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TotalErhverv  
Medarbejderkriminalitetsforsikring

1. Hvem er forsikringstager og 
sikrede

1.1 Forsikringstageren.

1.2  Selskaber, som er datterselskaber på tidspunktet
for forsikringens ikrafttrædelse, er kun medforsikret, 
hvis de er nævnt i policen.

1.2.1 Ved betegnelsen datterselskab forstås kontrol
over selskabet, forstået som at forsikringstageren:

1.2.1.1 besidder flertallet af stemmerettighederne,

1.2.1.2 er virksomhedsdeltager og har ret til at udnævne
eller afsætte et flertal af medlemmerne i bestyrelsen,

1.2.1.3 er virksomhedsdeltager og har ret til at udøve
en bestemmende indflydelse over selskabets drifts-
mæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtæg-
ter eller aftale med selskabet,

1.2.1.4 er virksomhedsdeltager og på grundlag af aftale 
med andre deltagere råder over flertallet af stemmeret-
tighederne i selskabet eller

1.2.1.5 besidder kapitalandele i selskabet og udøver 
en bestemmende indflydelse over dennes driftsmæssi-
ge og finansielle ledelse.

1.2.2 Ved betegnelsen ”virksomhedsdeltager” forstås
en aktionær, anpartshaver eller andre, der ejer kapital- 
andele i en virksomhed.

1.3 Holdingselskaber uden egentlig drift er kun med-
forsikret, hvis de er nævnt i policen.

2. Hvad dækkes

2.1 Ansattes kriminelle handlinger

2.1.1 Formuetab og tyveri af genstande
Sikredes direkte formuetab eller tyveri af genstande 
som følge af ansattes kriminelle handlinger eller und- 
ladelser med forsæt til egen vinding eller vinding for 
anden specifik tredjemand. Ved ansatte forstås alle, 
der indgår i et almindeligt ansættelsesforhold med  
sikrede, sikredes direktion og bestyrelse.

2.1.2 Misligholdelse af aftaler
Forsikringen dækker desuden sikredes misligholdelse
af aftaler, når misligholdelsen alene skyldes ansattes
kriminelle handlinger eller tredjemands kriminelle
handling(er).

2.1.3 Fysisk skade på ting
Forsikringen dækker fysisk skade på ting, skade på
løsøre tilhørende sikrede og skade på sikredes byg-
ninger, når skaden alene skyldes ansattes kriminelle
handlinger.

2.2 Erstatningsansvar
Sikredes erstatningsansvar overfor tredjemand, hvad
angår direkte formuetab, som tredjemand lider som
følge af ansattes kriminelle handlinger eller undladelser.

2.3 Netbanksindbrud begået af ansatte
Sikredes direkte formuetab som følge af netbankind-
brud i sikredes konti i danske pengeinstitutter. Ved
netbankindbrud forstås ansattes uautoriserede adgang
til sikredes konti via sikredes egne IT-systemer.

2.4  Udredningsomkostninger

2.5  Forsikringen dækker, efter godkendelse af for-
sikringsselskabet, tillige sikredes omkostninger i forbin-
delse med udredning af et af forsikringen omfattet tab, 
f.eks. udgifter til revisorbistand, udgifter til skades- 
opgørelse mv. Omkostningerne erstattes indenfor  
forsikringssummen og med maksimalt 20% af denne.

Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre de er fraveget i 
nærværende vilkår. I det følgende er Købstædernes Forsikring benævnt som ”forsikringsselskabet”.
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2.6 Genopretning af renommé

2.6.1 Sikredes rimelige og nødvendige omkostninger,
der afholdes til en ekstern konsulent for at genetablere
virksomhedens renommé efter en dækningsberettiget
forsikringsbegivenhed.

2.6.2 Omkostninger vil kun være dækkede, hvis de
er skriftligt forhåndsgodkendt af forsikringsselskabet, 
og dækkes med indtil 100.000 kr. pr. forsikringsår. Der 
gælder ingen selvrisiko for denne dækning.

