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Advokatansvarsforsikring kan omfatte følgende 2 Betaling af præmie
dækninger:

* Rådgiveransvar 2.1 Opkrævning
* Ansvar for tingskade Codan opkræver præmien ved at sende en opkrævning

* Tab af dokumenter til den betalingsadresse, som forsikringstageren har

* Bestyrelsesansvar opgivet. Præmien kan også betales ved elektronisk

* Partnerhæftelse betalingsoverførsel.

* Overdækning

* Advokatgaranti Eventuelle afgifter til staten opkræves sammen med

* Ejendomsformidling præmien.

Det fremgår af policen, hvilke dækninger den omfatter I skadetilfælde skal det straks oplyses til Codan hvis der er tegnet

forsikring mod samme risiko i et andet selskab. Har dette selskab

For forsikringen gælder reglerne i policen, taget forbehold om, at dækningen bortfalder eller indskrænkes, 

forsikringsbetingelserne og Lov om forsikringsaftaler hvis forsikringen tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme 

(i det omfang loven ikke er fraveget), Lov om forbehold for den i Codan tegnede forsikring, således at erstatning-

forsikringsvirksomhed samt Lov om finansiel virksomhed. en betales forholdsmæssigt af selskaberne.

Der gælder tillige særlige regler omkring: 2.2 Præmiens betaling
Den første præmie forfalder til betaling, når forsikringen

* Rådgiveransvar træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på

forsikringens forfaldsdage.

* Advokatgaranti,

Præmien skal betales seneste den dato, der fremgår af

* Ejendomsformidling, opkrævningen som sidste rettidige betalingsdato eller

datoen på Betalingsoversigten.

jf. de pågældende dækninger.

2.3 Manglende betaling
Betales præmien ikke rettidigt sender Codan en rykker

Codan Forsikring A/S og eller deres datterselskaber/ for betaling med oplysning om retsvirkningerne af for sen

filialer dækker ikke og er ikke forpligtet til at betale betaling.

nogen som helst form for erstatning eller andre

ydelser under forsikringen i det omfang en sådan Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter den

forsikringsdækning, betaling af et sådant krav eller dato, der er angivet på rykkeren, ophører forsikringens

tilvejebringelse af en sådan forsikringsydelse vil udsætte dækning.

Codan Forsikring A/S og eller deres datterselskaber/

filialer for nogen sanktion, forbud eller restriktion Der gælder tillige særlige regler omkring:

vedtaget af Forende Nationer (FN), Den Europæiske

Union (EU), Storbritannien eller USA. * Rådgiveransvar,

* Advokatgaranti,

1 Risikoforandring
* Ejendomsformidling

Codan skal straks underrettes hvis oplysningerne i jf. de pågældende dækninger.

policen er eller kommer i uoverensstemmelse med de

faktiske forhold.

Codan træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på

hvilke betingelser, forsikringen kan fortsætte.

Hvis Codan ikke modtager meddelelse om ændringer,

kan det medføre, at erstatningen nedsættes eller helt

bortfalder
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2.4 Gebyrer, afgifter og renter 3.1 Tidspunktet for indeksregulering
Codan er berettiget til at opkræve gebyr for opkrævning Regulering af præmien foretages på den dato policen har

af præmien samt rykkergebyr og morarenter ved for sen hovedforfald.

betaling.

3.2 Indekstal
Codan kan, herudover, beregne sig gebyr for udskrivning Reguleringen sker på grundlag af det af Danmarks

af dokumenter og andre serviceydelser. Statistik offentliggjorte Lønindeks for den private sektor.

2.5 Tilbagebetaling Ved indeksregulering forhøjes præmien med den

Nemkonto: procent løntallet afviger fra forrige års offentliggjorte

indeks. Er afvigelsen negativ reguleres præmien ikke, men

Tilbagebetaling af præmie kan ske via forbliver uændret til næste indeksregulering.

NemKontosystemet til den konto, som er valgt som

NemKonto. Hvis udgivelsen af Lønindeks for den private

sektor ophører, har Codan ret til at fortsætte

Betalingsservice: indeksreguleringen efter et andet indeks, der

offentliggøres af Danmarks Statistik

Tilbagebetaling af præmie sker til den bankkonto

præmien betales fra. 4 Opsigelse og fornyelse

2.6 Modregning
Codan vil benytte sig af sin ret til modregning indenfor kundeforholdet. 4.1 Opsigelse til udløb af en forsikringsperiode

Forsikringen kan af begge parter opsige med 1 måneds

3 Indeksregulering skriftlig varsel til policens hovedforfaldsdato, dog tidligst

efter 1 år

Præmien indeksreguleres en gang årligt. 4.2 Fornyelse
Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for et

år af gangen.
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1 Hvem er dækket * bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det

offentlige eller private, herunder "punitive damages"

