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Syftet med försäkringen

Försäkringen ersätter även skador som orsakas genom missbruk
av ett bank- eller kreditkort som förkommit eller stulits, då någon annan än försäkringstagarens arbetstagare gjort sig skyldig
till missbruket. Skador som uppkommit av att ett bank- eller
kreditkort som förkommit eller stulits har missbrukats ersätts
upp till 24 timmar från det att kortet har förkommit eller stulits.

Pohjola Försäkring Ab eller A-Försäkring Ab (nedan "försäkringsbolaget") förbinder sig att i enlighet med dessa villkor och de
allmänna avtalsvillkoren (YL) ersätta direkta ekonomiska skador
av en sådan plötslig, oförutsedd skada som nämns i punkt 3.1
och i villkoren separat nämnda övriga kostnader.
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3.2 Begränsningar

Försäkringens giltighetsområde

3.2.1 Händelser innan försäkringen trädde i kraft

Försäkringen gäller i Finland om annat inte har överenskommits
och antecknats i försäkringsbrevet.
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Försäkringen ersätter inte skador som har orsakats genom gärningar eller försummelser innan försäkringen trädde i kraft, eller av gärningar eller försummelser under försäkringsperioden i
syfte att dölja dessa.

Skador som ersätts och begränsningar i
anslutning till dessa

3.2.2 Inbrott
Försäkringen ersätter inte skador till följd av tillgrepp eller skadegörelse, då någon har brutit sig in i försäkringstagarens lokaliteter och därvid skadat konstruktioner eller lås, eller trängt sig
in genom att använda något annat slag av våld eller trängt sig
in med en nyckel som har tillgripits vid ett inbrott eller ett rån.

3.1 Skador som ersätts
Försäkringen ersätter direkta ekonomiska skador som orsakats
den försäkrade, som drabbar den försäkrades egendom och som
orsakas av ett egendomsbrott, som en person som står i anställningsförhållande till den försäkrade, eller någon annan person
antingen ensam eller tillsammans med sagda person i anställningsförhållande, har begått i syfte att bereda sig eller någon
annan orättmätig ekonomisk vinning.

3.2.3 Rån
Försäkringen ersätter inte skador till följd av rån eller försök därtill.

Försäkringen ersätter även direkta ekonomiska skador som orsakats någon annan än den försäkrade, om försäkringstagaren i
egenskap av arbetsgivare är ansvarig för skador som en arbetstagare genom ett egendomsbrott orsakar i arbetet och försäkringstagaren kan visa att varken han själv eller arbetsledningen
hade vetskap om eller borde ha haft vetskap om arbetstagarens
förfarande.

3.2.4 Egendom som transporteras

Med egendomsbrott avses följande brott, även i dess lindriga och
grova form, på det sätt som de definieras i strafflagen i Finland.

3.2.6 Oavsiktlig åtgärd eller försummelse

Försäkringen ersätter inte skador som drabbar egendom som
transporteras.
3.2.5 Tagande av gisslan
Försäkringen ersätter inte skador till följd av tagande av gisslan
enligt 25 kap 4 § i strafflagen.

●●

förskingring

Försäkringen ersätter inte skador till följd av ett misstag eller
annan oavsiktlig åtgärd eller av en försummelse av detta slag.

●●

bedrägeri
förfalskning

3.2.7 Självvållade skador

●●
●●

penningförfalskning

●●

databedrägeri (36 kap 1 § 2 mom. i strafflagen)

Försäkringen ersätter inte skador som försäkringstagaren, dennas ägare, en styrelseledamot eller verkställande direktören orsakar, såvida denna inte betraktas som en anställd.

●●

missbruk av förtroendeställning

3.2.8 Förkommen eller kvarglömd egendom

●●

utpressning

●●

andra i strafflagen i Finland kriminaliserade brott som riktar
sig mot egendom, som begås i syfte att bereda sig eller någon
annan orättmätig ekonomisk vinning och som orsakar den
försäkrade ekonomiska skador.

Försäkringen ersätter inte egendom som har förkommit eller blivit kvarglömd eller stulen

En förutsättning är att skadan orsakas under försäkringsperioden och konstateras senast inom 12 månader från det att försäkringsperioden har upphört.
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●●

om skadefallet inte kan fastställas eller

●●

om det först vid inventering konstateras att egendom har förkommit.

