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Försäkringsvillkor 
För detta avsnitt gäller de allmänna villkoren och följande villkor.  
 
Särskilda definitioner för detta avsnitt 
 
Affärsverksamhet  
Den verksamhet som framgår av översikten och som du utövar när du driver din rörelse. 
 
Kostnader för att gå i svaromål  
Kostnader som med vårt skriftliga förhandsgodkännande uppstår för att undersöka, reglera eller ingå svaromål 
mot ett skadeståndsanspråk mot dig. 
 
Du/din  
Gäller även person som var, är eller blir din partner, chef eller högre chef under försäkringsperioden och som 
har faktisk kontroll över din verksamhet. 



 
 

Detta ingår 
 
Skadeståndsanspråk mot dig  
 
Om en part under försäkringsperioden och till följd av din affärsverksamhet inom de geografiska gränser 
som gäller för klienter inger skadeståndsanspråk mot dig på grund av  
 
a. bristande aktsamhet eller underlåtenhet att iaktta aktsamhet, 
b. felaktig framställning eller oriktig uppgiftslämning på grund av vårdslöshet,  
c. överträdelse av immaterialrätten inklusive upphovsrätt, patent, varumärke eller ideella rättigheter eller andra  
    inarbetade rättigheter, 
d. brutet förtroende eller missbruk av information som är konfidentiell eller omfattas av lagstadgad sekretess  
    ifråga om utnyttjandet, 
e. förtal, 
f. ohederligt agerande av dina partner, chefer eller anställda, såvida inte du tillhandhållit klienten detta/denna,  
 
så ersätter vi dig för de belopp du måste betala ut som kompensation. 
 
Vi betalar också kostnader för att gå i svaromål men vi betalar inte kostnader för delar av anspråk som inte 
omfattas av detta avsnitt.  
 
Att undvika eventuella anspråk mot dig 
Om din klient har rimliga skäl att vara missnöjd med det arbete du har utfört, vägrar betala för hela arbetet eller 
delar av det, inklusive belopp som du lagenligt är skyldig att betala underleverantörer vid tidpunkten för vägran, 
och hotar att lägga fram skadeståndsanspråk mot dig som är högre än det belopp klienten är skyldig, kan tvisten 
lösas med klienten om du samtycker till att inte yrka på det omtvistade beloppet. Om så är fallet betalar vi dig det 
belopp som klienten är skyldig dig vid denna tidpunkt om vi anser att detta kan avvärja ett legitimt anspråk på ett 
högre belopp och om vi har lämnat vårt skriftliga förhandsgodkännande till att lösa tvisten på detta sätt och med 
detta belopp.  
 
Alternativt: om det inte är möjligt att nå en överenskommelse med klienten på denna grund, men vi fortfarande 
anser att du genom att avstå från att yrka på det omtvistade beloppet kan avvärja ett legitimt anspråk eller 
motkrav på ett högre belopp, så betalar vi det belopp som klienten är skyldig dig vid denna tidpunkt. Om ett 
skadeståndsanspråk ändå görs så tillmötesgår vi detta, men vår sammanlagda betalning, inklusive det som vi 
redan har betalat till dig eller för ditt vidkommande, får inte överskrida den tillämpliga ersättningsgräns som 
framgår av översikten. Om du senare får tillbaka det klienten är skyldig måste du återbetala det belopp vi har 
betalt, med avdrag för rimliga omkostnader.  
 
När vi har samtyckt till att göra denna betalning ska du ge oss de rättigheter du har i fråga om de belopp klienten 
är skyldig dig.  
 
Vi gör inga betalningar för del av anspråk som inte omfattas av detta avsnitt. 
 
Dina skador 
Om du under försäkringsperioden och under utövandet av din affärsverksamhet inom de geografiska 
gränserna drabbas av en förlust på grund av dina anställdas ohederlighet, utöver sådant som du tillhandahåller 
en klient, med tydligt uppsåt att vålla dig förlust eller skada och få personlig ekonomisk vinning utöver och högre 
än lön, bonus eller provision, så ersätter vi dig för din direkta ekonomiska förlust. 



