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Förmögenhetsbrott 2018 

 

 
 

Särskilt villkor  Gäller från 2018-01-01 
 

 

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

Detta villkor gäller som tillägg till allmänna villkor för företagsförsäkring, Företag 2015. 

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

Det försäkringsbelopp som ska tillämpas är det belopp som gällde vid tidpunkten för den första brottsliga 
handlingens förövande. 

4.1 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. 

4.2 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. 

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

Förmögenhetsbrottsförsäkringen gäller med en självrisk som anges i försäkringsbrevet. Om ingen självrisk 
anges är den 50% av basbeloppet*. 

Vid flera skador till följd av brottsliga handlingar, som en eller flera personer gemensamt begått, tillämpas en 
självrisk oavsett om skadorna hänför sig till ett eller flera försäkringsår. Självrisken baseras på det basbelopp* 
som gällde vid tidpunkten för den första brottsliga handlingens förövande. 
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6. Vad gäller försäkringen för 

Åtagande 
Vid skada som försäkringen gäller för och som överstiger självrisk enligt avsnitt 5 åtar sig bolaget att 

 betala den skada som förorsakats den försäkrade 
 vid krav på skadestånd på grund av konstaterat förmögenhetsbrott eller dataintrång utreda och förhandla 

om eventuell skadeståndsskyldighet 
 betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att betala enligt punkt 6.1 Förmögenhetsbrott 
 betala skäliga kostnader för rättegång. 

 
Lagakraftvunnen dom 
Försäkringen gäller endast om gärningsmannen dömts för handlingen genom en lagakraftvunnen dom 
eller - om gärningsmannen inte dömts – den försäkrade har presenterat sådan tillförlitlig utredning som har 
visat att det är ställt utom allt rimligt tvivel att brott begåtts av gärningsmannen. 

 
6.1. Förmögenhetsbrott 
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. 
 
Vid skadeståndskrav mot den försäkrade till följd av brottslig handling som omfattas av försäkringen, gäller 
försäkringen för skadeståndsskyldighet som följer lag eller allmänna bestämmelser som är utfärdade av 
branschorganisationer inom den försäkrades verksamhetsområde. 
 

6.2 Dataintrång 

Försäkringen omfattar direkt ekonomisk skada – dock inte skadestånd – som åsamkas den försäkrade till följd 
av att någon i syfte att uppnå ekonomisk vinning för sig själv eller att någon annan begår en brottslig handling 
gentemot den försäkrade och därmed gör sig skyldig till dataintrång eller i brottsbalken upptaget 
förmögenhetsbrott.  

7. Vad gäller försäkringen inte för 

Försäkringen gäller inte för 
 Skada som den försäkrade kan få ersättning för genom annan försäkring. 
 Ränta på uppkommen kapitalförlust. 
 Utrednings- och revisionskostnader för att fastställa skadans omfattning även om kostnaden uppkommit i 

samband med rättegång. 
 Skada genom förlust av goodwill. 
 Skada till följd av datavirus eller s k malware* 
 Skada där lagervärdering eller resultaträkning är enda beviset på förlusten. 
 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. 
 Skada eller följdskada, varken direkt eller indirekt, som drabbar försäkrad genom dataintrång eller 

förmögenhetsbrott enligt ovan, som sker hos eller gentemot annan än den försäkrade.  
 Skada till följd av, eller som har samband med utpressning.  
 Förmögenhetsbrott eller dataintrång som begåtts i syfte att uppnå ekonomisk vinning för någon av de 

försäkrade.  
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7.1 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). 
 

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 samt övriga lagar och 
förordningar eller myndigheters föreskrifter som är tillämpliga i den försäkrade verksamheten. 

Förvaring av originalprogram 
Originalexemplar av programvara ska förvaras på sådant sätt att inte originalexemplaret och installerade 
program kan skadas vid samma skadetillfälle. 
När det finns bevis på nyttjanderätt (licensavtal), kan som alternativ till ovanstående vara att originalexemplar 
av programvara och bevis på nyttjanderätt förvaras på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma 
skadetillfälle. 
Detta innebär att programvaran i original och installerade program, alternativt programvaran i original och 
bevis på nyttjanderätt, ska förvaras i skilda byggnader. 

Rutin för säkerhetskopia 
Säkerhetskopia ska framställas dagligen under arbetsdag eller med den högre frekvens som vanligen 
tillämpas inom den försäkrades verksamhetsområde. Säkerhetskopia ska vara korrekt och funktionsduglig. 

Förvaring av säkerhetskopia 
Säkerhetskopia av information som datoranvändaren lagrat på datamedia* ska förvaras skild från originalet på 
sådant sätt att kopian och originalet inte kan skadas vid samma skadetillfälle. 
Detta innebär att original och säkerhetskopia ska förvaras i skilda byggnader. 
 

8.1 Påföljd vid åsidosättande 
Har säkerhetsföreskrift inte följts lämnas endast ersättning för skada i den mån skadan skulle ha inträffat även 
om föreskriften hade följts.  

9. Åtgärder vid skada 

9.1 Anmälan om skada och räddningsplikt 
Upptäcker den försäkrade att förmögenhetsbrott förövats eller dataintrång skett eller misstänks detta, ska den 
försäkrade - även om ersättning inte begärs – snarast underrätta bolaget om förhållandet. Det åligger den 
försäkrade att i möjligaste mån avvärja skada och begränsa skada som kan befaras vara omedelbart 
förestående. Om den försäkrade inte iakttar sina skyldigheter enligt denna punkt och försummelsen har 
medfört skada för bolaget, kan den ersättning som annars skulle ha betalats helt utebli eller sättas ned efter 
vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. 

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

Ersättningskrav ska framställas till bolaget snarast efter det att skadan uppkommit och senast inom ett år från 
det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Framställs kravet senare är bolaget 
fritt från ansvar. 
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9.3 Polisutredning 
Det åligger den försäkrade att begära polisutredning. 

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

9.5 Bedrägliga uppgifter 
Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning ska 
ersättningen bortfalla. 

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

Kommer egendom tillrätta för vilken ersättning utgetts tillkommer äganderätten bolaget, och egendomen ska 
snarast ställas till bolagets 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. 

12. Definitioner 
Under detta avsnitt finns det ord som i villkoren är markerade med asterisk(*) beskrivna. 

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

Malware 
Med malware avses programkod som är avsedd att 

 radera, korrumpera eller förhindra åtkomst till data 
 skada eller förändra ett nätverk eller system 
 inaktivera eller oskadliggöra säkerhetsprodukter eller säkerhetsmjukvara. 
 
Med malware avses även alla former och varianter av datavirus, trojaner, maskar och all annan typ av skadlig 
kod. 


