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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.
Ord i fetstil används generellt i dessa försäkringsvillkor, och om inte annat
uttryckligen anges har sådana ord, både i singular och i plural, den betydelse som
framgår nedan. Innebörden av eventuella andra definitioner anges separat i det
avsnitt för vilket de gäller.
Förvärvat företag

a. Företag som du direkt eller indirekt förvärvar under försäkringsperioden,
dock
under förutsättning att detta företag har samma verksamhet som du, att om
årsintäkten eller det totala bokförda värdet på ersättningen för denna kontroll
understiger 10 % av dina årsintäkter och att det inte finns något
ersättningskrav eller eventuellt ersättningskrav mot ett sådant företag som
resulterar eller förmodas resultera i en betalning som överstiger 50 % av
självrisken (inklusive försvarskostnader) eller
b. Företag som du förvärvar under försäkringsperioden som har en årsintäkt
som ar högre an 10 % av din årsintäkt, men endast om du skriftligt har
meddelat oss förvärvet inom 30 dagar, och endast om vi därvid har gett vart
skriftliga godkännande till att lata detta företag omfattas av dessa
försäkringsvillkor. Sådant godkännande får inte oskäligen nekas.
För denna definition betyder "förvärva" att överta agandet av minst 50 %
av rösträttigheterna, aganderätten eller tillgångarna i ett företag.

Anvisad domstol

Behörig domstol och jurisdiktion anges i försäkringsbrevet.

Asbestrelaterade risker

a. Brytning, bearbetning, tillverkning, användning, testning, agande, försäljning
eller borttagande av asbest, asbestfibrer eller material som innehåller asbest,
b. exponering för asbest, asbestfibrer eller material som innehåller asbest eller
c. tillhandahållna anvisningar, rekommendationer, meddelanden, varningar, tillsyn
eller rådgivning, eller som borde ha tillhandahållits, i samband med asbest,
asbestfibrer eller strukturer eller material som innehåller asbest.

Verksamhet

Din verksamhet eller yrkesutövning enligt försäkringsbrevet.

Ersättningskrav

Skriftligt påstående om ansvar eller skriftligt krav om ekonomisk ersättning mot
någon försäkrad under försäkringsperioden, för någon av de händelser som
beskrivs under avsnittet Försäkringen omfattar. Ersättningskrav omfattar inte
straffrättsliga förfaranden.

Kund

Person eller företag som av den försäkrade har anlitats av för att tillhandahålla
tjänster eller produkter som uttryckligen faller inom verksamheten.

Konfiskation

Konfiskation, förstatligande, rekvisition, beslag, expropriering eller
oskadliggörande av eller skada på egendom orsakad genom eller i enlighet med
ett beslut av en regering, en statlig, eller annan offentlig myndighet.

Straffrättsligt
förfarande

En straffrättslig åtgärd vidtagen av en statlig, förvaltnings- eller annan
tillsynsmyndighet på grund av överträdelse av en straffrättslig bestämmelse.

Skada

Olycksfall som leder till fysisk förlust eller fysisk skada.

Datumidentifiering

Utrustning (inklusive hårdvara och mjukvara) som brister i att identifiera ett datum
rätt eller som, på grund av att ett datum inte har identifierats riktigt, fungerar
felaktigt eller brister i behandlingen av viss data.

Försvarskostnader

Kostnader som uppkommit med vårt i förväg givna skriftliga godkännande för
utredning, förlikning eller försvar i samband med ersättningskrav mot en
försäkrad. En borgensförbindelse som avkrävs en försäkrad i samband med
civilt ansvar kommer också att betraktas som försvarskostnader liksom
kostnader för att få en försäkrad fri mot borgen under förutsättning att
uppkommen situation är en följd av ett ersättningskrav som omfattas av denna
försäkring.

Anställd

Någon som endast tjänstgör hos dig i din ordinarie verksamhet, som är
underställd din och ingen annans kontroll och ledning och som du tillhandahåller
de medel och den arbetsplats som krävs för fullgörande av sådan verksamhet.
Du och dina fristående leverantörer betraktas inte som anställda enligt denna
försäkring.

