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Särskilt villkor • Gäller från 2008-01-01 
 

 

Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen till att omfatta skada vid förmögenhetsbrott. 

Detta villkor gäller som tillägg till allmänna villkor för företagsförsäkring, Företag 2008. 

Förmögenhetsbrott 
För förmögenhetsbrottsförsäkringen svarar Dina Försäkring AB, Box 2372, 103 18 Stockholm. 

Med tillägg till allmänna villkor för företagsförsäkring gäller för förmögenhetsbrottsförsäkringen följande. 

1. Vem gäller försäkringen för 
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet. 

2. När gäller försäkringen 
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. 

Skada anses inträffad vid tidpunkten för brottet. 

3. Var gäller försäkringen 
Försäkringen gäller vid skada som inträffar inom Norden*. 

4. Självrisk 
Vid är den del av skadebeloppet* som den försäkrade får betala vid varje skada. 

Självrisken är ett basbelopp. 

Endast en självrisk uttas vid flera skador till följd av brottsliga handlingar, som en eller flera personer 
gemensamt begått, oavsett om skadorna hänför sig till ett eller flera försäkringsår. Självrisken baseras därvid 
på det basbelopp som gällde det försäkringsår den första genom försäkringen ersättningsbara brottsliga 
handlingen begicks. 

5. Försäkringsbelopp 
Försäkringen gäller med det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. 

Försäkringsbeloppet baseras på det basbelopp som gällde det försäkringsår den första genom försäkringen 
ersättningsbara handlingen begicks. 

5.1 Flera skador under samma försäkringsår 
Försäkringsbolagets ersättningsskyldighet är vid skada till följd av brottsliga handlingar begränsad till 
försäkringsbeloppet för under ett och samma försäkringsår inträffade skador. 

5.2 En skada som hänförs till flera försäkringsår 
Försäkringsbolagets ersättningsskyldighet är vid skada till följd av brottsliga handlingar, som en eller flera 
personer gemensamt begått, begränsat till försäkringsbeloppet, oavsett om skadan hänförs till ett eller flera 
försäkringsår. 
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6. Vad gäller försäkringen för 

6.1 Åtagande 

6.1.1 Dataintrång mm 
Bolaget åtar sig – att vid skada som omfattas av försäkringen och som överstiger avtalad självrisk –  att betala 
den skada (förlust) - dock ej skadestånd - som åsamkas den försäkrade genom att någon olovligen bereder 
sig tillgång till upptagning för automatisk databehandling eller olovligen ändrar eller utplånar eller i register för 
in sådana upptagningar och därmed gör sig skyldig till dataintrång eller i brottsbalken upptaget 
förmögenhetsbrott. 

6.1.2 Förskingring, bedrägeri, stöld mm 
Bolaget åtar sig – att vid skada som omfattas av försäkringen och som överstiger avtalad självrisk – att betala 
den skada (förlust) – även skadestånd – som åsamkas den försäkrade genom att arbetstagare hos denne gjort 
sig skyldig till något av följande i brottsbalken angivna brott: 
• förskingring, undandräkt, eller grov förskingring, 
• bedrägeri, bedrägligt beteende eller grovt bedrägeri, 
• stöld, snatteri eller grov stöld, 
• trolöshet mot huvudman, dock endast i den mån den försäkrade kan visa att syftet varit att bereda någon 

vinning. 
 

Anmärkning: Med arbetstagare förstås även den för vilken den försäkrade har principalansvar enligt 
skadeståndslagen även om anställningsförhållande inte föreligger. 

6.1.3 Rättegångskostnader 
Bolaget åtar sig – att vid skada som omfattas av försäkringen och som överstiger avtalad självrisk –  att betala 
skäliga kostnader för rättegång. 

7. Vad gäller försäkringen inte för 

7.1 Annan försäkring 
Försäkringen gäller inte i den mån ersättning för skadan utgår genom annan försäkring. 

7.2 Ränta 
Försäkringen gäller inte för ränta på uppkommen kapitalförlust. 

7.3 Utrednings- och revisionskostnader 
Försäkringen gäller inte för utrednings- och revisionskostnader för att fastställa skadans omfattning även om 
kostnaden uppkommit i samband med rättegång. 

7.4 Goodwill 
Försäkringen gäller inte för förlust av goodwill. 

7.5 Grov vårdslöshet och uppsåt 
Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade framkallat eller främjat uppsåtligen eller genom grov 
vårdslöshet, även om han var i sådant sinnestillstånd som förutsättes för straffrihet enligt brottsbalken. 

