Forsikringsvilkår - Netbankindbrudsforsikring
1 Hvem er omfattet af forsikringen
Forsikringen dækker forsikringstageren samt øvrige virksomheder nævnt som medsikrede i policen.
2 Hvornår gælder forsikringen
Forsikringen dækker tab, som konstateres i forsikringstiden af sikrede eller den, hvem det på dennes vegne
påhviler at lede virksomhedens drift. Tab, som skyldes strafbare handlinger begået før forsikringens
ikrafttræden, er ikke omfattet af forsikringen. Tab, som anmeldes til If senere end 3 måneder efter
forsikringens ophør, dækkes ikke
3 Hvor gælder forsikringen
Forsikringen dækker tab som påføres sikrede, uanset hvor i verden tabet konstateres.
4 Hvad er forsikret
Forsikringen dækker sikredes direkte tab af penge via netbank i et dansk pengeinstitut jf. kap. 5 ”Hvad er
forsikringens omfang" i forbindelse med den i policen nævnte aktivitet.
5 Hvad er forsikringens omfang
5.1 Hvad er dækket
Forsikringen dækker sikredes direkte tab af penge på sikredes egne bankkonti i et dansk eller udenlandsk
pengeinstitut, der skyldes tredjemands uautoriserede adgang til sikredes bankkonti via netbank i et dansk
pengeinstitut. Ved tredjemand forstås andre end sikrede og de i sikredes tjeneste værende personer.
Det er en forudsætning for dækningen, at tredjemand kan identificeres. Dækning ydes dog, såfremt sikrede
kan dokumentere, at formuetabet er forårsaget af tredjemand, uanset at denne ikke kan identificeres.
5.2 Hvad er undtaget
5.2.1 Indirekte tab
Forsikringen dækker ikke indirekte tab eller følgetab såsom rentetab, moms, indtægtstab, driftstab,
avancetab og lignende.
5.2.2 Fejl begået af banken
Forsikringen dækker ikke tab, der skyldes fejl begået af banken eller dens ansatte (herunder ved
medvirken) eller brist i bankens sikkerhedsprocedurer.
5.3 Særlige dækningsudvidelser
For denne forsikring gælder ingen særlige dækningsudvidelser.
6 Forsikringssummer
Policens forsikringssummer er den højeste grænse for Ifs forpligtelse for tab, som jf. kap. 2 ”Hvornår gælder
forsikringen” konstateres inden for det enkelte forsikringsår. (pr. 17.05.2017 er forsikringssummen for
netbankindbrudsforsikringen 1 000 000kr.)

7 Selvrisiko
Den for forsikringen gældende selvrisiko fremgår af policen. (pr. 17.05.2017 er selvrisikoen på 5000 kr.)
8 Sikkerhedsforholdsregler og ændring af risiko
8.1 Kontrol
Det påhviler sikrede løbende at kontrollere posteringer og indhold i kontoudskrifter og anden
dokumentation vedrørende konti og transaktioner, der modtages på udskrift eller i elektronisk form.
8.2 Sikkerhedsforholdsregler ved ekstern kommunikation
Det er en forudsætning for dækningen, at sikrede til enhver tid efterlever sædvanlige og betryggende
sikkerhedsforholdsregler for ekstern ITkommunikation, herunder de sikkerhedsregler, der er aftalt med
bank eller anden finansiel institution med hensyn til elektroniske kontooverførsler samt anvender
krypterede forbindelser.
8.3 Antivirus mv.
Det er ligeledes en forudsætning, at sikrede anvender firewall samt antivirusprogram (inkl. malware og
spyware), der automatisk opdateres i sikredes ITsystemer.
8.4 Spærring
Såfremt sikrede bliver opmærksom på, at uvedkommende har fået kendskab til login, adgangskode,
nøglekort, sms-kode, backup-løsning eller lignende, som kan anvendes til uautoriseret adgang til sikredes
bankkonti via netbank, skal sikrede straks spærre for adgangen.
8.5 Tilsidesættelse af sikkerhedsforskrifterne i 8.1-8.4
Tilsidesættelse af sikkerhedsforskrifterne i kap. 8.1-8.4 medfører, at sikrede mister retten til dækning, hvis
tabet sker som følge af tilsidesættelsen.
8.6 Udgifter
Forsikringen dækker ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse af foranstaltninger, som sikrede i
medfør af dette kapitel er forpligtet til at overholde.
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9 Sikredes pligter i tilfælde af tab
9.1 Anmeldelse
I tilfælde af tab skal sikrede uden ugrundet ophold foretage anmeldelse herom til If og politiet.

Kravet om politianmeldelse kan dog frafaldes, når særlige omstændigheder taler herfor. Beslutning herom
tages af If i samråd med sikrede.
9.2 Sagens opklaring Det er en forudsætning for forsikringen, at sikrede medvirker til sagens opklaring,
herunder bistår med alle de oplysninger og al den dokumentation, som forlanges af If.
10 Erstatning i tilfælde af tab
10.1 Omkostninger
Indenfor forsikringssummen dækker forsikringen tillige rimelige udgifter afholdt af sikrede med Ifs
forudgående godkendelse til at fastslå, at der foreligger et dækningsberettiget tab.
10.2 Valuta
Ved erstatning af tab i anden valuta end danske kroner erstattes skaden højest med modværdien i danske
kroner omregnet efter middelkursen gældende i København den dag, hvor tabet blev konstateret.
10.3 Maksimumdækning ved serietab
Flere tab, som er en følge af en sammenhængende serie af strafbare handlinger begået af samme person
alene eller i medvirken med andre, betragtes som én forsikringsbegivenhed.
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