Tillägg

En skriftlig andring av försäkringsvillkoren.

Självrisk

Det belopp som anges i försäkringsbrevet som den försäkrade först har att svara
för innan utbetalning från oss sker med stöd av denna försäkring.

Existerande dotterbolag

Varje företag som angetts vid tecknandet av denna försäkring, under
förutsättning att:
a. den försäkrade direkt eller indirekt äger mer än 50 % av tillgångarna
eller de utestående aktierna, rösträttigheter eller intressena per dag
ett i försäkringsperioden, och att
b. årsintäkten har angetts vid din teckning av denna försäkring

Geografiskt
omrade

Det geografiska område som anges i försäkringsbrevet.

Försäkrad

a. Du.
b. Dödsbon, arvingar eller rättsliga företrädare till ovanstående person som har
avlidit, blivit funktionshindrad, insolvent eller gått i konkurs.
c. Varje nuvarande eller f.d. anställd, så länge denne utför tjänster
för försäkringstagarens räkning.
d. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare som handlar för
försäkringstagarens räkning, och inom den verksamhet som anges i
försäkringsbrevet.
e. Enskilda personer som direkt eller indirekt är anlitade av dig, utför tjänster för
din räkning som underleverantörer eller frilansare, under förutsättning att a) de
handlar under ditt överinseende, och b) ersättningskravet är riktat mot dig.

Förlust

Kärnkraftsrelaterade
risker

Varje ekonomisk skada som din verksamhet lidit och som omfattas av
bestämmelserna under rubrikerna Försäkringen omfattar och Så mycket
betalar vi nedan.
a. Allt slags kärnkraftsmaterial, kärnkraftsreaktion, kärnkraftsstrålning eller
radioaktiv smitta,
b. produkter eller tjänster som på något sätt innehåller, omfattar eller rör
ovanstående under punkt a, eller lagring, hantering eller förfogande av något
som avses under punkt a ovan,
c. all verksamhet på en plats eller i en lokal där något under punkt a eller b ovan
finns

Försäkringsperiod

Giltighetstiden för denna försäkring enligt försäkringsbrevet.

Försäkring(en)

Försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och till dem bifogade eller däri
hänvisade försäkringsavsnitt, inklusive eventuella tillägg.

Förorening

Exponering förorening, nedsmutsning eller gift, i synnerhet men inte endast
exponering förorening, nedsmutsning eller gift, på grund av eller med
anledning av följande: buller, elektromagnetiska falt eller radiovågor.

Eventuellt
ersättningskrav

Varje ärende som med rimlig sannolikhet kan leda till ersättningskrav som omfattas av
denna försäkring.

Retroaktivt datum

Det datum är angivet som "retroaktivt datum" i försäkringsbrevet avseende ett visst
försäkringsavsnitt I fråga om ersättningskrav eller eventuellt ersättningskrav med
anledning av verksamhet som bedrivs av ett förvärvat företag enligt ovan betyder
dock "retroaktivt datum" det datum då försäkringstagaren först fick kontrollen över ett
sådant företag, om inte annat avtalats skriftligt med oss.

Underleverantörer

Varje enskild person direkt eller indirekt anlitad av dig som utför verksamhet för din
räkning.

Terrorism

Handling, eller hot om handling, av någon eller en grupp av personer, som antingen
handlar på egen hand eller för eller i samband med en organisation eller regering, som:
a. begås av politiska, religiösa, ideologiska eller liknande skäl,
b. avser att påverka en regering eller skrämma allmänheten, eller delar av
allmänheten, och som
c. i. inbegriper våld mot en eller flera,
ii. inbegriper skada på egendom,
iii. är livsfarlig för annan än den som begår handlingen,
iv. ger upphov till risk för allmänhetens hälsa eller säkerhet eller delar av
allmänhetens hälsa eller säkerhet,
v. är utformad så att den stör eller avbryter ett elektroniskt system, eller
vi. inbegriper våld mot en eller flera.

Virus

Ett datorvirus eller en trojansk häst, mask, logisk bomb eller otillåten exekverbar kod
som har spridit sig själv genom ditt datorsystem eller datornätverk.

