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NORDEUROPA FÖRSÄKRING

FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON)
DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET

Särskilda definitioner för detta avsnitt
De allmänna villkoren och följande villkor gäller alla för detta avsnitt. Den
Verksamheten

verksamhet som anges i ditt försäkringsbrev.

Försvarskostnader

Kostnader som uppkommit, med vart föregående skriftliga medgivande, för utredning,
förlikning eller försvar i samband med ett ersättningskrav mot dig.

Du/Din/Ditt

Inbegriper även en person som var, är eller under försäkringsperioden blir din partner,
styrelseledamot, VD eller annan ledande befattningshavare med faktiskt kontroll i din
verksamhet.

Försäkringen omfattar
Ersättningskrav mot dig

Om en part under försäkringsperioden, och som ett resultat av verksamheten inom
de för kunder geografiska gränserna, framställer ett ersättningskrav mot dig
avseende:
a) vårdslöshet eller brott mot en förpliktelse att iaktta skälig omsorg,
b) vårdslöst lämnande av oriktiga uppgifter,
c) intrång i immateriella rättigheter inklusive copyright, patent, varumärke eller andra
immateriella rättigheter samt övrigt obehörigt brukande och varuförfalskning,
d) brott mot sekretessförpliktelser eller missbruk av uppgifter som antingen är
konfidentiella eller föremål för lagstadgade begränsningar avseende dess
användning,
e) ärekränkning eller förtal,
f)

bedrägliga och oärliga handlingar vidtagna av dina enskilda delägare,
styrelseledamöter, anställda eller frilansande uppdragstagare som har ett direkt
avtalsförhållande till dig och som står under din tillsyn,

g) varje annat civilrättsligt ansvar som inte är undantaget under försäkringen omfattar
inte nedan,
kommer vi att ersätta dig för belopp du har att utge som kompensation.
Vi kommer även att betala försvarskostnader, dock kommer vi inte att utge
ersättning för kostnader hänförliga till en del av ett ersättningskrav som inte omfattas
av detta avsnitt.
Förlikning av
ersättningstvister och
eftergivande av
kundfordringar

Om din kund har skälig anledning att vara missnöjd med det arbete du har utfört,
vägrar att betala för någon del av eller hela arbetet - inklusive belopp du rätteligen är
skyldig underleverantörer vid tidpunkten för kundens betalningsvägran - och hotar att
framställa ett ersättningskrav mot dig avseende ett belopp högre än dennes skuld
till dig, kan det vara möjligt att ingå förlikning av tvisten genom att du går med på att
efterge din fordran mot kunden. I så fall kommer vi att till dig utge en summa
motsvarande beloppet av din fordran mot kunden, om vi anser att en förlikning
kommer att förhindra ett berättigat ersättningskrav från kunden avseende ett högre
belopp och vi innan ingången förlikning har lämnat vårt skriftliga godkännande
avseende förlikningens villkor och belopp.
Om det inte är möjligt att nå en överenskommelse med kunden enligt ovan, men vi
likväl anser att du genom att inte vidta rättsliga åtgärder för att driva in kundfordran
kommer att kunna undvika ett berättigat krav eller motkrav avseende ett större
belopp, kommer vi att betala din fordran. Om ett krav på ersättning ändå framställs av
kunden kommer vi att reglera det, men vår totala betalning, inklusive det belopp vi
redan betalat till dig eller för din räkning, kommer inte att överstiga den gällande
ersättningsgräns som anges i försäkringsbrevet (försäkringsbeloppet). Om du, efter
att mottagen försäkringsersättning, likväl erhåller betalning av hela eller del av
kundfordran, är du skyldig att återbetala motsvarande belopp till oss, dock med
avdrag för skäliga utgifter.

