copyright.

7. Försäkringsbelopp
7.1 Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet, är den högsta ersättning som försäkringsbolaget
utger under försäkringstiden.
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7.2 Om annat inte särskilt anges gäller att all ersättning, inklusive ersättning som avser utökningar samt
eventuella räddningskostnader, enligt denna försäkring utgör en del av och inte ett tillägg till
försäkringsbeloppet. Vid alla utökningar, där försäkringsbeloppet särskilt begränsas, utgör detta
begränsade försäkringsbelopp en del av och inte ett tillägg till försäkringsbeloppet.

8. Självrisk
8.1 Ersättning enligt denna försäkring utges efter avdrag av den självrisk som anges i försäkringsbrevet.
Sådant avdrag skall göras för varje enskild skada enligt denna försäkring.
8.2 Självrisk skall dock ej tillämpas avseende undersökningskostnader som avses i 11.3.2.

9. Serieskadeklausul
9.1 Förlust som orsakats genom en sammanhängande serie av handlingar, begångna av samma person,
ensam eller i samverkan med andra, ska anses utgöra en enskild skada.
9.2 Vad som ovan anges skall även gälla förlust orsakad av oidentifierbar anställd, jmf. utvidgning 5.2, om
omständigheterna utom allt rimligt tvivel påvisar att förlusten orsakats av samma person, ensam eller i
samverkan med andra, vid en sammanhängande serie av handlingar.

10. Skadeanmälan
10.1 När en förlust som omfattas av denna försäkring upptäcks, ska ert företag utan uppskov skriftligen
anmäla detta till försäkringsbolaget:
Protector Försäkring
Skadeavdelningen
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm.
10.2 För förluster som anmäls senare än sex månader från tidpunkt för upptäckt är försäkringsbolaget
fritt från ansvar.

11. Handläggning av skada
11.1 Ert företag ska:
(i) polisanmäla förhållandet, om inte den straffbara handlingen har begåtts av en anställd och
polisanmälan därför inte krävs under försäkringen.
(ii) bistå försäkringsbolaget med alla de upplysningar och all dokumentation som har samband med
förlusten.
11.2 Ert företag får inte medge ansvar eller godkänna ett ersättningskrav vid förlust som omfattar
ersättningsansvar eller rättslig åtgärd mot försäkrad, utan att först inhämta försäkringsbolagets skriftliga
samtycke därtill, samt låta försäkringsbolaget avgöra hur saken framledes skall hanteras.
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11.3 Undersökningskostnader - Bruk av extern specialist
11.3.1 Ert företag kan välja att själv och på egen bekostnad dokumentera förlusten eller välja
procedur enligt 11.3.2 nedan:
11.3.2 Ert företag utser en oberoende konsult som skall godkännas skriftligen av försäkringsbolaget.
Förslag på lämplig konsult kan lämnas av försäkringsbolaget.

Den utsedda konsulten skall:
(i) undersöka de faktiska omständigheterna kring förlusten,
(ii) fastställa ert företags förlust,
(iii) fastställa i vad mån och hur den försäkrades kontrollrutiner har brustit eller frångåtts,
(iv) presentera förslag till förebyggande av liknande förlust i framtiden,
(v) utarbeta en rapport på svenska eller engelska, vilken ska tillställas ert företag och
försäkringsbolaget,
(vi) följa de instruktioner som försäkringsbolaget lämnar.
11.3.3 Undersökningskostnader godkända av försäkringsbolaget ersätts utan avdrag för självrisk och
sådana kostnader ersätts i tillägg till försäkringsbeloppet.