7.6 Undantagna personer 
Försäkringen gäller inte för skada (förlust) som åsamkas den försäkrade av 
• den som äger väsentlig andel i det försäkrade företaget eller föreningen, eller som har väsentligt inflytande 

på dess verksamhet, 
• bolagsman i handelsbolag eller kommanditbolag, 
• styrelseledamot eller VD (detta undantag gäller inte styrelseledamot i föreningsverksamhet). 
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8. Säkerhetsföreskrifter 
Det åligger den försäkrade att minst en gång varje försäkringsår företa inventering av maskiner och 
kontorsinventarier mm samt i övrigt företa inom den försäkrades verksamhetsområde brukliga kontroller och 
revisioner. 

Det åligger vidare den försäkrade att följa av datainspektionen meddelade föreskrifter. 

Dokumentation av system, program och drift samt regler för behörighet och liknande handlingar ska i rimlig 
omfattning bevaras och på försäkringsbolagets begäran företes när det kan ha betydelse för utredning av 
skada. 

8.1 påföljd vid åsidosättande 
Om den försäkrade åsidosätter detta eller de kontrollåtgärder som angetts då försäkringen tecknades, ersätts 
endast den förlust som kan ha uppstått oberoende härav. 

9. Åtgärder vid skada 

9.1 Anmälan om skada och räddningsplikt 
Upptäcker den försäkrade att brottsligt förfarande förekommit, som medfört eller skäligen kan väntas medföra 
skada, ska den försäkrade - även om ersättning inte begärs - ofördröjligen underrätta försäkringsbolaget om 
förhållandet samt efter förmåga sörja för avvärjande eller minskning av skadan. Åsidosätter den försäkrade 
detta ersätts inte skada på grund av därefter förövade brottsliga handlingar. 

9.2 Ersättningskrav 

9.2.1 Tidpunkt och innehåll 
Det åligger den försäkrade dels att utreda förlustens storlek, dels att - för bedömande av försäkringsbolagets 
ansvarighet - tillhandahålla alla tillgängliga handlingar såsom böcker, räkenskaper och brev samt lämna andra 
upplysningar av betydelse. 

Ersättningskrav ska framställas till försäkringsbolaget snarast efter det att skadan uppkommit och senast sex 
månader från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Om så inte sker är 
försäkringsbolaget fritt från ansvar. 

9.2.2 Talan om krav till domstol 
Om den försäkrade inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut i ersättningsfrågan, måste han enligt 
försäkringsavtalslagen väcka talan om kravet vid domstol inom tre år från det han fått kännedom om sin 
ersättningsmöjlighet. Annars förlorar han rätten att kräva ut ersättning 

I intet fall har den försäkrade rätt till ersättning om talan om kravet inte väckts vid domstol inom 10 år från 
skadan. 

Försäkringsbolaget får dock inte avböja kravet av sådan anledning om det framställs före ovan angivna 
tidpunkter och den försäkrade inom sex månader från det han fick del av försäkringsbolagets ståndpunkt 
väcker talan vid domstol angående kravet. 

9.3 Polisutredning 
Det åligger den försäkrade att begära polisutredning. 

9.4 Skadeståndstalan 
Föranleder skada att åtal väckes, ska den försäkrade på försäkringsbolagets begäran föra skadeståndstalan. 

9.5 Bedrägliga uppgifter 
Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning ska 
ersättningen bortfalla. 
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10. Skadevärdering 
Vid skada beräknas skadebeloppet enligt utomobligatoriska skadeståndsrättsliga regler. 

10.1 Skadevärdering genom skiljemän 
Värdering ska, om den försäkrade eller försäkringsbolaget så påfordrar, verkställas av skiljemän enligt lagen 
om skiljemän. 

11. Skadeersättning 

11.1 Tillrättakommen egendom 
Försäkringstagaren äger - före försäkringsbolaget - rätt att tillgodogöra sig värdet av tillrättakommen egendom 
(även pengar) i den utsträckning totalt skadebelopp överstiger summan av försäkringsbelopp och självrisk. 
Försäkringsbolaget äger rätt att tillgodogöra sig återstoden, dock aldrig mer än utbetald ersättning. 

Kommer egendom tillrätta för vilken ersättning utgetts tillkommer äganderätten försäkringsbolaget, och 
egendomen ska snarast ställas till försäkringsbolaget förfogande. Den försäkrade får dock behålla egendomen 
om han utan dröjsmål återbetalar därför erhållen ersättning. 

11.2 Arbetstagares fordran 
Vid beräkning av skadans storlek ska – i den mån så lagligen kan ske – avdrag göras för fordran som 
arbetstagare, vilken begått brottet, har gentemot den försäkrade. 