Krig

Krig, invasion, handling från fientlig utländsk makt, attacker (oberoende av om
krig förklarats), inbördeskrig, uppror, revolution, resning, militärt eller utländskt
maktövertagande, väpnad kamp, civil oro eller konflikt.

Vi/Oss/Var

Försäkringsgivaren

Du/Din

Det företag som anges under "försäkringstagare" i försäkringsbrevet, liksom
existerande dotterbolag och förvärvade företag.

Försäkringen omfattar
Ersättningskrav mot den
försäkrade

Om någon under försäkringsperioden och på grund av den försäkrade
verksamheten inom de geografiska gränserna för kunderna, framställer ett
ersättningskrav mot den försäkrade avseende:
a. oavsiktligt brott mot ett skriftligt avtal, under förutsättning att ersättningskravet har
framställts av en kund.
b. vårdslöshet eller åsidosättande av en förpliktelse att använda skälig omsorg,
inklusive men inte begränsat till oavsiktlig spridning av datorvirus, datormask,
logisk bomb eller trojansk häst eller vårdslöshet i samband med avvisande av en
serviceattack, eller försumlighet vid lämnade felaktiga uppgifter.
c. intrång i en immaterialrättighet (dock med undantag för patentintrång och
otillbörligt tillägnande av affärshemligheter), inklusive men inte begränsat till intrång
i copyright, intrång i varumärke, varumärkesförsvagning, intrång i varumärkesbild,
kränkning av utgivningsrättigheter, cyberockupation och kränkning av immateriella
rättigheter, allt slags obehörigt bruk eller otillbörligt tillägnande av format, egenskap,
varumärkesnamn, egenskapsbenämning, titel, historia, musikkomposition, röst,
slogan, grafiskt material eller konstverk,

d. illojal konkurrens, vilseledande affärsmetoder eller falska uppgifter om ursprung,
men endast då sådant ersättningskrav framställs och grundar sig på samma
påståenden som ett ersättningskrav enligt punkt c ovan,
e. åsidosättande av tystnadsplikt, intrång i privatlivet eller kränkning av andra
rättsliga skydd av personuppgift, inklusive men inte endast intrång i privatlivet,
offentliggörande av någons personliga/privata uppgifter, otillbörligt tillägnande
av någons bild, namn, röst eller identitet för kommersiell vinning, otillåten
avspelning eller inspelning av bild eller ljud som kränker civilrättsliga
bestämmelser om förbud mot avlyssning,
f.

ärekränkning, inklusive men inte endast förtal, förolämpning, handelsförtal,
produktförringande, eller framförande av falska uppgifter.

Vi kommer att ersätta den försäkrade för de belopp som den försäkrade skall
betala i kompensation.
Vi kommer även att betala försvarskostnader, dock kommer vi inte att utge
någon ersättning för kostnader hänförliga till ett ersättningskrav som inte
omfattas av detta avsnitt.
Betalning avseende dina
utestående arvoden
Om din kund vägrar att betala dina avtalade arvoden (inklusive belopp som du
är rättsligt skyldig att betala till underleverantörer det datum då din kund vägrat
att betala), och du kan bekräfta för oss att:
a. du saknar skälig grund på vilken du rättsligt kan framtvinga betalningen av det
förfallna beloppet, och
b. det finns skriftligt underlag från din kund till stöd för att denne avser att
framföra
ett berättigat ersättningskrav mot dig, vilket omfattas av denna försäkring
och
som uppgår till en summa överstigande kundens skuld till dig.
I sådant fall kommer vi att betala det belopp du är skyldig kunden minus
självrisken (exklusive sådana belopp som avser din uteblivna vinst, påslag eller
skatteplikt eller motsvarande) om du bekräftar för oss att vår betalning skäligen
förmodas lösa alla kända ersättningskrav och eventuella ersättningskrav från
den kunden slutgiltigt.
Om ett ersättningskrav ändå framställs mot dig trots vår betalning enligt ovan,
kommer av oss gjorda betalningar att krediteras det vi senare har att utge i
ersättning för ditt försvar mot detta ersättningskrav samt därtill hörande slutliga
betalningsförpliktelser. Alla eventuella utestående belopp som återstår då detta
ersättningskrav har avgjorts kan komma att räknas från eventuell ersättning som
vi har att utge hänförligt till annat ersättningskrav som omfattas av denna
försäkring.
Den försäkrades
egna förluster

