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Detta är en översiktlig information om försäkringen.
En fullständig beskrivning finns i försäkringsvillkoren, där omfattning, undantag och begränsningar
framgår i detalj. Det är de fullständiga villkoren som
gäller vid en skada. Försäkringsvillkoren finns på vår
webbplats. Du kan också kontakta oss så mailar
eller skickar vi dem till dig. Vi lämnar rådgivning om
denna försäkring.
Förutom denna information om försäkringen
finns ytterligare information som är viktig för dig
att känna till och ta del av. Det gäller information
om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur du
ska göra om du inte är nöjd med vår behandling av
ditt ärende, information om Länsförsäkringar med
mera. Se dokumentet Viktig allmän information.
Länsförsäkringars Förmögenhetsbrottsförsäkring ger ett bra skydd
för företag mot förmögenhetsbrott och dataintrång.

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

När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada genom brott som förövas under den
tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden) och som upptäcks senast
5 år efter det att brottet förövats. Försäkringen gäller dock inte för
brott som upptäcks senare än 2 år efter försäkringens upphörande.

Var försäkringen gäller
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Försäkringen gäller för skada som uppkommer inom Norden, om inte
annat anges i försäkringsbrevet

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen ersätter den ekonomiska förlust som kan uppstå om en
arbetstagare, hos den försäkrade, i tjänsten gör sig skyldig till något
av de i villkoren uppräknade förmögenhetsbrotten, till exempel stöld,
förskingring eller bedrägeri.
Försäkringen gäller även för förlust eller merkostnad som kan
drabba företaget vid ett dataintrång.

Detta hjälper vi företaget med
Vi åtar oss att
betala den skada som förorsakats den försäkrade
vid krav på skadestånd på grund av konstaterat förmögenhetsbrott utreda och förhandla om eventuell skadeståndsskyldighet
betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att betala
betala skäliga rättegångskostnader.

Begränsningar
Försäkringen gäller inte för t ex utredningskostnader för att fastställa
skadans omfattning, förlust av goodwill eller på förhand avtalade
skadestånd.

Högsta ersättning
Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet kan höjas eller sänkas efter företagets önskemål.

Säkerhetsföreskrifter
För att vi ska kunna betala ersättning vid skada ska de säkerhetsföreskrifter som kan finnas i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren
vara uppfyllda. Det kan till exempel gälla inventering, attestordning
och framställning av säkerhetskopia. Om företaget inte följt säkerhetsföreskrifterna ersätts bara den del av skadan som hade inträffat
även om företaget följt säkerhetsföreskrifterna.

Om dina uppgifter ändras
Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du lämnat
till oss förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din möjlighet att få
ersättning om något skulle hända.

Avtalet och avtalstiden
Försäkringens giltighetstid framgår av försäkringsbrevet. Svensk lag
tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna kan prövas av allmän
domstol. All kommunikation sker på svenska.

