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VILLKORSINSTRUKTION
SRFs villkor ingår i en serie av allmänna och särskilda villkor. Vilka som gäller för respektive försäkringstagare
framgår av försäkringsbrevet, som också visar vilken omfattning försäkringen har. Även om ett villkor omfattar
fler skadehändelser eller moment än vad som framgår i försäkringsbrevet, så är det försäkringsbrevet som styr
SRFs åtagande.
För samtliga villkor gäller att vissa termer har definierats i Sektion DEFINITIONER. Sådana ord och termer markeras med en asterisk (*).

OMFATTNING
1

FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING

1.1

VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR

Försäkringen omfattar den verksamhet som anges i försäkringsbrevet och gäller för de försäkrade. Med de försäkrade avses försäkringstagaren och dennes dotterbolag* som är angivna i försäkringsbrevet.

1.2

NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

Försäkringen gäller för brottslig handling* hos den försäkrade som förövas under försäkringstiden och upptäcks av den försäkrade under försäkringstiden. Försäkringen gäller även för brottslig handling* som förövats
under försäkringstiden och upptäcks inom 36 månader efter försäkringstidens utgång, förutsatt att den inte
kan ersättas genom annan försäkring.
För dotterbolag* krävs dessutom att den brottsliga handlingen* upptäcks och, om bolaget blir dotterbolag*
under försäkringstiden, förövats under den tid bolaget är dotterbolag*.
Med tillämpning av 1.2 ska alla brottsliga handlingar* som leder till en och samma serieskada* anses ha
upptäckts av den försäkrade när någon av de brottsliga handlingarna* första gången kom till den försäkrades
kännedom.

1.3

VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

Försäkringen gäller för brottslig handling* som förövas inom Sverige.

1.4

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING

1.4.1

Försäkringen gäller för
•

försäkrads förmögenhetsförlust*, d v s direkta ekonomiska skada, och den försäkrades
utomobligatoriska skadeståndsskyldighet för direkt ekonomisk skada för tredje man* till följd av
brottslig handling* som bevisligen förövats av anställd* i tjänsten hos den försäkrade i syfte att
uppnå olaglig ekonomisk vinning* för den anställde* eller tredje man*, dock inte för någon av de
försäkrade. Med handling jämställs underlåtenhet att handla. Kan det inte fastställas vem som förövat den brottsliga handlingen*, gäller försäkringen endast om försäkrad genom tillförlitlig utredning förmår styrka att någon eller några av den försäkrades anställda* i tjänsten bortom allt rimligt
tvivel bevisligen förövat den brottsliga handlingen*;
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•
•
•
•

1.4.2

förmögenhetsförlust* på grund av handling eller underlåtenhet som förövats under utpressning*
och för brottslig handling* som tredje man* förövat i maskopi* med anställd*;
nödvändiga externa utrednings- och revisionskostnader för att fastställa orsak och omfattningen av
förmögenhetsförlusten*, under förutsättning att SRF har godkänt dem i förväg.
försäkrads förmögenhetsförlust* till följd av dataintrång* som bevisligen förövats av tredje man*
gentemot den försäkrade i syfte att uppnå olaglig ekonomisk vinning* för sig själv eller någon
annan, dock inte för någon av de försäkrade;
förlust eller skada på information lagrad på datamedia genom dataintrång* och ersätter den
försäkrades kostnader för rekonstruktion eller återskapande av data i mjukvara, programvara eller
annan elektroniskt lagrad data eller information. Återställandekostnader ersätts endast om de är
ett direkt resultat av dataintrånget*. Den högsta ersättningen för detta skydd är begränsat till 10 %
av det totala försäkringsbeloppet.

Försäkringen gäller inte för

1.4.2.1 Atomkärnprocess
Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning står i samband med atomkärnprocess, t ex
kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall.

1.4.2.2

Krig och terrorism

Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i
samband med krig, krigsliknande händelse, terrorism*, inbördeskrig, revolution eller uppror.

1.4.2.3 Förväntad förlust
Försäkringen gäller inte för förmögenhetsförlust* som uppkommer under sådana omständigheter att det för
den försäkrades VD, styrelseledamot eller ledande befattningshavare som inte förövar den brottsliga
handlingen*, borde ha stått klart att förmögenhetsförlust* med stor sannolikhet skulle komma att inträffa och
som de skäligen hade kunnat förhindra.
Försäkringen gäller inte heller för förmögenhetsförlust* som den försäkrade vid försäkringens tecknande insåg
eller borde ha insett skulle komma att inträffa.

