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Grundvillkor för
förmögenhetsbrottsförsäkring GRF80:1
Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande.
Fet stil anger när ord, uttryck eller begrepp finns förklarade i kapitel Definitioner i Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner (AA).
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Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den försäkrade).

2

När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada genom brott enligt punkt 6, som förövas och upptäcks under den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden). Försäkringen gäller dock inte för skada genom brott som förövats mer
än 3 år före dess upptäckt.
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Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada genom brott som förövas inom Norden.
3.1 UTANFÖR NORDEN - TILLÄGGSAVTAL FORDRAS
Om tilläggsavtal träffats – vilket i så fall framgår av försäkringsbrevet/beviset – gäller försäkringen för
skada genom brott som förövas utanför Norden, se ”Anmärkning” under punkt 6.1.
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Försäkrad verksamhet
Försäkringen avser i försäkringsbrevet/beviset angiven verksamhet.
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Vad försäkringen gäller för
6.1 FÖRMÖGENHETSBROTT
Försäkringen gäller för skada som åsamkas den försäkrade genom att arbetstagare, i tjänsten gör sig
skyldig till något av följande i brottsbalken angivna brott
• förskingring, undandräkt eller grov förskingring
• trolöshet mot huvudman, dock endast i den mån den försäkrade kan visa att syftet varit att bereda
någon personlig vinning
• bedrägeri, bedrägligt beteende eller grovt bedrägeri
• stöld, snatteri eller grov stöld.
Försäkringen gäller även för den skadeståndsskyldighet som kan föreligga för försäkrad genom att arbetstagare i tjänsten bevisligen gör sig skyldig till förmögenhetsbrott mot annan. Kan det inte fastställas
vem som förövat brottet, gäller försäkringen endast om den försäkrade genom tillförlitlig utredning kan
styrka att någon arbetstagare i tjänsten gjort sig skyldig till brott.
Anmärkning
Om försäkringen gäller utanför Norden (se punkt 3.1) omfattar försäkringen utanför Norden endast skada
som orsakas av brott enligt lagen på gärningsorten.
6.1.1 DATABROTT
Försäkringen gäller även för den skada (ekonomisk förlust) som åsamkas den försäkrade genom databrott som förövas av arbetstagare.
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6.2 ÅTAGANDE
Vid skada som kan omfattas av försäkringen och som beräknas överstiga för skadan tillämplig självrisk
åtar sig försäkringsgivaren gentemot den försäkrade att
• betala den skada som förorsakas den försäkrade
• vid krav på skadestånd från annan på grund av konstaterat förmögenhetsbrott utreda och förhandla
om eventuell skadeståndsskyldighet
• betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge
• betala skäliga rättegångskostnader.
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Vad försäkringen inte gäller för
7.1 PERSONKRETS
Försäkringen gäller inte för skada som åsamkas den försäkrade av
• person i aktiebolag som kontrollerar mer än 5% av aktiernas röstvärde i det försäkrade bolaget eller i
dess dotterbolag
• ägare i bolag som inte är aktiebolag.
7.2 UTREDNINGS- OCH REVISIONSKOSTNADER
Försäkringen gäller inte för utrednings- och revisionskostnader för att fastställa skadans orsak och omfattning även om kostnaden uppkommer i samband med rättegång.
7.3 RÄNTA
Försäkringen gäller inte för ränta på uppkommen skada.
7.4 GOODWILL
Försäkringen gäller inte för skada genom förlust av goodwill eller annan indirekt förlust.
7.5 UPPREPAD SKADA
Har ett skadefall upptäckts ersätter inte försäkringen ytterligare skador som förövaren av den tidigare
upptäckta skadan genom annan gärning orsakat, om inte särskilt avtal träffats.
7.6 BESTICKNING, AFFÄRSHEMLIGHET MED MERA
Försäkringen gäller inte för skada genom bestickning, företagsspioneri, olovlig befattning med företagshemlighet, yppande av affärshemlighet eller annan konfidentiell information.
7.7 SVINN
Försäkring gäller inte för skada där lagervärdering eller resultaträkning är enda beviset på förlusten.
7.8 DATAVIRUS
Försäkringen gäller inte för skada genom datavirus oavsett vad som orsakar detta.
7.9 FÖRUTSEBAR SKADA
Försäkringen gäller inte för skada som orsakas av handlande eller underlåtenhet att handla som – med
hänsyn till omständigheterna – innebär en betydande risk för skadans uppkomst. Försäkringen gäller
dock om den försäkrade kan visa att varken den försäkrade eller dennes arbetsledning är medveten om