Om den försäkrade under försäkringsperioden, under utövandet av sin
verksamhet inom angivet geografiskt område, drabbas av:
a. en förlust på grund av oärlighet hos den försäkrades anställda eller frilansande
uppdragstagare, direkt anlitade av den försäkrade och vars verksamhet
sker under den försäkrades tillsyn, i uppenbar avsikt att orsaka den
försäkrade förlust eller skada med syfte att uppnå egen ekonomisk vinning
utöver lön, bonus eller provision, kommer vi att ersätta den försäkrade för
den försäkrades direkta förlust, dock med högst 1000000 kronor per
skadetillfälle eller med det högsta ersättningsbelopp som anges som
försäkringsbelopp i försäkringsbrevet om detta är lägre, eller
b. total eller delvis förstörelse, förändring eller förlust av dokument och varor i
den försäkrades förvar, men endast om dessa dokument och varor faktiskt var
eller vid skadetillfället kan förmodas ha varit i ditt förvar, kommer vi att ersätta
den försäkrade för den försäkrades direkta ekonomiska förlust, dock med
högst 1000000 kronor per skadetillfälle eller med det högsta
ersättningsbelopp som anges som försäkringsbelopp i försäkringsbrevet om
det är lägre.

Försäkringen omfattar inte
Vi kommer inte att betala någon del av ett ersättningskrav
inklusive försvarskostnader) som:
A. påstås komma från eller med anledning av:
i. en avtalsenlig skyldighet då du, när ett sådant avtal ingicks, var medveten
om eller skäligen borde ha varit medveten om att det inte fanns tillräckligt
med tekniska, logistiska eller ekonomiska resurser för att fullfölja avtalet som
utlovat, inklusive ditt löfte att uppnå vissa resultat enligt en överenskommen
servicenivå;
ii. ett åsidosättande av en garanti eller utfästelse, detta undantag gäller dock
inte följande:
a. din garanti eller utfästelse om att du skall att använda skälig omsorg och
skicklighet vid fullgörandet av överenskomna avtalsförpliktelser;
b. din garanti eller utfästelse att inget datorprogram, ingen maskinvara,
firmware eller därtill relaterad tjänst inom din verksamhet gör intrång
i någon annans immateriella rättigheter;
c. lagstadgad garanti eller liknande lagstadgad skyldighet som kräver att
datorprogram eller maskinvaror inom din verksamhet ska uppfylla viss
kvalitets- eller säkerhetsnivå eller vara av viss beskaffenhet, även om du
uttryckligen har garanterat att sådana datorprogram eller maskinvaror
kommer att uppfylla den lagstadgade standard som du är skyldig att leva
upp till;
d. din garanti eller utfästelse om att datorprogram, maskinvaror eller därtill
relaterade tjänster inom din verksamhet väsentligt följer alla materiella
och skriftliga specifikationer och förväntade resultat som ingår i avtalet
mellan dig och din kund; eller
iii. brott mot exklusivitetsklausul, konkurrens-, ackvisitions- eller värvningsförbud,
samt andra liknande affärsvillkor i ditt avtal med kund;
B. resulterar i ett tillerkännande av skadestånd på grund av följdskada, särskild
eller indirekt skada eller annan motsvarande utebliven vinst för den
skadelidande.
Detta undantag gäller dock inte:
i. åsidosättande av din garanti eller utfästelse att inget datorprogram, ingen
maskinvara, firmware eller relaterad tjänst inom din verksamhet kommer att
göra intrång i någon annans immateriella rättigheter;
ii. brott mot en uttrycklig avtalsbestämmelse som framkallats endast på grund
av att din kunds konfidentiella information har avslöjats;
iii. en domstols tillerkännande av skadestånd för följdskada eller särskild
eller indirekt skada med anledning av din avtalade ansvarsfriskrivning
av sådan skada som samma skadeståndsutdömande domstol
förklarat ogiltig;
iv. varje del av ett sådant domslut som omfattas av och är föremål för
ekonomisk beloppsbegränsning för skadestånd i ditt avtal med en kund;
eller
v. avtal mellan dig och ett statligt organ som skriftligt har framhållit att det
förbehåller sig rätten till ersättning för följdskada som ett villkor för att inga
avtal;
C. är hänförligt till påstående om eller med anledning av fel på datorprogram,
maskinvara, firmware eller tillhörande nätverksutrustning som orsakats
enbart av tredje man, inklusive men inte begränsat till utomstående
datorprogramsleverantör, -tillverkare eller -konstruktör. Detta undantag gäller
dock inte: (1) försäkrade försvarskostnader vi initialt betalar för din räkning
som ersättning för försvar mot sådana ovan angivna ersättningskrav, men
då endast till dess (om någonsin) det under ett rättsligt förfarande (inklusive
skiljeförfarande) fastställs eller medgives att det ersättningsgrundande felet
endast har orsakats av tredje man, då var skyldighet att försvara dig upphör
och du har att ersätta oss för alla försvarskostnader som vi dittills betalat
avseende aktuellt ersättningskrav, eller (2) sådant belopp som du övertygar
oss om att du har rättslig möjlighet att få ersättning för från tredje man med
stöd av ett skriftligt avtal;