 
 

Detta ingår inte  
 
Omständigheter som är specifika för din verksamhet 
 
Vi gör inga utbetalningar för anspråk eller skador som direkt eller indirekt är orsakade av följande: 
 
1. Investering av eller direkt rådgivning om investering av, klienters medel.  
2. Undersökningar eller värderingar av fysisk egendom eller byggnads- eller monteringsarbete. 
3. Ditt handhavande eller din förvaltning av pensioner, anställningsförmåner eller fondmedel eller på grund av att  
    du har sålt, förvärvat eller handlagt aktier, värdepapper eller säkerheter eller missbrukat information om  
    sådana, eller brutit mot lagstiftning eller bestämmelser om sådan verksamhet. 
4. Din överträdelse av eventuell lagstiftning eller andra bestämmelser kring skatter, konkurrens,  
    konkurrensbegränsning och karteller. 
5. Förorening eller nedsmutsning, däribland även buller, elektromagnetiska fält, strålning och radiovågor. 
6. Handlingar eller underlåtenhet att agera från personal som du tillhandahåller en klient, såvida du inte har  
    brustit i aktsamhet genom att tillhandahålla personalen. 
7. Överföring av datavirus. 
8. Dina eventuella avtalade skadeståndsskyldigheter som överstiger den skadeståndsskyldighet du enligt lag  
    skulle ha utan avtalet. 
 
Omständigheter som kan täckas av andra försäkringar  
 
 9.  Dödsfall eller fysisk eller psykisk skada eller sjukdom. 
10. Brott mot din skyldighet som arbetsgivare eller felaktigt eller oskälig uppsägning eller någon form av     
      diskriminering, trakasseri eller orättvis behandling. 
11. Ägande, innehav eller utnyttjande av mark, byggnad, djur, flygplan, fartyg eller motorfordon.  
12. Förlorad, skadad eller förstörd fysisk egendom 
13. Skadestånd som måste utbetalas av en av dina chefer eller tjänstemän när denne agerat i denna egenskap  
      eller bedrivit din rörelse, eller agerande från din sida som innebär brutet förtroende – såvida du inte utför  
      affärsverksamhet för en klient – felaktig framställning eller information angående dig eller din rörelse i din  
      bokföring, dina rapporter eller finansiella rapporter. 
14. Tillhandahållande, tillverkning, försäljning, installation eller drift av en produkt från din sida. 
 
Avsiktliga vårdslösa eller oärliga handlingar 
 
15. Uttalanden som du kände till eller rimligen borde ha känt till och som var ärekränkande vid tiden för  
      publicering. 
16. Gärningar, överträdelser, underlåtenhet eller intrång som du avsiktligt, illvilligt, ohederligt eller vårdslöst  
      begår, tolererar eller bortser från. Detta gäller inte anspråk eller egen förlust enligt vad som omfattas av  
      ohederlighet i stycket ”Detta ingår” men vi skyddar under inga omständigheter någon part som faktiskt begår,  
      tolererar eller bortser från ohederlighet.  
 
Befintliga problem  
17. Alla brister i ditt arbete eller egna förluster som du kände till eller rimligen borde ha känt till innan vi  
      samtyckte till att försäkra dig. 
  
Erkännande av datum  
18. Erkännande av datum 
 
Krig, terrorism och nukleära risker  
19. Krig, terrorism och nukleära risker. 
 
Asbest  
20. Risker förknippade med asbest. 
 
B. Vi gör inga utbetalningar för  
 
Anspråk framförda av närstående part 
 
1. Anspråk som läggs fram av en försäkringstagare som omfattas av definitionen av dig eller någon part med     
ekonomiskt, verkställande eller ledningsrelaterat intresse för dig, inbegripet eventuella moderbolag eller annan 
part hos vilken du har ett ekonomiskt, verkställande eller ledningsrelaterat intresse, inklusive alla dotterbolag. 
Detta gäller inte skadeståndsanspråk som bygger på skyldigheter gentemot oberoende tredje part som uppstår i 
direkt anslutning till verksamheten inom din affärsrörelse. 
 
Begränsad rätt till ersättning  
2. Den del av ett skadeståndsanspråk där din rätt till ersättning begränsas genom avtal. 



 
 

 
Följdskada  
3. Utebliven vinst eller pålägg, eller momsbetalningsskyldighet eller motsvarande som åläggs dig. 
 
Anspråk som görs utanför tillämpliga domstolar  
4. Affärsförluster eller affärsrelaterade skyldigheter, inklusive sådana som uppstår vid förlust av klient, konto eller  
    affär.  
 
Icke ersättningsbara betalningar  
5. Böter och vite, skadestånd vid avsiktlig skada, straffrättslig skada eller skadestånd i avskräckande syfte,  
    liksom ytterligare skador enligt avsnitt 97.2 i 1988 års lag om upphovsrätt, mönster och patent eller annat  
    avsnitt som inträder i rätt. 
 
