

1.5 Uppgifter för förnyat avtal


1.6 Upplysningsplikt och riskökning
1.6.1 Felaktiga eller ofullständiga uppgifter

1.9 Allmänna undantag
1.9.1 Grov vårdslöshet och uppsåt

4.1 Vem gäller försäkringen för
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4.2 När gäller försäkringen
4.2.1 Under försäkringstiden
Försäkringen gäller för
 krav som skriftligt framställs mot den försäkrade
 misstanke om brott som framställs mot den försäkrade
 undersökning av försäkrat bolag som påbörjas

4.2.2 Efteranmälningsskydd

4.3 Var gäller försäkringen

4.4 Försäkringsbelopp

4.4.1 Högsta ersättning
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4.5 Självrisk

4.5.1 Särskild självrisk
Undersökning

4.6 Vad gäller försäkringen för
4.6.2 Ren förmögenhetsskada

Vid ren förmögenhetsskada* som omfattas av försäkringen åtar sig bolaget att
 utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,
 förhandla med den som framställt anspråket,
 föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljeförfarande och därvid betala de rättegångs- eller
skiljekostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få ut av
motpart eller annan,
 betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att erlägga,
 betala försäkringstagarens skulder som den försäkrade enligt gällande rätt ansvarar för.

4.6.3 Ansvar enligt Dataskyddsförordningen

4.6.5 Kostnad
4.6.5.1 Undersökning

Högsta ersättning

4.6.5.2 Brottmål
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4.7 Vad gäller försäkringen inte för
Försäkringen gäller inte för
 skadeståndskrav som den försäkrade vid försäkringens tecknande insåg eller borde ha insett skulle
komma att inträffa,
 skadeståndskrav eller kostnad vid miljöskada,
 kostnad vid miljöbrott,
 skadeståndskrav som grundas på att försäkrad erhållit vinning som denne genom lagakraftvunnen dom
eller annat slutligt avgörande inte varit berättigad till,
 skadeståndskrav som grundas på någon form av garanti eller utfästelse av resultat eller ansvar, såvida inte
skadeståndsskyldighet föreligger utan garantin eller utfästelsen,
 skadeståndskrav eller kostnad som har sin grund i eller beror på handling* som inträffat efter det att
försäkringstagaren eller medförsäkrat bolag överlåtits eller gått upp i utomstående bolag,
 kostnad som kan ersättas av staten eller annan vid brottmål,
 försäkrads kostnad för uppehälle, resa, eget arbete eller förlorad inkomst,
 skadeståndskrav som framställs av aktieägare vars röstandel tillsammans med denne närstående
intressen överstiger 50 %. Detta gäller oavsett om anspråket är framställt för egen eller annans räkning,
Försäkringen gäller dock för krav framställt av en enskild aktieägare, vilken äger mer än 50 % av aktierna
om kravet är lagligen grundat på handling* som aktieägaren inte i förväg kände till, deltagit i eller godkänt.
 skadeståndskrav som framställs av en försäkrad person mot en annan försäkrad person eller som
framställs av en före detta försäkrad person.

4.9 Åtgärder vid skada
4.9.1 Räddningsplikt

4.9.2 Anmälan om skada

4.9.4 Uppgiftsskyldighet och utredning

4.9.7 Val av ombud

Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till de krav som ställs på ett ombud enligt det lands lag där processen
drivs och antigen vara
 advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå eller
 annan person som för den enskilda tvisten uppfyller kraven på lämplighet.
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4.10 Skadeersättning
4.10.3 Ersättning för ombudsarvode

4.10.4 Ersättning till försäkringstagaren

Fel eller försummelse

Handling
Ren förmögenhetsskada
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