1.4.2.4 Skada på egendom eller personskada
Försäkringen gäller inte för skada på fysisk egendom eller personskada, dock omfattar försäkringen förmögenhetsförlust* som består i förlust av egendom genom tillgrepp av densamma.

1.4.2.5 Obehörig vinst
Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav till den del den försäkrade har uppburit ett motsvarande belopp
från den som drabbas av den brottsliga handlingen* på grund av uppdrag som har samband med kravet, eller
som den försäkrade kan kvitta mot en egen fordran mot den som drabbas av den brottsliga handlingen*.

1.4.2.6 Anställningsförmån
Försäkringen gäller inte för förmögenhetsförlust* till följd av sådan olaglig ekonomisk vinning* som utgår i
form av anställningsförmån beslutad av den försäkrade, t ex lön, provision, arvode, bonus eller befordran.

1.4.2.7 Indirekt förlust
Försäkringen gäller inte för indirekt förlust såsom utebliven vinst eller intäkt till följd av att den försäkrade inte
kan bedriva sin verksamhet på avsett vis, förlust av potentiell inkomst, förlust av datorutnyttjande eller tid,
kontraktsrättsliga skadestånd eller viten, förlust av goodwill eller någon indirekt förlust till följd av avslöjande
av handels- eller affärshemlighet, tillverkningsmetod eller annan konfidentiell information.
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1.4.2.8 Ränta
Försäkringen gäller inte för ränta på förmögenhetsförlust*.

1.4.2.9 Svinn
Försäkringen gäller inte för förmögenhetsförlust* där lagervärdering eller resultaträkning är det enda beviset
på förlusten.

1.4.2.10 Förlust efter upptäckt
Om en brottslig handling* som orsakats av anställd* har upptäckts, gäller försäkringen inte för ytterligare
brottslig handling* som orsakats av samma anställd* efter upptäckten av den tidigare brottsliga handlingen*.
Försäkringen gäller inte heller för förlust orsakad av anställd* genom sådan brottslig handling* som den
försäkrade vid anställningstillfället hade kännedom om att vederbörande tidigare gjort sig skyldig till.

1.5

ÅTAGANDE OCH FÖRSÄKRINGSBELOPP

Vid förmögenhetsförlust* som omfattas av försäkringen enligt punkt 1.4 så åtar sig SRF att
• ersätta den försäkrade för förmögenhetsförlusten*;
• föra den försäkrades talan vid krav på skadestånd, samt betala rättegångs- och skiljedomskostnader
som den försäkrade har att svara för.
SRFs åtagande är, för varje brottslig handling* och sammanlagt för samtliga brottsliga handlingar* som
upptäcks i enlighet med 1.2, begränsat till det i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet.
För serieskada* är det sammanlagda åtagandet begränsat till ett försäkringsbelopp.

1.6

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Den försäkrade är skyldig att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra och/eller minska skada, samt att utöver nedan angivna säkerhetsföreskrifter iaktta andra i försäkringsavtalet angivna säkerhetsföreskrifter och
sådana föreskrifter som i syfte att förhindra eller begränsa skada lämnas i lag eller annan författning jämte
föreläggande av myndighet.

1.6.1

Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift

Om säkerhetsföreskrift inte iakttagits, sätts eljest utgående sammanlagd skadeersättning ned med 20 %, dock
lägst ett halvt och högst 10 prisbasbelopp*. Nedsättningen kan minskas om det finns särskilda skäl med hänsyn
till försummelsens art eller andra omständigheter. Nedsättning ska inte göras om det kan antas att skadan
skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits, eller om den som haft att tillse att föreskriften iakttogs inte
kan lastas för att den åsidosatts.