D. är hänförligt till påstående om eller med anledning av, kostnader eller utgifter i
samband med reparation, uppgradering, korrigering, återkallande eller utbyte av
datorprogram, maskinvara, firmware eller tillhörande nätverksutrustning, eller för
kostnader eller utgifter rörande din rättsliga skyldighet att följa ett föreläggande.
Detta undantag gäller inte dock inte ersättningskrav som grundar sig på en dom
enligt vilken du åläggs en skyldighet att betala direkt skadestånd till din kund på
grund av avtalsbrott;
E. är hänförligt till påstående om eller med anledning av falsk eller vilseledande
reklam om dina varor eller tjänster som publiceras för eller sänds ut till
allmänheten eller ett till specifikt marknadssegment i syfte att göra reklam för din
verksamhet eller del därav. Detta undantag gäller dock inte ett ersättningskrav
som grundas på din påstådda otillåtna användning av annans varumärke
under förutsättning att du har tecknat en försäkringsmodul som uttryckligen
försäkrar dig för intrång i varumärken eller falsk uppgift om ursprung, se avsnittet
Försäkringen omfattar;
F. är hänförligt till påstående om eller med anledning av ditt affärsbeslut att upphöra
att erbjuda en viss produkt eller tjänst, men endast om du är skyldig enligt
gällande avtal att fortsatta att erbjuda sådan produkt eller tjänst;
G. är hänförligt till påstående om eller med anledning av varje självkopierande och
skadlig kod som inte var specifikt riktad mot ditt system, men detta undantag
gäller inte någon försäkrad del av ett ersättningskrav för oaktsam överföring av
virus;
H. är hänförligt till påstående om eller med anledning av en affärstvist med din
affärspartner eller kompanjon, inklusive men inte endast återförsäljare, distributör
eller originaltillverkare av utrustning, tredje mans försäljningsrepresentant,
systemintegrerare, eller samriskföretagare, men endast i den utsträckning sådant
ersättningskrav grundas på:
i. provision, royalty, eller något annat villkor som ger denna partner eller
kompanjon rätt till kompensation med anledning av er affärsrelation, eller på rätt
till kompensation eller arvode som du lovat att eller har skyldighet att betala;
eller
ii. ditt beslut att upphöra att göra affärer med en sådan partner eller kompanjon;
J. är hänförligt till påstående om eller med anledning av intrång i, användning eller
avslöjande av ett patent, eller användning, röjande eller otillbörligt tillägnande av
affärshemlighet;
K. är hänförligt till påstående om eller med anledning av bedragligt, oärligt, brottsligt
eller illasinnat handlande, handlande begånget med stor brist på respekt för
annans rättigheter (men inte avseende ersättningskrav för förtal eller
förolämpning), handlande i avsikt att skada någon annan person eller
verksamhet, eller varje känd eller avsiktlig överträdelse av lag, oberoende av om
det begåtts av dig eller någon annan vars handlande eller överträdelse av lagen
du har bekräftat eller aktivt godtagit. Detta undantag gäller dock inte om inte
sådan handling eller avsiktlig överträdelse av lagen har fastställts genom ett
slutgiltigt rättsligt beslut i något rättsligt, administrativt eller alternativt
tvisteförfarande, eller genom ditt eget medgivande eller på annat satt. Efter ett
sådant faststallande har du att omedelbart ersätta oss med en summa
motsvarande det belopp vi har utgett i samband med aktuellt ersättningskrav och
hela var skyldighet avseende aktuellt ersättningskravet upphör;
L. är hänförligt till påstående om eller med anledning av illojal konkurrens,
vilseledande handelsrutiner, hinder av bestämmelser, lagar och föreskrifter
avseende handelshinder eller förbud mot kartellbildning. Detta undantag gäller
dock inte i de fall aktuellt ersättningskrav omfattas av denna försäkring och
försäkringsavsnittet för illojal konkurrens, vilseledande handelsrutiner eller falska
uppgifter om ursprung;
M. är hänförligt till påstående om eller med anledning av statliga ingripanden
med stod i lag, förordning eller annan föreskrift, inklusive men inte begränsat
till lagar och föreskrifter från Finansinspektionen, Kommerskollegium,
Aktiemarknadsnämnden;