12. Skadeersättningsregler
12.1 Elektronisk data
Kostnader avseende elektronisk data ersätts endast om sådan data faktiskt reproducerats eller
återskapats.
Ersättningen är begränsad till:
(i) ert företags kostnader för bistånd från utomstående teknisk expertis för överföring eller kopiering
av data, som ert företag ställer till förfogande, och
(ii) nödvändiga och skäliga kostnader för återinskrivning av eller ändring av mjukvara, program eller
system om sådan återinskrivning eller ändring är nödvändig för att korrigera och reparera
programmen, eller för att ändra säkerhetskoder till följd av sådan förlust som ersätts enligt denna
försäkring.
12.2 Utländsk valuta
Om en förlust skall ersättas i annan valuta än svenska kronor, är den maximala ersättning som
försäkringsbolaget är skyldigt att utge motsvarande belopp i svenska kronor, omräknat enligt den
växelkurs som gällde i Sverige den dag då förlusten upptäcktes.
12.3 Värdepapper
Ersättning för förlust av värdepapper beräknas enligt det kontantvärde som gällde sista arbetsdagen
innan förlusten upptäcktes.
12.4 Dokument
Vid förlust av dokument omfattar ersättningen kostnad för blanka böcker, papper eller annat material
samt arbetskostnader och datortid använt till att framställa en faktisk avskrift eller kopiering av data som
ert företag ställer till förfogande.
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12.5 Återvinning
Vid förlust som överstiger tillämpligt försäkringsbelopp jämte självrisk skall försäkringstagaren vara
berättigad till allt som återvinns upp till det belopp med vilken förlusten överstiger försäkringsbeloppet
jämte självrisken. Dock skall försäkringsbolaget först ersättas för den faktiska kostnaden för
återvinningen.
Överstiger återvinningen ovan angivna eller överstiger inte förlusten försäkringsbeloppet jämte
självrisken, är försäkringsbolaget berättigat till allt som återvinns upp till det belopp som utgivits till
försäkringstagaren. Eventuellt ytterligare återvinning tillfaller försäkringstagaren till ersättning av
självrisken.
12.6 Återkrav
I den mån försäkringsbolaget har betalat ersättning under denna försäkring, inträder försäkringsbolaget,
för detta belopp, i samtliga rättigheter som med anledning därav tillkommer försäkrad. Ert företag och de
försäkrade ska utfärda alla erforderliga handlingar och i övrigt vidta alla nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att försäkringsbolaget kan utöva denna rätt.

13. Allmänna villkor
13.1 Förnyelse
Den här försäkringen gäller för angiven försäkringsperiod, därefter kommer den att automatiskt förnyas
med 12 månader i taget, tills dess ni eller vi säger upp avtalet. Uppsägning av avtalet ska skriftligen
meddelas två månader innan försäkringsperioden upphör.
13.2 Betalning av premien
Försäkringsbolagets ansvar inträder vid försäkringstidens början. En förutsättning är dock att första
premien betalas i enlighet med de betalningsvillkor som anges i premiefaktura som tillsänts
försäkringstagaren. Betalas premien senare föreligger dröjsmål varvid försäkringsbolagets ansvar upphör
från och med försäkringstidens början. Försäkringsbolagets ansvar återinträder dagen efter att premien
betalts. Vid dröjsmål med premiebetalning har försäkringsbolaget rätt att säga upp avtalet att upphöra
efter 7 dagar.
13.3 Felaktiga eller ofullständiga uppgifter
Försäkringsavtalets premier och villkor i övrigt grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren lämnar
i samband med nyteckning eller förnyelse. Lämnas oriktiga uppgifter eller förtigs uppgifter kan
försäkringsbolagets ansvar helt eller delvis bortfalla enligt regler som anges i FAL 8 Kap 6-10 § §.
13.4 Fareökning
Försäkringstagaren är skyldig att informera försäkringsbolaget om varje förändring av omständighet som
legat till grund för försäkringsavtalet. Underlåter försäkringstagaren att anmäla sådan förändring kan
försäkringsbolagets ansvar helt eller delvis bortfalla enligt regler i FAL 8 kap 6-10 § §.
13.5 Dubbelförsäkring
Är samma intresse försäkrat mot samma fara hos annan gäller denna försäkring endast subsidiärt till
sådan försäkring.
13.6 Avgivande och mottagande av meddelande
Försäkringstagaren ska, på ert företags och de försäkrades vägnar, avgiva och mottaga meddelanden om
rättigheter och förpliktelser med anledning av denna försäkring.
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13.7 Överlåtelse av försäkringen mm
Denna försäkring och därur härrörande rättigheter respektive skyldigheter får inte överlåtas utan att
försäkringsbolaget dessförinnan lämnat skriftligt medgivande därtill.
13.8 Jurisdiktion och tillämplig lag
På detta avtal är svensk rätt tillämplig. Tvister angående detta avtal ska, där annat inte anges i
försäkringsvillkoret, avgöras vid svensk domstol enligt svensk rätt.
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