1.6.2

Datamedia

Policy och riktlinjer för IT-säkerhet i SRFs kommuner ska följas.
PROGRAM
Aktuella system-, standard- och applikationsprogram ska finnas i minst tre exemplar. Programmeringsunderlaget för dessa räknas härvid som ett exemplar. Övriga två exemplar, arbetskopia och säkerhetskopia, ska
finnas i maskinellt läsbar form på åtskilda datamedia.
Programmeringsunderlag och behandlingshistorik ska finnas bevarade i enlighet med bokföringslagen.
REGISTER OCH PRODUKTIONSDATA
Register eller annan information avsedd för maskinell bearbetning, lagrad på datamedia ska finnas i minst tre
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generationer, alternativt ett original och två kopior. Av dessa exemplar ska ett utgöra säkerhetskopia.
Erforderligt underlag för uppdatering av information från den tidpunkt då backup togs till samma aktualitet
som vid skadetillfället, ska bevaras.
ADMINISTRATIVA RUTINER
Dokumenterad rutin för produktionsöverlämnande, d v s införande av nya program eller ändring av befintliga
produktionsprogram, ska finnas och efterföljas.
Backuprutiner (säkerhetskopiering) ska finnas dokumenterade, varvid backup tas enligt en i förväg bestämd
plan. Det åligger den försäkrade att förvissa sig om att backupregistren är aktuella, korrekta och funktionsdugliga. Backupregistren ska flyttas mellan de olika arkiven enligt dokumenterad rutin.
FÖRVARING AV SÄKERHETSKOPIA
Säkerhetskopia ska förvaras åtskild ifrån övriga exemplar i låst brandsäkert arkiv eller i låst datamediaskåp av
sådan beskaffenhet att, efter en timmes brand i omgivningen, temperaturen i förvaringsutrymmet inte överstiger det av mediatillverkaren angivna högsta tillåtna värdet.

1.6.3

Revision

Den försäkrade ska anlita kompetent revisor samt i övrigt företa de revisioner och kontroller som är brukligt
inom den försäkrades verksamhetsområde.

1.7

SKADEVÄRDERINGSREGLER

Skada beräknas enligt utomobligatoriska skadeståndsrättsliga regler. Vid beräkning av förlustens storlek ska,
om det kan ske lagligen, avdrag göras för fordran som den anställde* som förövat brottet har gentemot den
försäkrade.
Försäkringen ska inte bereda den försäkrade någon vinst utan endast ersättning för liden skada, även om
försäkringsbeloppet är större.

1.8

SJÄLVRISK

Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skada en självrisk per försäkringstagare enligt
försäkringsbrev.

1.9

SKADEERSÄTTNINGSREGLER

SRF ersätter skada värderad enligt 1.7 Skadevärderingsregler, dock högst med försäkringsbeloppet, med avdrag
för självrisk enligt 1.8.
Om misstänkt brott föranleder förundersökning, åtal och rättegång, föreligger dock ingen betalningsskyldighet
förrän en månad förflutit sedan förundersökningen eller åtalet lagts ner eller lagakraftvunnen dom föreligger.
Ersättning ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger honom enligt 2.1
Åtgärder vid skada.

1.9.1

Räntebestämmelser

Betalas skadeersättning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av prisbasbeloppet*.
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2

ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER

2.1

ÅTGÄRDER VID SKADA

2.1.1

Räddningsplikt

Den försäkrade ska efter förmåga
• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående;
• begränsa skada som redan inträffat;

2.1.2

Anmälan om skada

Skada eller händelse som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till SRF eller till skadereglerande part
snarast möjligt och senast inom ett år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet
berättigar till försäkringsskyddet inträdde, annars går rätten till ersättning och försäkringsskydd förlorad.
Dessutom ska den försäkrade, om SRF så anser erforderligt, göra polisanmälan och sända in polisanmälan och
polisintyg till SRF eller skadereglerande part.

2.1.3

Ersättningskrav

Ersättningskrav ska framställas till SRF eller till skadereglerande part snarast möjligt och senast inom ett år från
tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskyddet inträdde, annars
är SRF fritt från ansvar.
Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål och utan ersättning lämna SRF eller skadereglerande part polisintyg, förundersökningsprotokoll och eventuell efterföljande dom samt andra handlingar och upplysningar som
kan vara av betydelse för skadeutredningen. Den försäkrade är vidare skyldig att utan ersättning verkställa
sådana utredningar som är av betydelse för bedömande av skadefallet och som kan genomföras inom den
försäkrades verksamhet samt att styrka storleken av förmögenhetsförlusten*.
Om talan aviseras eller väcks mot den försäkrade, ska detta omedelbart anmälas till SRF eller skadereglerande
part, som utser rättegångsombud och lämnar denne erforderliga anvisningar och instruktioner. Den försäkrade
är skyldig att utan ersättning bistå i processen, såsom att tillhandahålla vittnes- och sakkunnigbevisning med
anställd* personal.
Föranleder skada att åtal väcks, ska den försäkrade på SRFs begäran föra skadeståndstalan.
SRF är fritt från ansvar för skadeståndsskyldighet som den försäkrade medger utan SRFs godkännande, om inte
skadeståndet uppenbart var lagligen grundat.
Vid skadeståndsanspråk mot den försäkrade är denne skyldig att på SRFs begäran ingå förlikning med den skadelidande. Görs inte detta gäller försäkringen beträffande skadeståndsanspråket endast för kostnader som har
uppkommit före SRFs begäran samt för sådant ansvar som skulle förelegat om förlikning ingåtts.