N. är hänförligt till påstående om eller med anledning av:
i. ansvar för eller åsidosättande av en plikt eller skyldighet från din sida
avseende försäljning eller köp av aktier, andelar eller andra värdepapper,
eller missbruk av information avseende dem, inklusive överträdelse eller
påstådd överträdelse av relaterad lagstiftning;
ii. ansvar för eller åsidosättande av en plikt eller skyldighet från din sida
avseende uttalanden eller framställningar (explicita eller implicita) i dina
räkenskaper, rapporter eller årsredovisning, eller som rör din finansiella
status;
iii. ansvar för eller åsidosättande av en plikt eller skyldighet från din sida
avseende finansiella råd du gett eller för ditt arrangemang av en av dig
anordnad finansiering eller kredit;
iv. överträdelse av vid var tid gällande skattelagstiftning;
v. åsidosättande av någon förvaltningsskyldighet från din sida;
O. är hänförligt till påstående om eller med anledning:
i. lagar om organiserad brottslighet eller konspiration, inklusive men inte
begränsat till överträdelse av den amerikanska Racketeer Influenced and
Corrupt Organizations (RICO) Act och alla ändrade lydelser av denna lag
eller bestämmelser och föreskrifter som antagits med stod av denna lag;
ii. av kollusion, utpressning eller hot om vald;
P. är hänförligt till påstående om eller med anledning av:
i. ansvar för eller åsidosättande av en plikt eller skyldighet från din sida i
samband med handhavande eller administration av hälsovårds-, pensionseller anställningsförmåner eller fonder, inklusive men inte begränsat till brott
eller påstådd brott mot gällande lagstiftning;
ii. ansvar för eller åsidosättande av en plikt eller skyldighet från din sida i
din egenskap av arbetsgivare, inklusive men inte begränsat till
påståenden om diskriminering, trakasserier, eller oskälig uppsägning;
iii. ansvar för eller åsidosättande av dina chefers, tjänstemans,
förvaltares eller styrelseledamöters plikter eller skyldighet gentemot dig
och/eller dina aktieägare, inklusive men inte begränsat till påstående
om insiderbrott eller åsidosättande av skyldighet att visa lojalitet mot
bolaget;
Q. är hänförligt till påstående om eller med anledning av återbetalning,
betalningsskyldighet eller kostnad för vilket du eller din kund blivit
ansvarig till följd av att en tjänsteleverantör (inklusive kreditkortsbolag eller
bank) helt eller delvis vänder eller stoppar en betalningstransaktion;
R. är framställt mot dig av:
i. någon person eller något företag som omfattas av definitionen "dig";
ii. något företag där du direkt eller indirekt innehar en agarandel överstigande
15 %, eller som du direkt eller indirekt och helt eller delvis styr, kontrollerar
eller driver; eller
iii. någon person eller något företag som direkt eller indirekt innehar en
agarandel överstigande 15 % i dig, eller som direkt eller indirekt och helt
eller delvis styr, kontrollerar eller driver dig;
detta undantag gäller dock inte ersättningskrav som annars skulle omfattas
av detta försäkringsavsnitt för ansvar gentemot en oberoende tredje man, om
sådant ersättningskrav direkt orsakats av din definierade verksamhet men
framställs mot dig via ett dotter-, moder- eller systerbolag;
S. är framställt av någon person eller något företag som du har eller har haft
som anställd eller kontrakterad, inklusive men inte begränsat till anställda,
frilansare och oberoende uppdragstagare. Detta undantag gäller dock inte
ersättningskrav som annars skulle omfattas av detta försäkringsavsnitt med
anledning av verksamhet som bedrivits då denna person eller detta företag
inte arbetade för dig;