Skadeståndsanspråk som görs utanför tillämpliga domstolar  
6. Alla skadeståndsanspråk, inklusive skiljeförfarande, som görs utanför de länder som anges i nedanstående  
    översikt under ”Tillämpliga domstolar”. 
 
Detta gäller förhandlingar i tillämpliga domstolar för att verkställa, eller som bygger på verkställandet av, en dom 
eller ett utslag som avgetts utanför tillämplig domstol. 
 
Så mycket betalar vi 
 
Vi betalar upp till den ersättningsgräns som anges i översikten, såvida inte gränsen är lägre. Vi betalar också 
kostnader för att gå i svaromål. Om en betalning som överstiger gränsen för ersättningen måste göras för ett 
anspråk är vi däremot endast skyldiga att ersätta kostnaderna för att gå i svaromål enligt samma proportion 
som ersättningsgränsen utgör i förhållande till det betalda beloppet. Du måste betala det överstigande beloppet 
enligt vad som framgår av översikten. 
 
När vi reglerar dina förluster på grund av ohederlighet subtraherar vi alla belopp som du är skyldig eller värdet av 
eventuell förmögenhet tillhörande gärningsmannen som du disponerar. 
 
Alla skadeståndsanspråk och skador som uppstår av samma orsak eller vid upprepade eller fortsatta brister i ditt 
arbete betraktas som ett enda anspråk. Detta inkluderar sådana anspråk och förluster som uppstår både efter och 
under försäkringsperioden. 
 
Särskilda gränser 
För skadeståndsanspråk och förluster som drabbar dig på grund av ohederlighet betalar vi högst ett 
engångsbelopp som är begränsat till samtliga sådana anspråk, kostnaderna för att gå i svaromål och dina 
förluster. Du måste betala det överstigande belopp enligt vad som framgår av översikten. 
 
Utbetalning av högsta ersättningsgräns  
Vid alla etapper av ett anspråksärende kan vi betala dig den tillämpliga högsta ersättningen eller det som återstår 
efter eventuella tidigare utbetalningar från detta belopp. Vi betalar de kostnader för att gå i svaromål som 
uppstått vid tidpunkten för vår betalning. Vi har därefter ingen ytterligare skyldighet i fråga om detta anspråk eller 
relaterade kostnader för att gå i svaromål.  



 
 

Dina skyldigheter  
 
Om det uppstår problem  
 
Vi gör inga utbetalningar enligt detta stycke 
 
1. såvida du inte inom försäkringsperioden eller senast inom 14 dagar efter det att den löpt ut omedelbart  
    meddelar oss följande beträffande eventuella problem du fått kännedom om minst sju dagar före  
    försäkringsperiodens slut: 
 
a. Att du fått kännedom om en brist i ditt arbete för en klient vilket sannolikt leder till ett skadeståndsanspråk mot  
    dig. Här ingår också eventuell kritik mot ditt arbete, även om du anser den vara orättfärdig. 
 
Om vi godkänner din anmälan kommer vi att betrakta eventuella skadeståndsanspråk som anmälda i enlighet 
med denna försäkring.  
 
b. Att du mottagit skadeståndsanspråk eller hot om sådant.  
c. Att du upptäckt, eller att det finns rimliga skäl till att misstänka, att en partner, chef, anställd eller frilansande  
    näringsidkare har agerat ohederligt.  
 
2. Om du vid kontakterna med din klient eller tredje part erkänner att du är skadeståndsskyldig för det som har  
    hänt eller om du lämnar ett erbjudande, en överenskommelse eller en betalning utan vårt skriftliga  
    förhandsgodkännande. Du får inte heller avslöja hur stort ersättningsbelopp du har tillgång till via denna  
    försäkring, såvida du inte måste lämna sådana uppgifter vid förhandlingen om ett avtal med din klient eller har  
    vårt skriftliga förhandsgodkännande att göra det.  
 
Kontroll över svaromål  
 
Vi har rätt men inte skyldighet att i ditt namn kontrollera och leda en undersökning, reglering eller svaromål i 
fråga om alla skadeståndsanspråk. Om vi anser det nödvändigt utser vi en skadereglerare, advokat eller annan 
lämplig person för att reglera skadeståndsanspråket. Vi kan utnämna din advokat och erbjuder då en liknande 
ersättning som utgår till vår egen advokat och endast för arbete som vi skriftligen har godkänt på förhand. En 
process drivs enbart om det finns rimliga utsikter att nå ett framgångsrikt resultat och med beaktande av de 
affärsmässiga konsekvenserna av kostnaderna för att gå i svaromål.  
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