2.1.4

Bedrägliga uppgifter

Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning ska rätten
till ersättning som regel bortfalla.

2.2

FÖRSÄKRINGSPERIODEN

Försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är ett år om inte annat anges i försäkringsbrevet.
SRFs ansvar inträder vid försäkringstidens början och ansvaret gäller till dess att försäkringsavtalet upphör.
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2.3

PREMIE

Premien ska betalas i förskott. SRFs ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu inte
har betalats.

2.4

REGRESS

I den mån SRF har betalat skadeersättning eller kostnad enligt försäkringen övertar SRF den försäkrades rätt till
ersättning från annan som är skyldig att ersätta skadan eller kostnaden. När SRF utkräver sådan rätt mot annan
åtar sig SRF att på begäran samtidigt framföra andra betalningskrav som den försäkrade kan ha mot denne på
grund av skadan, om det kan ske utan olägenhet för SRF. Om den ersättningsskyldige är eller p g a sitt ersättningsansvar blir insolvent, har den försäkrade företräde till ersättning för egna betalningskrav på grund av skadan. Den försäkrade är skyldig att i SRFs intresse bevara sin rätt till ersättning från annan.

2.5

DUBBELFÖRSÄKRING

Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i den förbehåll
vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i försäkringsavtalslagen.

2.6

FORCE MAJEURE

SRF är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning eller utbetalning av ersättning fördröjs på
grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, konfiskation eller nationalisering, rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från
regering eller myndighet.
Förbehållet i fråga om arbetsmarknadskonflikt gäller även om SRF vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder.

2.7

PRESKRIPTION

Den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste, för att inte förlora
sin rätt, anmäla detta till SRF inom ett år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet
berättigar till försäkringsskyddet inträdde.
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste, för att inte förlora sin rätt, väcka talan
mot SRF inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant
skydd inträdde.
Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till SRF inom den tid som anges i andra stycket
ovan, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att SRF har tagit slutlig ställning till anspråket.

2.8

TILLÄMPLIG LAG

För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen.
Svensk rätt ska gälla för tolkning och tillämning av försäkringsavtalet. Tvist angående avtalet ska prövas av
svensk domstol.

DEFINITIONER
ANSTÄLLD
Fysisk person som
• är den försäkrades arbetstagare i civilrättslig mening;
• den försäkrade har principalansvar för enligt lag även om anställningsförhållande inte föreligger.
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Villkorets bestämmelser avseende anställd tillämpas även för styrelseledamöter och funktionärer utsedda
enligt årsmötes- eller styrelseprotokoll.
BROTTSLIG HANDLING
Handling som är straffbar på platsen där handlingen fullbordats.
DATAINTRÅNG
Brottslig handling* som förövas genom att någon olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för
automatiserad databehandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in sådan uppgift.
Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift.
DOTTERBOLAG
Bolag där försäkringstagaren och andra dotterbolag till försäkringstagaren gemensamt genom andelsägande
har mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i bolaget.
FÖRMÖGENHETSFÖRLUST
Direkt ekonomisk skada för den försäkrade och den försäkrades utomobligatoriska skadeståndsskyldighet för
direkt ekonomisk skada för tredje man*.
MASKOPI
Med maskopi avses att tredje man* i samförstånd med anställd utför en brottslig handling* i syfte att uppnå
olaglig ekonomisk vinning*.
OLAGLIG EKONOMISK VINNING
Ekonomisk vinning som är straffbar, oavsett för vem den är straffbar.
PRISBASBELOPP
Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs enligt socialförsäkringsbalken och som gällde för
januari månad det år skadan inträffade.
Vid beräkning av självrisk uttryckt i prisbasbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor.
Andra belopp uttryckta i prisbasbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.
SERIESKADA
All förmögenhetsförlust* till följd av en serie brottsliga handlingar* av likartad karaktär som förövats av en och
samma person, eller flera personer i samförstånd. En serieskada betraktas alltid som en skada.
TERRORISM/TERRORHANDLING
Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagd där den begås eller där skadan uppstår och som framstår att vara utförd i syfte att
• allvarligt skrämma en befolkning
• otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att genomföra eller avstå från
att genomföra en viss åtgärd eller
• allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller
sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation.
TREDJE MAN
Fysisk person som inte enligt dessa villkor definierats som anställd.
UTPRESSNING
Med utpressning avses när en eller flera med hjälp av olaga tvång förmår någon till handling eller
underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne eller någon i vars ställe
denne är.
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