3.2.9 Överlåtelse av yrkeshemligheter eller konfidentiell information
Försäkringen ersätter inte skador som direkt eller indirekt orsakas
av att konfidentiell information, såsom affärshemligheter, kunduppgifter eller datorprogram har åtkommits.
Försäkringen ersätter emellertid skador då yrkeshemligheter eller
konfidentiell information används vid egendomsbrott som orsakar
direkta ekonomiska skador.
3.2.10 Indirekta skador
Försäkringen ersätter inte utebliven inkomst eller vinst eller andra
indirekta skador. Som indirekta skador anses även utebliven eller
icke erhållen ränta, utdelning, betalning eller annan motsvarande
förmån.
3.2.11 Annan försäkring
Försäkringen ersätter inte skador för vilka försäkringstagaren har
en annan försäkring.
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Säkerhetsföreskrifter

Försäkringstagaren ska iaktta nedanstående, i försäkringsbrevet
nämnda eller på annat sätt skriftligen meddelade säkerhetsföreskrifter (se de allmänna avtalsvillkoren, punkt 6.1).

Ersättningsgrunden för data och program som har sparats på
datamedier är de kostnader som uppstår av rekonstruktionen
av motsvarande program och data, vilka är nödvändiga anskaffningskostnader, material- och arbetskostnader samt kostnader för
datorkörning.
Om det inte är nödvändigt att rekonstruera förlorade data eller
program eller om det inte görs inom två år från skadefallet, ersätts
endast de kostnader, som orsakats av att de förstörda eller skadade datamedierna förnyas.

5.2 Självrisk och försäkringsbelopp
Vid varje skadefall har försäkringstagaren den självrisk av skadebeloppet som nämns i försäkringsbrevet.
Skador som uppkommit under en och samma försäkringsperiod
samt till följd av ett och samma skadefall ersätts i allmänhet högst
upp till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.
Skador som orsakats av brott av samma typ som begåtts av en
eller flera personer tillsammans, eller skador till följd av samma
brott, betraktas som ett enda skadefall, och som tidpunkt för skadefallet betraktas den tidpunkt då den första skadan uppstod.

5.3 Mervärdesskatt

Försäkringstagaren ska minst en gång om året göra en inventering
av varulagret och maskinerna samt en kontroll av inventeringen,
liksom även ordna behörig revision och övervakning.

Då skadebeloppet beräknas beaktas bestämmelserna om mervärdesskatt. Momsandelen betalas inte, om den är avdragsgill i ersättningstagarens beskattning.

Försäkringstagaren ska ha

5.4 Dubbelförsäkring

●●

av företagsledningen godkända skriftliga datasäkerhetsanvisningar,

●●

anvisningar om dokumentering av system, program och användning,

●●

skriftliga anvisningar om hur repetitiva arbetsuppgifter ska utföras, samt om vem som svarar för att göra ändringar i, distribuera och förvara anvisningarna samt

●●
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behörigheter som fastställts för dem som använder datasystem
och terminaler.

Ersättningsbestämmelser

5.1 Ersättningsbelopp
Skadebeloppet ska vara fastställt av en revisor eller av någon annan av försäkringsbolaget godkänd utomstående expert. Om enighet inte kan nås i fråga om det belopp som ska ersättas, ersätts vid
ett skadefall högst det belopp som en domstol fastställt.
Förlust av pengar, fordringar och värdepapper ersätts enligt det
värde de hade då skadan uppstod.

Om samma egendom har försäkrats mot samma skada med flera
försäkringar, rör det sig om en dubbelförsäkring, varvid ersättningen beräknas enligt 59 § i lagen om försäkringsavtal.

5.5 Övriga bestämmelser angående ersättning
Försäkringen ersätter försäkringstagarens rättegångskostnader då
denna yrkar på skadestånd i en rättegång gällande ett egendomsbrott som avses i dessa villkor.
Försäkringstagaren är skyldig att på försäkringsbolagets yrkande
göra en polisanmälan om händelsen.
Vid användningen och förvaringen av bank- och kreditkort ska
bestämmelserna i kortvillkoren iakttas. Om ett kort förkommer eller stjäls ska man omedelbart meddela detta till det kreditinstitut
som beviljat kortet.
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Utvidgning av giltighetsområdet

Om försäkringens giltighetsområde utvidgas i enlighet med punkt
2, fastställs skadefall dock i enlighet med strafflagen i Finland.

Pohjola Försäkring Ab, Gebhardsplatsen 1 00013 OP, hemort Helsingfors, huvudsaklig bransch försäkringsverksamhet. Bolaget är infört i handelsregistret, FO-nummer 1458359-3.
A-Försäkring Ab, Gebhardsplatsen 1 00013 Helsingfors, hemort Helsingfors, huvudsaklig bransch försäkringsverksamhet. Bolaget är infört i handelsregistret, FO-nummer 1715947-2.