T. framställs med anledning av att du arrangerat insatsspel, spelaktiviteter
eller lotterier;
U. är baserat på en rättslig skyldighet för dig att betala straffavgifter och/eller
skadestånd i sanktionssyfte. Likväl ersätter vi sådant beslutat skadestånd om
det går att försäkra i den jurisdiktion där detta skadestånd utdömdes;
V. för vilket den försäkrade är rättsligt skyldig att betala straff-, civil- eller
förvaltningsrättsliga böter, viten eller avgifter, återbetalning av obehörig vinst,
straffskadestånd och/eller kombinerade skadestånd, inklusive men inte
begränsat till dem som beslutats av domstol eller myndighet;
W. är hänförligt till påstående om eller med anledning av någons dödsfall, fysiska
eller psykiska skada eller sjukdom. Detta undantag gäller dock inte
ersättningskrav som annars skulle omfattas av denna försäkring och som
avser skadestånd för psykiskt lidande då sådant skadestånd endast beror på
en försäkrad handling avseende förtal, intrång i privatlivet eller oaktsam
publicering;
X. är hänförligt till påstående om eller med anledning av bristande eller avbruten
tjänst som tillhandahålls av en internetleverantör,
telekommunikationsleverantor eller annan leverantor av allmänna tjänster,
utom då du tillhandahåller dessa tjänster som en del av din verksamhet;
Y. är hänförligt till påstående om eller med anledning av förlust eller skada av
16s egendom, inklusive den förlust som uppkommer vid användning av
sådan egendom, detta undantag gäller dock inte ersättningskrav som
annars skulle omfattas av denna försäkrings och som avser skadade eller
förstörda data eller förlust av dataanvändning;
Z. direkt eller indirekt är orsakat av, till följd av eller i samband med terrorism
eller handling för att kontrollera, förebygga eller motarbeta terrorism. Det
åligger dig att bevisa att detta undantag inte ska gälla om du och vi är
oense om tillämpningen av detta undantag;
AA.är hänförligt till påstående om eller med anledning av förorening; eller:
BB.omfattar skiljeförfarande, drivs utanför de länder som anges i
försäkringsbrevet under anvisad domstol, inklusive men inte begränsat till
förfaranden i anvisade domstolar för att verkställa, eller som grundar sig på,
en dom eller ett beslut från någon annan domstol än den anvisade
domstolen.
Vi kommer inte att utge någon ersättning enligt denna försäkring, ej
heller försvarskostnaderna, för kostnader hänförliga till:
CC.ersättningskrav, straffrättsligt förfarande, förlust eller skada med
anledning av krig, konfiskation eller kärnkraftsrelaterade risker,
DD.ersättningskrav, straffrättsligt förfarande, förlust eller skada som grundar
sig på en omständighet som uppkommit före den första dagen i
försäkringsperioden - eller om denna försäkring är en förlängning, före den
första dagen på det första försäkringsbrevet som vi utfärdat till dig och från
och med vilken den aktuella försäkringen har löpt i en oavbruten följd av
försäkringsbrev som vi utfärdat till dig - som du, vid tecknandet av denna
försäkring, visste eller borde ha vetat skulle kunna leda till ett
ersättningskrav eller en förlust,
EE. ersättningskrav, straffrättsligt förfarande, förlust eller skada
hänförliga till asbestrelaterade risker.