Ersättning grundad på krav som inte omfattas av detta avsnitt kommer inte att
betalas ut.
Dina egna förluster

Om du under försäkringsperioden och vid utövandet av din verksamhet inom de
geografiska gränserna drabbas av en förlust på grund av bedragen, oärlighet eller
oredlighet hos dina anställdas eller frilansande uppdragstagare som står; ett direkt
avtalsförhållande med dig och under din tillsyn, och det förelåg en tydlig avsikt att
förorsaka dig förlust eller skada samt att erhålla en egen ekonomisk vinning utöver
eventuell lön, bonus eller provision, kommer vi att ersätta dig för din direkta
ekonomiska förlust.

Försäkringen omfattar inte
A. Vi kommer inte att göra någon utbetalning avseende ersättningskrav eller skada
om direkt eller indirekt beror på:
Frågor som är specifika
för din verksamhet

1. investeringar av, eller direkta råd vid investering av, klientmedel.
2. undersökning, besiktning eller värdering av egendom eller byggnadsarbete, som
inte avser arbete med uppvärmning, belysning, elektricitet, ventilation och annat
arbete som normalt utförs av en byggnadsteknisk ingenjör.
3. din hantering eller förvaltning av ett pensionssystem eller försäkringssystem för
anställda eller en förvaltningsfond, eller försäljning eller köp av aktier, andelar eller
värdepapper eller missbruk av uppgifter avseende dessa, eller ditt åsidosättande
av föreskrifter i lag eller förordning om dessa verksamheter.
4. ditt åsidosättande av lagar eller föreskrifter rörande skatter, konkurrens,
handelshinder eller kartellbildning.
5. förorening eller nedsmutsning, inklusive buller, elektromagnetiska fält, strålning
och radiovågor.

6. arbete utfört av personal som du tillhandahållit en kund, om du inte har varit
vårdslös när du tillhandahöll personalen.
7. spridning av datorvirus.
8. ditt ansvar enligt avtal, om sådant avtal ger dig ett större ansvar än det
ansvar du annars skulle haft enligt lag.
Frågor som kan
försäkras på annat håll

9. någons död eller fysiska eller psykiska skada eller sjukdom, om sådan inte
uppstått direkt på grund av att du brustit i din omsorg vid genomförandet av
verksamheten.

10. en persons anställning hos eller arbete för dig, åsidosättande av en
skyldighet från din sida i egenskap av arbetsgivare eller någon typ av
diskriminering, trakasserier eller orättvis behandling.

11. ägande, innehav eller användning av mark eller byggnad, djur, flygplan,
farkost eller motorfordon.

12. förlust, skada eller skadegörelse av lös egendom, om sådan inte uppstått
direkt på grund av att du brustit i din omsorg vid genomförandet av
verksamheten.

13. förlust, skada eller förstörelse av innehavarskuldebrev, kuponger, aktiebrev,
frimärken, pengar eller andra omsättningsbara värdepapper.

14. personligt ansvar som inträtt för sådan person som, inom verksamheten
agerat i sin roll som chef eller tjänsteman hos dig, ditt åsidosättande av en
förvaltningsuppgift, såvida inte detta sker för kund som ett led i utövandet
verksamheten, eller uttalande eller uppgifter rörande dig eller din
verksamhet som ingår i din redovisning eller finansiella rapportering.

15. din leverans, tillverkning, försäljning, installation eller underhåll av en produkt,

Så mycket betalar vi
Vi kommer att, med de undantag som anges nedan, betala ersättning upp till den
gräns som anges i försäkringsbrevet (försäkringsbeloppet). Vi kommer även att betala
för försvarskostnader. Om en betalning som överskrider försäkringsbeloppet måste
göras avseende ett ersättningskrav kommer dock vårt ansvar för försvarskostnader
att begränsas i proportion till den del av totalbeloppet som faller inom
försäkringsbeloppet. Du måste betala den aktuella självrisken i enlighet med
försäkringsbrevet.
När vi reglerar dina egna förluster på grund av oärlighet kommer vi att dra av
eventuella belopp som du är skyldig eller värdet av eventuell egendom som du innehar
som tillhör den som gjort sig skyldig till oärligheten.
Ersättningskrav och förluster som har samma ursprungliga grund eller som är en
följd av en upprepad eller bestående brist i ditt arbete kommer att betraktas som
ett ersättningskrav. Delta inbegriper sådana ersättningskrav och förluster som
uppkommer såväl under som efter försäkringsperioden.
Särskilda gränser