eller borde ha varit medveten om skaderisken.
7.10 LAG, MYNDIGHETS FÖRESKRIFT ELLER BESLUT
Försäkringen gäller inte för skada som orsakas genom åsidosättande av lag, myndighets föreskrift eller
beslut, domstols dom eller beslut, såvida inte den försäkrade kan visa att den försäkrade eller dennes
arbetsledning varken har eller borde ha haft kännedom om åsidosättandet.
7.11 BÖTER, VITEN ELLER STRAFFSKADESTÅND
Försäkringen gäller inte för böter, viten, straffskadestånd (till exempel ”punitive damages”) eller annan
liknande kostnad.
7.12 KRAV MELLAN FÖRSÄKRADE
Försäkringen gäller inte för skada som de försäkrade orsakar varandra, om inte annat anges i försäkringsbrevet/beviset.
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Försäkringsbelopp - Högsta ersättning
Försäkringsbeloppet, som anges i försäkringsbrevet/beviset, utgör högsta ersättning som försäkringsgivaren betalar för skada, skadestånd, förhandlings-, rättegångs-, skiljedoms- och räddningskostnader.
9.1 SAMMANLAGD ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET
Försäkringsgivarens sammanlagda ersättningsskyldighet för skada till följd av ett eller flera brott som
förövas under ett och samma försäkringsår är begränsad till 1 försäkringsbelopp för varje skada och totalt
per försäkringsår.
9.2 FLERA SKADOR - SERIESKADA
9.2.1 FLERA BROTTSLIGA HANDLINGAR
Vid skada som uppkommer till följd av en serie brottsliga handlingar av likartad karaktär och som förövas
av en och samma person, eller flera personer i samförstånd är ersättningen begränsad till 1 försäkringsbelopp, oavsett om brotten förövas under ett eller flera försäkringsår. Ersättning lämnas i det fallet intill
det försäkringsbelopp som gäller vid den tidpunkt då brottslig handling först förövas.
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Självrisk
10.1 GRUNDSJÄLVRISK
Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skada, skadestånd, Försäkringsgivarens utredning, förhandling, rättegång, skiljeförfarande och räddningsåtgärd ett belopp som utgör den
försäkrades självrisk. Lägsta självrisk för försäkringen anges i försäkringsbrevet/ beviset (grundsjälvrisk).
10.1.1 FLERA SKADOR - SERIESKADA
Endast en självrisk – den som gäller då den första brottsliga handlingen förövas – ska tillämpas
• vid flera skador som uppkommer till följd av en serie brottsliga handlingar, som förövas av en och
samma person eller flera personer i samförstånd, oavsett om skadorna hänför sig till ett eller flera
försäkringsår.
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Säkerhetsföreskrifter
11.1 INVENTERING
Den försäkrade ska minst en gång varje försäkringsår inventera varulager, maskiner och inventarier.
11.2 REVISION
Den försäkrade ska anlita lämplig revisor samt i övrigt företa de revisioner och kontroller som är brukliga
inom den försäkrade verksamheten.
Revisionen ska bland annat bestå i granskning av följande:
• verifikationer – fakturor, sociala avgifter med mera
• bokföringsorder, attest och utanordning av utbetalningar
• löpande bokföring och bokslut
• kontoutdrag och saldobesked från bank/plusgiro eller motsvarande.
Den som utför revisionen ska ha nödvändig kunskap om revisionsarbete samt förmåga att analysera utfallet av revisionsarbetet.
11.3 TILLSYNSMYNDIGHETER
Den försäkrade ska iaktta de föreskrifter – med tillämpningsföreskrifter – som meddelas i personuppgiftslagen (1998:204) eller av datainspektionen meddelad föreskrift.
11.4 PÅFÖLJD VID ÅSIDOSÄTTANDE AV SÄKERHETSFÖRESKRIFT
Har den försäkrade vid skadetillfället inte följt en säkerhetsföreskrift enligt ovan, kan ersättning minskas
eller helt utebli om inte åsidosättandet kan antas ha saknat betydelse för skadan.
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Åtgärder vid skada
12.1 RÄDDNINGSPLIKT
Den försäkrade ska efter förmåga
• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
• begränsa skada som redan inträffat.
Detta innebär att
• den försäkrade är skyldig att begränsa verkningarna av händelse som kan medföra
skadeståndsskyldighet
• den försäkrade ska medverka till att eventuell återkravsrätt mot tredje man bevaras
• de föreskrifter som försäkringsgivaren meddelar ska följas.
12.2 PÅFÖLJD VID ÅSIDOSÄTTANDE AV RÄDDNINGSPLIKT
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte uppfyller sin räddningsplikt enligt ovan och
om det kan antas ha varit till men för försäkringsgivaren, är försäkringsgivaren berättigad till skäligt avdrag på den ersättning som annars borde ha betalats, eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.
12.3 RÄDDNINGSKOSTNAD