2.7  Driftstab

2.7.1 Sikredes nedgang i omsætning af varer og tjene-
steydelser (driftstab), som er en direkte følge af en
dækningsberettiget forsikringsbegivenhed, som er om-
fattet af denne forsikring.

2.7.2 Driftstabet erstattes indenfor den samlede forsik-
ringssum for medarbejderkriminalitetsforsikringen og 
med maksimalt 25% af denne, dog højst 12 måneder 
efter forsikringsbegivenhedens konstatering.

2.7.3  Begrænsning af driftstab
Forsikringstager er forpligtet til, i videst muligt omfang,
at begrænse driftstabet, herunder at opretholde om-
sætningen via andre salgskanaler.

3. Hvad dækkes ikke

3.1 Virksomheder med bank- eller udlånsaktiviteter 
af nogen art, og virksomheder, der driver revisions-  
eller advokatvirksomhed.

3.2  Indirekte tab – så som avancetab, huslejetab og
lignende.

3.3  Sikredes direkte formuetab som følge af databe-
drageri, hvorved forstås det forhold, at nogen uberetti-
get ændrer, tilføjer eller sletter data eller programmer til 
elektronisk databehandling eller elektronisk dataover-
førsel, for derved at ændre resultatet af behandlingen 
eller overførslen.

3.4  Netbankindbrud af tredjemand. Ved netbankind-
brud forstås tredjemands uauto¬riserede adgang til 
sikredes bankkonti via sikre¬des egne it-systemer.

3.5  Sikredes misligholdelse af aftaler, medmindre
misligholdelsen alene skyldes ansattes kriminelle 
handlinger eller tredjemands kriminelle handling.

3.6  Ansattes handlinger eller undladelser, der ikke
blev udvist med henblik på egen eller tredjemands
uberettigede vinding, herunder, men ikke begrænset
til, handel med eller spekulation vedrørende valuta,
værdipapirer, varer, kreditter mv. samt tab af eller
skade på data eller software.

3.7  Skader, der dækkes af forsikringstagerens løsøre-,
bygnings- eller driftstabsforsikring.

3.8  Enhver form for gebyrer, bodsansvar, bøder eller
lignende, der er pålagt de sikrede.

3.9  Almindeligt svind, der ikke kan henføres til kon-
krete kriminelle handlinger.

3.10  Formuetab eller tyveri af genstande, der er for-
voldt af sikrede, samt personer der kontrollerer mere
end 15 % af stemmeberettigede ejerandele.

3.11  Formuetab eller tyveri af genstande, der skyldes
handlinger eller undladelser udvist efter det tidspunkt,
hvor sikrede eller ledelsen i virksomheden første gang
blev bekendt med, at en ansat havde begået en straf-
bar handling.

3.12  Formuetab eller tyveri af genstande begået af
ansatte, om hvem sikrede vidste eller burde vide, at
denne tidligere havde gjort sig skyldig i en strafbar
berigelsesforbrydelse.

4.  Hvornår dækker forsikringen

4.1  Forsikringen dækker alene formuetab eller tyveri
af genstande, der er konstateret og skriftligt anmeldt
til forsikringsselskabet, mens forsikringen er i kraft.

4.1.1 Et tab anses for at være konstateret på det tidlig-
ste af følgende tidspunkter:

4.1.1.1 det tidspunkt, hvor sikrede for første gang
bliver opmærksom på et tab, som sikrede anser for at
være dækket af forsikringen,

4.1.1.2 det tidspunkt hvor sikrede får sin første viden
om et tab, som muligvis er dækket af forsikringen.

4.2 Forsikringen dækker ikke tab:

4.2.1 som er konstateret af sikrede før forsikringens
ikrafttræden eller tab, som er en direkte følge af krimi- 
nalitet begået før forsikringens ikrafttræden, som er 
nævnt i policen,
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4.2.2 som er konstateret af sikrede efter forsikringen
er ophørt,

4.2.3 hvis blot et enkelt tab i en serie af tab er konsta-
teret af sikrede før forsikringens ikrafttræden eller er en 
direkte følge af kriminalitet begået før forsikringens
ikrafttræden, som er nævnt i policen.