Avseende såväl dina egna förluster som andra ersättningskrav på grund av oärlighet,
faktisk förlust, förstörelse eller skada på lös egendom, eller krav på grund av någons
dödsfall, sjukdom, fysiska eller psykiska skada, kommer vi dels begränsa vår betalning
till högst ett belopp motsvarande den ersättningsgräns som gäller för det individuella
momentets särskilda beloppsbegränsning, dels högst betala det maximala belopp som
motsvarar försäkringens ersättningsgräns (försäkringsbeloppet) som gäller avseende
den totala ersättningen av samtliga aktuella ersättningskrav, dels för
försvarskostnader och dina egna förluster hänförliga till aktuella ersättningskrav. Du
måste betala den aktuella självrisken i enlighet med försäkringsbrevet.

Betalning upp till
ersättningsgränsen
-försäkringsbeloppet

Vi kan i vilket skede som helst i handläggningen av ett ersättningskrav, till dig utbetala
ett belopp motsvarande den maximala ersättningsgränsen (försäkringsbeloppet) eller,
om ersättning tidigare utgått, det belopp som återstår upp till sagda försäkringsbelopp.
Om sådan betalning sker är Vi endast skyldiga att betala försvarskostnader som
uppkommit vid tidpunkten för vår betalning. Vi har därefter inget ytterligare ansvar för
det resterande ersättningskravet eller därtill hörande försvarskostnader.

Dina skyldigheter
Om ett problem uppstår
Vi kommer inte att göra någon betalning enligt detta avsnitt:
1. om du inte, inom försäkringsperioden, omgående - eller senast inom sex (6)
månader efter försäkringsperiodens utgång meddelar oss om följande:
a) din första kännedom om en brist i ditt arbete för en kund som sannolikt kan
komma att leda till ett ersättningskrav mot dig. Detta inbegriper all form av
kritik av ditt arbete även om du anser sådan vara oberättigat.
Om vi godtar din anmälan kommer vi att betrakta alla efterföljande
ersättningskrav hänförliga till anmäld grund som anmälda enligt denna
försäkring:
b) ett ersättningskrav eller potentiellt ersättningskrav mot dig.
c) din upptäckt av, eller förekomsten av skälig grund för din misstanke, att en
delägare, styrelseledamot, VD, annan ledande befattningshavare, anställd eller
frilansande uppdragstagare har agerat oärligt eller svikligt.
2. om du, utan vårt föregående skriftliga medgivande, gentemot kund eller annan
tredje man medger ansvar för vad som hänt eller framför/genomför ett erbjudande,
en uppgörelse eller en betalning. Du får inte heller lämna uppgift om vilket
försäkringsbelopp som står till förfogande enligt denna försäkring, om du inte har
varit tvingad att lämna dessa uppgifter under förhandlingen av ett avtal med din
kund eller har vårt föregående skriftliga medgivande.

Kontroll av försvar
Vi har rätt, men inte skyldighet, att överta och genomföra och i ditt namn leda
utredning, förlikning eller försvar av varje ersättningskrav. Om vi anser det
nödvändigt kommer vi att utse en skadereglerare, advokat eller annan lämplig person
att hantera denna process. Vi kan utse din egen advokat, men då till högst samma
arvodesnivå som vår advokat och denne äger endast utföra arbete som i förväg
skriftligen medgivits av oss. Åtgärder hänförliga till ersättningskrav kommer endast att
godkännas eller vidtas om det finns rimliga utsikter till framgång och efter
affärsmässiga överväganden av försvarskostnaderna.