Så mycket betalar vi
Det högsta ersättningsbelopp vi betalar för alla ersättningskrav och
försvarskostnader, liksom för eventuella övriga kostnader som omfattas av dessa
försäkringsvillkor, är det maximala ersättningsbelopp (försäkringsbeloppet) som
anges i försäkringsbrevet; detta oberoende av antalet ersättningskrav och
försäkrade som ersättningskrav framställs mot.
Det högsta delbelopp som eventuellt har fastställts är en del i det högsta
ersättningsbelopp som anges i försäkringsbrevet, och inte en del utöver det
beloppet.
Samtliga ersättningskrav och förluster, oberoende av antalet skadelidande eller
försäkrade, som har uppstått med anledning av eller på grund av samma orsak
eller framkallande händelse, är att hänföra till en källa eller är att anses såsom
återkommande eller fortlöpande brister i den försäkrades arbete, kommer att
betraktas som ett enda ersättningskrav. Detta inbegriper sådana
ersättningskrav och förluster som uppkommer såväl under som efter
försäkringsperioden.
Den försäkrade måste betala relevant självrisk enligt försäkringsbrevet.
Om två eller fler försäkringar utfärdade av oss eller av något annat bolag som ingår
i Hiscox-koncernen, ger försäkringsskydd för samma ersättningskrav, kommer
det totala belopp som ska utges enligt dessa försäkringar inte att överstiga det
totala maximala ersättningsbeloppet för den av alla dessa försäkringar som har
högst försäkringsbelopp.

Försäkringsperiod
Dessa försäkringsvillkor omfattar ersättningskrav som har framställts mot den
försäkrade för första gången under försäkringsperioden med anledning av
sådana händelser som anges under Försäkringen omfattar och som begåtts eller
påstås ha begåtts under försäkringsperioden eller före den men efter det
retroaktiva datum som anges i försäkringsbrevet.

Jurisdiktion
De utfästelser som ges i dessa försäkringsvillkor omfattar och inskränker sig till att
endast gälla ersättningskrav som framställs i sådana jurisdiktioner som är
definierade i försäkringsbrevet.

Anmälan om ersättningskrav och omständigheter
Du är skyldig att till oss anmäla om ett ersättningskrav har uppstått. Sådan
anmälan skall ske omgående från det att du har fått kännedom om det såvida inte
en längre tid har fastställts i försäkringsbrevet, eller om försäkringen upphört
senast inom sex (6) månader efter försäkringsperiodens utgång. Om anmälan ej
skett inom sagda frist, har vi rätt att kräva ersättning för skada och förlust orsakad
av den sena anmälan, liksom att Din ersättning kan sättas ned eller helt falla bort.
Du får, under alla förutsättningar, informera oss dylika fakta och omständigheter,
som förmodas kunna leda till ett ersättningskrav som omfattas av denna
försäkring, så snart som möjligt från det att du fått kännedom om sådana fakta
eller omständighet.
Om vi godtar ditt meddelande av fakta och omständigheter, kommer varje
efterföljande ersättningskrav med anledning därav att betraktas som anmälda i
enlighet med dessa försäkringsvillkor, från den tidpunkt då dessa fakta och
omständigheter först meddelades till oss.

Kontroll av försvar
Du får under inga omständigheter medge eller godta ansvar, eller inga
överenskommelser godta någon dom eller något beslut på något vis, eller svara
för några utgifter utan vi dessförinnan lämnat vårt skriftliga godkännande.
Med vårt skriftliga godkännande äger du anlita en advokat som sköter ditt försvar
mot ett ersättningskrav. Vi äger likväl alltid rätt, men inte skyldighet, att ta
kontroll över och i ditt namn leda utredning, förlikning eller försvar mot varje
ersättningskrav. Om vi anser det nödvändigt kommer vi att utse en advokat eller
annan lämplig person att hantera handläggningen av sådant ersättningskrav.
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