Brottsförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Pohjola Försäkring Ab, 1458359-3,
Helsingfors, Finland
A-Försäkring Ab, 1715947-2, Helsingfors, Finland

Produkt: Brottsförsäkring

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i produktbeskrivningen, försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Med en brottsförsäkring kan ett företag gardera sig till exempel mot förskingring, bedrägeri eller annan motsvarande skada som förorsakas av ett
förmögenhetsbrott. Försäkringen ersätter ekonomiska skador till följd av att företagets egen arbetstagare eller en utomstående person har begått ett
egendomsbrott.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen ersätter högst upp till det försäkringsbelopp som
anges i försäkringsbrevet
ekonomiska skador som orsakas av förskingring, bedrägeri,
förfalskning, penningförfalskning, databedrägeri, missbruk
av förtroendeställning, utpressning eller andra i strafflagen
i Finland kriminaliserade brott som riktar sig mot egendom
och som företagets egen arbetstagare eller någon annan
person har begått i syfte att bereda sig eller någon annan
orättmätig ekonomisk vinning.

Vad ingår inte i försäkringen?
Försäkringen ersätter inte exempelvis
skador till följd av inbrott eller rån
skador till följd av ett misstag eller en oavsiktlig försummelse
egendom som har förkommit eller kvarglömts, om händelsen inte kan fastställas
indirekta skador, såsom utebliven inkomst eller vinst.

skador som orsakas genom missbruk av ett bank- eller
kreditkort som förkommit eller stulits, då någon
annan än företagets egen arbetstagare gjort sig skyldig till
missbruket.
försäkringstagarens rättegångskostnader då denne yrkar
på skadestånd gällande ett egendomsbrott som ersätts ur
försäkringen.

Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?
Om det visar sig att säkerhetsföreskrifterna inte har följts
eller om en skada har förorsakats avsiktligen eller av grov
oaktsamhet kan vi sänka ersättningen eller låta bli att
betala ut ersättning helt och hållet.
Försäkringen ersätter inte skador som har förorsakats
genom handlingar eller försummelser innan försäkringen
trädde i kraft.
Brottsförsäkringen ersätter inte alla skador som vållats
genom brott.
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Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Finland, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

Vilka är mina skyldigheter?
-

Vid ansökan om försäkring ska ges korrekta uppgifter, det vill säga uppgifter om exempelvis företagets branscher och omsättning.

-

Försäkringsbolaget ska underrättas, om det skett några väsentliga förändringar eller om det finns brister i uppgifter som getts då
försäkringsavtalet ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet.

-

Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

-

De säkerhetsföreskrifter som försäkringsbolaget utfärdat för att avvärja och begränsa skador ska iakttas.

När och hur ska jag betala?
Premien ska betalas senast på förfallodagen. Separat kan avtalas om årspremien betalas på en gång eller i flera poster.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla tidigast den dag då den har sökts. Försäkringen upphör när försäkringstagaren säger upp skyddet. Också
försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp försäkringen eller därtill hörande skydd i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsägningsanmälan till försäkringsbolaget. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