Försäkringsgivaren ersätter den försäkrades kostnader för räddningsåtgärder enligt punkt 12.1, om de med
hänsyn till omständigheterna varit skäliga.
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Anmälan om skada med mera
Skada, händelse eller mottaget skadeståndsanspråk ska anmälas till försäkringsgivaren så snart som möjligt, dock senast ett år från den tidpunkt då den försäkrade, upptäckte skadan eller händelsen, eller mottog
anspråket. Annars går rätten till ersättning förlorad.
Om ersättnings- eller skadeståndskrav inte framförts till försäkringsgivaren inom ett år från den tidpunkt
då den försäkrade, upptäckte skadan eller händelsen, eller mottog anspråket, är försäkringsgivaren fri från
ersättningsskyldighet.
13.1 POLISANMÄLAN
Vid brott ska polisanmälan göras och kopia på anmälan sändas in till försäkringsgivaren.
13.2 POLISUTREDNING, POLISINTYG OCH DOMSTOLSAVGÖRANDE
Har försäkrad i sak som kan beröra försäkringen kallats till förhör inför polismyndighet eller annan myndighet eller har han i sådan sak instämts till domstol, ska han omedelbart underrätta försäkringsgivaren om
detta. Försäkringsgivaren äger rätt att utse rättegångsombud samt lämna denne för rättegången erforderliga anvisningar och instruktioner. Försäkrad är även skyldig att utan ersättning tillse att i erforderlig
utsträckning vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos honom anställd personal.
Försäkrad är skyldig att aktivt medverka i rättegång eller annat rättsligt förfarande.
Om ansvar har sin grund i dom som grundas på den försäkrades passivitet eller utevaro från rättens sammanträde eller part underlåtelse att avge svar (tredskodom) äger försäkringsgivaren rätt till fullständig
befrielse från sina åtaganden, om det inte är uppenbart att domslutet skulle ha blivit detsamma efter en
materiell prövning.
Föranleder skada polisutredning eller domstolsavgörande ska förundersökningsprotokoll och eventuell
efterföljande dom sändas till försäkringsgivaren.
13.3 SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPLYSNINGAR
Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål lämna försäkringsgivaren handlingar och andra upplysningar
som kan vara av betydelse för skadeutredning.
13.4 ORIKTIGA UPPGIFTER I SAMBAND MED SKADA
Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning av försäkringsgivaren efter ett försäkringsfall
uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning från försäkringen, kan den ersättning som annars skulle ha betalts till
honom sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Ersättningsbegränsningen
gäller även i förhållande till annan försäkrad än den som lämnat oriktiga uppgifter.
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13.5 DOKUMENTATIONSPLIKT
Den försäkrade ska i rimlig omfattning förvara dokumentation i form av bokföringshandlingar, program och
system, avtal och liknande handlingar på sådant sätt att de på försäkringsgivarens begäran kan uppvisas
när det kan vara av betydelse för skadeutredningen.
Om den försäkrade inte iakttar sina skyldigheter och det kan antas vara till men för försäkringsgivaren, är
försäkringsgivaren berättigad till skäligt avdrag på den ersättning, som annars borde ha betalats.
13.6 SKYLDIGHET ATT UTREDA, VITTNA MED MERA
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och undersökningar med
mera, som är av betydelse för bedömande av skadefallet och den försäkrades ansvar, vilka kan genomföras
inom den försäkrades verksamhet. Den försäkrade är även skyldig att utan ersättning vid rättegång se till
att vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos honom anställd personal i nödvändig utsträckning.
13.7 ANSVARSBEGRÄNSNING
Medför ansvarsbegränsning i avtal inskränkning i försäkringstagarens skadeståndsskyldighet och avstår
försäkringstagaren från att åberopa ansvarsbegränsningen, föreligger inte ersättningsskyldighet för
försäkringsgivaren.
13.8 RÄNTEBESTÄMMELSER
Ersättning lämnas inte för räntekostnad som uppkommit på grund av den försäkrades dröjsmål att fullgöra
vad som enligt detta villkor ankommer på honom.
13.9 PÅFÖLJD VID ÅSIDOSÄTTANDE AV SKYLDIGHET ATT ANMÄLA SKADA MED MERA
Om den försäkrade inte iakttar sina skyldigheter enligt bestämmelserna i punkt 13 och om det kan ha varit
till men för försäkringsgivaren, är försäkringsgivaren berättigad till skäligt avdrag på den ersättning som
annars borde ha betalats, eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.
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Skadevärderingsregler
Skadevärdering sker enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