Sikrede er: * erstatningskrav for formueskade der direkte eller

indirekte skyldes smitte, eller spredning af sygdomme,

Den/de på policen anførte sikrede og de i dennes/disses der er klassificeret som en pandemi eller epidemi af

tjeneste værende personer World Health Organization (WHO) eller tilsvarende,

herunder enhver national myndighed. Uanset

Derudover dækker forsikringen tidligere partnere, der førnævnte, gælder dette ikke for Bestyrelsesansvar.

er ophørt med at drive advokatvirksomhed, så længe

forsikringen er i kraft i Codan. 4 Forsikringssum, selvrisiko og omkostninger

2 Hvornår dækker forsikringen

4.1 Forsikringssum pr. forsikringsår
Forsikringssummen er det højeste beløb, som Codan

Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod kan komme til at udrede for samtlige de i et forsikringsår

sikrede i *forsikringstiden. rejste krav, der kan henføres til samme advokat/

ejendomsformilder.

2.1 Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af

følgende tidspunkter: Dog gælder særlige regler omkring:

2.1.1 det tidspunkt, hvor sikrede modtager første * Partnerhæftelse,

henvendelse i anledning af et krav om erstatning

* Overdækning,

2.1.2 det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om,

at der er rejst eller at der er risiko for, at der vil blive jf. de pågældende dækninger.

rejst krav om erstatning.

4.2 Serieskade
Såfremt den til grund for erstatningskravet liggende Alle krav, der udspringer af samme fortsatte eller

ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før gentagne ansvarspådragende forhold, anses for én

forsikringens ikrafttræden/sikredes indtræden, er det en forsikringsbegivenhed og henføres til det forsikringsår,

betingelse for Codans erstatningspligt, at sikrede godtgør, hvor første krav i anledning heraf er rejst, og dækkes kun

at denne ikke på noget tidspunkt før forsikringens med den for dette år gældende forsikringssum.

tegning har haft kendskab til eller formodning om, at

erstatningskrav vil kunne rejses. 4.3 Selvrisiko
Selvrisiko opkræves hos forsikringstageren. Såfremt

Såfremt forsikringen ændres, herunder ved forhøjelse af forsikringstageren er ophørt med at drive virksomhed,

forsikringssummen, og den til grund for erstatningskravet opkræves selvrisiko hos den sikrede, der er ansvarlig for

liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er den anmeldte skade.

udvist før ændringsdatoen, gælder samme bestemmelse

for så vidt angår Codans pligt til at erstatte på de efter Der beregnes ikke selvrisiko af renter og omkostninger.

ændringen gældende vilkår.

3 Generelle undtagelser

Forsikringen dækker ikke:
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Overstiger en skade forsikringssummen med tillæg af Codan træffer bestemmelse om sagens behandling og

selvrisikoen, udbetales forsikringssummen uden fradrag. udpeger eventuel ekstern advokatbistand på vegne af

sikrede og Codan.

Der gælder tillige særlige regler omkring:

Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens

* Rådgiveransvar, oplysning og afslutning. Der ydes ikke salær til sikrede for

dennes bistand.

jf. den pågældende dækning.

Sikrede har pligt til at medvirke til at begrænse et tab, for

4.4 Omkostninger, renter og lignende hvis opståen denne bærer ansvaret.

4.4.1 Forsikringen dækker rimelige omkostninger til 5.3 Tilsvarende forsikring i andet selskab
varetagelse af sikredes interesser i anledning af et krav, (dobbeltforsikring)
som rejses mod sikrede, såfremt omkostningerne er Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet

afholdt med Codans godkendelse. selskab, og har dette selskab taget forbehold om,

at dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis

4.4.2 For dækning af omkostninger, renter og lignende forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme

gælder følgende: forbehold for den i Codan tegnede forsikring, således at

erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne.

4.4.3 For krav rejst i Norden dækkes renter og pålagte

sagsomkostninger af erstatningsbeløb samt omkostninger 5.4 Specialforsikring
til varetagelse af sikredes interesser fuldt ud, såfremt Denne polices dækninger bortfalder, hvis der er tegnet

forsikringssummen ikke derved overskrides. en specialforsikring, som dækker samme interesse.

Overskrider erstatningsbeløbet forsikringssummen, 6 Udbetaling af erstatning
dækkes renter og pålagte sagsomkostninger samt

omkostninger til varetagelse af sikredes interesser alene

forholdsmæssigt svarende til det erstatningsbeløb, som Codan kan udbetale erstatning direkte til skadelidte,

Codan skal betale. medmindre denne allerede er fyldestgjort af den sikrede.