5.  Hvor dækker forsikringen

5.1 Forsikringen dækker i Danmark.

6.  Forsikringssum og selvrisiko

6.1 Forsikringssummen fremgår af policen og udgør
den højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtel-
se overfor sikrede, hvad angår alle tab, der er konsta-
teret inden for et forsikringsår.

6.1.1 Den i policen angivne forsikringssum gælder for
alle forsikrede selskaber samlet – og ikke per virksom-
hed/CVR nummer.

6.2  Erstatningen udbetales med fradrag af den for
policen gældende selvrisiko pr. skade.

7.  Sikkerhedsforholdsregler

7.1 Sikrede har til enhver tid pligt til at sikre:

7.1.1 at virksomheden anvender brugeridentifikation
og personligt kodeord i sit netværk, samt at kodeord
ikke overdrages til andre brugere.

7.1.2 at systemerne stiller krav om regelmæssig ud-
skiftning af passwords,

7.1.3 at antallet af adgangsforsøg er begrænset ved
logiske kontroller,

7.1.4 at bogføringen sker i overensstemmelse med
god bogføringsskik,

7.1.5 at virksomheden ved brug af mobile enheder
alene anvender bankens software (applikation) eller
platform,

7.1.6 at der er indført procedurer for kontrol med
betalinger og betalingsoverførsler, checksæt, og
annullerede checks,

7.1.7 at der er indført procedurer for kontrol med
ændringer i stamdata eller manglende stamdata for
kunder, leverandører eller kreditorer,

7.1.8 at sikrede har en klar politik for modtagelse af
gaver, bestikkelser eller anden aflønning.

7.2 Har sikrede overtrådt eller tilsidesat en eller flere
af ovennævnte sikkerhedsforholdsregler, gælder forsik-
ringsselskabets forpligtelse for tab, som er omfattet af 
forsikringen, kun i det omfang, det anses for godtgjort, 
at tabets indtræden eller omfang ikke skyldes sådan 
overtrædelse eller tilsidesættelse.

8.  Serieskader

8.1 Formuetab eller tyveri af genstande, der påføres
sikrede som følge af en sammenhængende serie af 
handlinger eller undladelser omfattet af denne forsik-
ring, og som er forvoldt af samme person/personer, 
anses i forhold til forsikringen som én samlet skade 
uanset, at forholdet måtte være begået over flere år og 
uanset, om formuetabet viser sig over flere år.

9.  I tilfælde af skade

9.1 Tabsbegrænsning og skadebehandling

9.1.1  Hvis sikrede konstaterer et formuetab, skal 
sikrede uden ophold og efter bedste evne forsøge at
begrænse tabets omfang.

9.1.2  Et tab skal straks anmeldes til forsikringsselskabet.

9.1.3  Et tab skal straks anmeldes til politiet.

9.1.4  Udbedring af tab må ikke ske, før forsikrings- 
selskabet har godkendt dette. Hvis forsikringsselskabet 
forlanger det, skal sikrede dokumentere de enkelte tab 
og omkostninger.

9.1.5  Indgåelse af forlig mellem sikrede og den person, 
der har begået det kriminelle forhold, må kun ske med 
Købstædernes Forsikrings samtykke.
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9.1.6  Sikrede skal samarbejde med forsikringsselskabet
om at afgøre omfanget og arten af formuetabet og de
til grund for formuetabet liggende omstændigheder.

9.2  Udbetaling af erstatning

9.2.1  Erstatningen vil tidligst blive opgjort og udbetalt,
når politiundersøgelsen er afsluttet.

9.2.3  Opgørelse af erstatningen følger principperne
beskrevet i løsøreforsikringen og driftstabsforsikringen.