15

Ersättningsregler
Försäkringen ska inte bereda den försäkrade någon vinst utan endast ersättning för liden skada, även om
försäkringsbeloppet är högre.
15.7 UPPGÖRELSE I GODO
Om den försäkrade utan försäkringsgivarens tillåtelse medger skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningskrav eller utbetalar ersättning, är försäkringsgivaren fritt från ansvar om inte kravet uppenbart var
lagligen grundat.
Den försäkrade är – om försäkringsgivaren så önskar – skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den
skadelidande.
Har försäkringsgivaren förklarat sig villig att göra upp i godo med den som kräver skadestånd, är försäkringsgivaren fri från skyldighet att svara för därefter uppkommen kostnad, skadestånd samt att företa
ytterligare utredning.
15.11 SKADEERSÄTTNING
Försäkringsgivaren ersätter
• kostnad, skada och skadestånd enligt åtagande i punkt 6.2
• räddningskostnad enligt punkt 12.3
med avdrag för
• självrisk enligt punkt 10.

7

FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING - VILLKOR GRF80:2

Allmän information
GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER
Svedea AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och förmedlar försäkringar på den
svenska marknaden för International Insurance Company of Hannover SE:s räkning. Svedea har sin ansvarsförsäkring
hos Markel International Insurance Company Ltd.
Försäkringsgivare är International Insurance Company of Hannover SE (Inter Hannover). Svedea får ersättning från
Inter Hannover för de förmedlade försäkringarna och den baseras på den totala premievolymen i kombination med
försäkringsaffärens tekniska resultat. Hannover Rück SE har ett kvalificerat innehav i Svedea AB.
Svedea AB är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Detta kan kontrolleras hos
respektive myndighet, se kontaktuppgifter nedan.
TILLÄMPADE LAGAR
På våra försäkringsavtal tillämpas svensk lag i fråga om marknadsföring (Marknadsföringslagen 2008:486),
försäkringsavtalet (Försäkringsavtalslagen 2005:104) och distansköp (Distans och hemförsäljningslagen 2005:59)
samt rättsförhållanden i övrigt, såvida inget annat framkommer av villkoren eller särskild överenskommelse.
VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Svedea AB, och i förekommande fall Inter Hannover, använder personuppgifter i vår administration, skadereglering,
marknads- och kundanalys, produktutveckling, marknadsföring och för statistiska ändamål. Vi behandlar uppgifterna
i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgifterna kan komma att kompletteras med uppgifter ur
offentliga register, främst statens person- och adressregister (SPAR) och kan komma att lämnas ut till samarbetspartners. I vissa fall är vi också enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter till bland andra Finansinspektionen och
Skatteverket. Du har rätt att ansöka om att få veta vilka personuppgifter vi har om dig och begära rättelse av felaktiga uppgifter.
OM DU HAR KLAGOMÅL
Om du har generella klagomål mot Svedea AB gällande till exempel försäljning kan du vända dig till vår klagomålsansvarige, se Svedeas kontaktuppgifter nedan. Vid tvist kan du vända dig till Allmän domstol. Om du har klagomål
gällande skadereglering hänvisar vi till besvärshänvisningen i skaderegleringsbeslutet. Du hittar också informationen
på svedea.se.

VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER OCH ADRESSER
International Insurance Company
Hannover Rück SE
of Hannover SE, Sverige filial		
Org. nr: HRB 211924 (Reg. i Tyskland)
HRB 6778
Adress: Box 22085
Karl-Wiechert-Alee 50
104 22 Stockholm
30625 Hannover
			
Tyskland

Markel International
Insurance Company Ltd
516404-6129
Sveavägen 9
111 57 Stockholm

Svedea AB
Bolagsverket
Box 3489		
851 81 Sundsvall
103 69 Stockholm		
Telefon: 08-790 03 00
0771-670 670
Mejl:
info@svedea.se
bolagsverket@bolagsverket.se
Hemsida: svedea.se		
bolagsverket.se

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
08-787 80 00
finansinspektionen@fi.se
fi.se

Adress:
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