BERKLEY
FÖRMÖGENHETSBROTT

BFB 1:2
AVTALSVILLKOR från och med 2020-10-01

W. R. BERKLEY INSURANCE AG, svensk filial,
Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm, Sverige, org no. 516410-2070
Tel: +46 8 410 337 00, E-post: berkley.sverige@wrberkley.com
www.berkleyforsakring.se
W. R. BERKLEY INSURANCE AG, svensk filial,
is a branch office of W. R. Berkley Insurance AG authorised by the
Financial Market Authority, Liechtenstein.
Landstrasse 109, 9490 Vaduz, Liechtenstein.

1

FÖRMÖGENHETSBROTT
BFB 1:2

Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan
försäkringstagaren och W.R. Berkley Insurance AG, svensk filial.
Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet som består av:

•

försäkringsbrev eller försäkringsbevis med specifikationer
och särskilda villkor

•

detta grundvillkor samt Allmänna avtalsbestämmelser

•

försäkringsavtalslagen (2005:104, FAL)

•

övrig svensk rätt.

Försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset med specifikationer och
åsatta försäkringsvillkor gäller före dispositiva lagregler.
Innehåller de olika delarna av försäkringsavtalet motstridiga
bestämmelser gäller tolkningsföreträde i den ordning som anges ovan,
dock alltid så att särskilda regler har företräde framför generella.
Vid beräkning av självrisk uttryckt i prisbasbelopp avrundas självrisken
nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp uttryckt i prisbasbelopp
avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.

Information om försäkringsgivaren
W.R. Berkley Insurance AG, svensk filial, är en filial till W.R. Berkley
Europe AG med säte i Liechtenstein. W.R. Berkley Corporation är ett
av de största sakförsäkringsbolagen i USA och listat på New York
Stock Exchange. Finns annan försäkringsgivare för din försäkring,
framgår detta av försäkringsbrevet.

KONTAKTUPPGIFTER:
W.R. Berkley Insurance AG, svensk filial
Birger Jarlsgatan 22, 4tr
114 34 Stockholm
Org.nr: 516410-2070
Telefon: 08–410 337 00
Mailadress: sverige@wrberkley.com

www.berkleyforsakring.se
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1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
– FÖRSÄKRAD VERKSAMHET
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för
försäkringstagaren (den försäkrade).

2. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller för skada genom brott, som förövats under den tid
försäkringen är i kraft och som upptäcks inom ett år efter försäkringens
upphörande, dock senast tre år efter det att brott förövats.

3. VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
3.1 Inom Norden
Försäkringen gäller för skada inom Norden.

3.2 Utanför Norden
Försäkringen gäller även för skada som inträffar utanför Norden vilket
i så fall framgår av försäkringsbrevet.

4. FÖRSÄKRINGSBELOPP
Försäkringen gäller med det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

4.1 Högsta ersättning
Bolagets ersättningsskyldighet är för skada och rättegångskostnader
genom samtliga brott, som förövats och upptäcks under ett försäkringsår,
begränsad till det i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet.
Förövas brott under flera år, hänförs detta/dessa vid tillämpningen av
första stycket i sin helhet till det försäkringsår då brott först förövades.
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5. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING - ÅTAGANDE
5.1 Förmögenhetsbrott
Bolaget åtar sig vid skada som omfattas av försäkringen och överstiger
avtalad självrisk, att svara för

•

den direkta skada som arbetstagare hos den försäkrade
i tjänsten förorsakat genom att denne bevisligen gjort sig skyldig
till i brottsbalken upptaget förmögenhetsbrott mot den försäkrade

•

den skadeståndsskyldighet som kan föreligga för försäkrad
genom att arbetstagare hos försäkrad i tjänsten bevisligen
har gjort sig skyldig till i brottsbalken upptaget förmögenhetsbrott
mot annan jämte skäliga rättegångskostnader.

Förmögenhetsbrottet ska medföra personlig ekonomisk vinning för den
eller de som begått brottet, dennes familj eller andra närstående personer.
Om försäkringen gäller utanför Norden enligt punkt 3.2, omfattas endast
skadehändelse som begåtts genom brott utanför Norden enligt lagen
på gärningsorten.

5.2 Databedrägeri
Bolaget åtar sig att, vid skada som omfattas av försäkringen och
överstiger avtalad självrisk, svara för den skada som direkt åsamkats
försäkrad genom att anställd hos försäkrad eller personer som försäkrad
anlitar i sin dataverksamhet olovligen bereder sig tillgång till upptagning
för automatisk databehandling, eller olovligen ändrar eller utplånar eller
i register för in sådan upptagning och därmed gör sig skyldig till dataintrång enligt Datalagen eller till förmögenhetsbrott enligt ovan.
Databedrägeri ska medföra personlig ekonomisk vinning för den eller
de som begått brottet, dennes familj eller andra närstående personer.

6. SJÄLVRISK
Självriskens storlek framgår av försäkringsbrevet.

4

FÖRMÖGENHETSBROTT
BFB 1:2

7. VAD FÖRSÄKRINGEN INTE GÄLLER FÖR
7.1 Annan försäkring
Försäkringen gäller inte för skada som kan ersättas av annan försäkring.

7.2 Utrednings- och revisionskostnader
Försäkringen gäller inte för utrednings- och revisionskostnader för att
fastställa skadans orsak och omfattning även om kostnaden uppkommit
i samband med rättegång.

7.3 Ränta
Försäkringen gäller inte för ränta på uppkommen skada.

7.4 Goodwill och affärshemlighet
Försäkringen gäller inte för skada genom förlust av goodwill
och affärshemlighet.

7.5 Skada efter upptäckt
Försäkringen gäller inte för skada genom brott som förövats av
arbetstagare efter det att genom försäkringen ersättningsbart skadefall,
orsakat av densamme, har upptäckts, såvida inte särskild överenskommelse
med bolaget har träffats.

7.6 Trolöshetsbrott
Försäkringen gäller inte för skada genom trolöshet mot huvudman.
Försäkringen gäller dock för förskingring under förutsättning att brottet
medfört personlig vinning för gärningsmannen även om brottsrubriceringen
blir trolöshet mot huvudman.

7.7 Risktagande
Försäkringen gäller inte för skada som uppkommer under sådana
omständigheter, att det för företagsledning borde ha stått klart att
skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa.
Försäkringen gäller heller inte för skada som den försäkrade framkallat
eller främjat uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
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7.8 Datavirus
Försäkringen gäller inte för skada orsakad av datavirus.

7.9 Bestickning
Försäkringen gäller inte för skada genom bestickning eller yppande
av affärshemlighet.

8. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
8.1 Dualitetsprincipen
För försäkringens giltighet krävs att dualitetsprincipen är implementerad
rörande alla betalningar, inklusive autogiro och signering av check och
användande av elektroniska överföringar.
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