4.4.4 For krav rejst uden for Norden, dækkes renter Dog gælder særlige regler omkring:

og pålagte sagsomkostninger af erstatningsbeløb samt

omkostninger til varetagelse af sikredes interesser kun i * Rådgiveransvar,

det omfang, forsikringssummen ikke derved overskrides.

I det omfang Codan har udredt en erstatningsydelse,

5 Forholdsregler i tilfælde af skade indtræder Codan i enhver henseende i sikredes

eventuelle krav mod tredjemand.

5.1 Anmeldelse af skade 7 Anmeldelsesfrist
Sikrede skal uden ophold sende en skriftlig anmeldelse til

Codan, så snart et erstatningskrav er rejst, jf. punkt 2.

Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i

Anmeldelsen skal indeholde: forsikringstiden, men som anmeldes til Codan mere

end 6 måneder efter forsikringens ophør eller sikredes

* en beskrivelse af det hævdede ansvarsgrundlag, udtræden af forsikringen, dækkes ikke.

* om muligt en opgørelse af det hævdede tab og 8 Voldgift

* egne bemærkninger til det fremsatte krav.

Såfremt der mellem forsikringstageren og Codan opstår

5.2 Erstatningspligt og -krav tvist om dækning i henhold til forsikringen, skal tvisten

Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af indbringes til afgørelse ved en voldgiftsret.

erstatningskrav må kun ske med Codans samtykke.

Voldgiftsretten skal bestå af en på Codans

anmodning af Højesteret eller Landsretten udpeget

højesteretsdommer eller landsdommer som fast

formand, og af to af Advokatrådet i den enkelte sag

valgte advokater. Voldgiftsrettens afgørelse kan ikke

indbringes for domstolene.

Voldgiftsretten afgør, hvem der skal betale

voldgiftsrettens omkostninger..
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Endvidere i tilslutning til Advokatsamfundets til enhver Uanset ovenstående, vil forsikringen dække sikredes

tid gældende vedtægter om advokatansvarsforsikring erstatningsansvar for formueskade på uændrede vilkår,

når formuetabet der lægges til grund, er et resultat af:

1 Hvad er dækket

* den sikredes manglende levering af sine ydelser, eller

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for -fejl i de leverede ydelser, eller

formueskade, ved udøvelse af advokatvirksomhed fra -offentliggørelse af Data*, der skyldes en uagtsom menneskelig handling

kontor i Danmark. af sikrede, uden at der er sket Uautoriseret adgang* til

Sikredes computersystem*.

Sikredes ansvar som mediator, voldgiftsdommer,

beskikket tilsyn/rekonstruktør, kurator eller likvidator 4 Selvrisiko
betragtes som almindelig advokatvirksomhed.

2 Hvad er ikke dækket Codan hæfter over for tredjemand for den af

forsikringstager valgte selvrisiko.

2.1 Forsikringen dækker ikke ansvar: 5 Genopfyldning

2.1.1 som pålægges sikrede i dennes egenskab af

bestyrelsesmedlem eller direktør Hvis der bliver udbetalt erstatning i det forsikringsår

hvor kravet er rejst og anmeldt til Codan, og hvis den

2.1.2 der skyldes, at sikrede har tilsidesat sine pligter resterende forsikringssum herefter udgør mindre end

forsætligt de krævede 2.500.000 kr., vil Codan uden opkrævning

af merpræmie genopfylde forsikringssummen med indtil

2.1.3 der skyldes besvigelser uden hensyn til hvem, der 500000 kr.

har foretaget dem

6 Afløbsdækning
2.1.4 der skyldes, at sikrede har påtaget sig ansvar,

der er videregående end hvad, der er sædvanligt for

advokatvirksomhed Såfremt sikrede ophører med at drive

advokatvirksomhed, dækker forsikringen erstatningskrav,

2.1.5 for krav, som skyldes beskadigelse af ting, der er som efterfølgende rejses og anmeldes inden 10 år

overladt til eller beror hos sikrede. efter ophørsdatoen, med den forsikringssum, som var

gældende på ophørstidspunktet.

3 Cyberhændelse
Hvis advokatbeskikkelsen generhverves i afløbsperioden,

bortfalder dækningen fra generhvervelsestidspunktet.

Sikredes erstatningsansvar for formueskade, som er en

følge af en Cyberhændelse*, er begrænset til en samlet 7 Forsikringens ophør
dækningssum på 2.500.000 kr. pr. sikret og i alt pr. skade

og pr. forsikringsår. Summen er en del af den samlede

sum under Rådgiveransvar og ikke i tillæg til. Forsikringen kan kun bringes til ophør ved Codans

underretning til Advokatrådet, og Codan accepterer

at Advokatrådet kan holde forsikringen i kraft i

henhold de til enhver tid gældende regler om

advokatansvarsforsikring.
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Endvidere i tilslutning til Advokatsamfundets til enhver 3 Opfyldelse af garantiforpligtigelse
tid gældende vedtægter om advokatgaranti.

1 Indeståelse I det omfang Codan har opfyldt sin garantiforpligtigelse,

indtræder Codan i enhver henseende i skadelidtes

eventuelle krav mod sikrede eller dennes personale.

Codan indestår som selvskyldner, inden for den i policen

angivne garantisum, over for skadelidte for dækning 4 Garantiens ophør
af tab, som denne har lidt ved, at sikrede eller dennes

personale uretmæssigt har forbrugt midler, der var

betroet sikrede i dennes egenskab af advokat. Garantien kan kun bringes til ophør ved Codans

underretning til Advokatrådet, og Codan accepterer, at

2 Garantiperioden Advokatrådet kan holde garantien i kraft i henhold til de

til enhver tid gældende regler om advokatgaranti.

Garantien dækker krav, som er rejst mod sikrede

og anmeldt til Codan i garantiperioden, som følger

forsikringstiden.
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1 Hvad er dækket 2.1.3 når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om en

anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar,

end hvad der følger af de almindelige erstatningsregler

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade

på ting, som er overladt til eller beror hos sikrede, 2.1.4 på ting, tilhørende sikrede eller en virksomhed, som

som led i udøvelse af advokatvirksomhed fra kontor i sikrede har økonomiske interesser i

Danmark.

2.1.5 der er eller kunne være dækket under den

2 Hvad er ikke dækket almindelige erhvervsansvarsforsikring

2.1.6 der skyldes tab af dokumenter.

2.1 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade:     

2.1.7 der er en følge af en Cyberhændelse*

2.1.1 forvoldt af sikrede med forsæt eller i beruselse eller

under påvirkning af narkotika

2.1.2 på ting, når skaden skyldes sikredes grove

tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger
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1 Hvad er dækket 2.1.1 der skyldes at sikrede har tilsidesat sine pligter

orsætligt eller groft uagtsomt

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar 2.1.2 der skyldes besvigelser uden hensyn til hvem, der

for formueskade ved udøvelse af hverv som har foretaget dem

bestyrelsesmedlem i danske selskaber, fonde og

foreninger med videre. 2.1.3 der skyldes, at sikrede har påtaget sig ansvar

der er videregående end hvad, der er sædvanligt for

Det er en betingelse for Codans erstatningspligt, at bestyrelseshvervet

hvervet er anmeldt til og godkendt af Codan.

2.1.4 for krav, som skyldes beskadigelse af ting, der er

2 Hvad er ikke dækket overladt til eller beror hos sikrede.

    

2.1 Forsikringen dækker ikke ansvar:
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1 Hvad er dækket 2 Forsikringssum

Forsikringen dækker sikredes hæftelsesansvar over for 2.1 Forsikringssum pr. forsikringsår

tredjemand for formueskade som følge af en eller flere Det højeste beløb, som Codan kan komme til

af de sikredes forsætlige ansvarspådragende handlinger at udrede for samtlige de i et forsikringsår rejste

eller undladelser ved udøvelse af advokatvirksomhed fra krav, der kan henføres til samme advokat er én

kontor i Danmark. rådgiveransvarsforsikringssum.

Codan har ret til regres mod den sikrede, der forsætligt Forsikringssummen for én advokat er tillige det højeste

har tilsidesat sine forpligtelser beløb, som Codan udreder for en enkeltskade, uanset

om en eller flere af de advokater, der er omfattet af

forsikringen kan gøres ansvarlig.
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1 Hvad er dækket 2.1.3 der skyldes besvigelser uden hensyn til, hvem der

har foretaget dem

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for 2.1.4 der skyldes, at sikrede har påtaget sig ansvar,

formueskade ved udøvelse af advokatvirksomhed fra der er videregående end hvad, der er sædvanligt for

kontor i Danmark. advokatvirksomhed

Sikredes ansvar som mediator, voldgiftsdommer 2.1.5 for krav, som skyldes beskadigelse af ting, der er

beskikket tilsyn/rekonstruktør, kurator eller likvidator overladt til eller beror hos sikrede.

betragtes som almindelig advokatvirksomhed.

2.1.6 der skyldes tab af dokumenter

Overdækningen er tegnet som supplement til

Rådgiveransvar. 2.1.7 der er en følge af en Cyberhændelse*

Forsikringssummen kommer til udbetaling, hvis 2.1.7.1 Uanset førnævnte undtagelse, vil forsikringen dække 

erstatningsbeløbet på en enkelt formueskade overstiger sikredes erstatningsansvar for formueskade på uændrede

den maksimale forsikringssum pr. sikrede advokat pr. vilkår, når formuetabet der lægges til grund, er et resultat af:

forsikringsår på Rådgiveransvar

- den sikredes manglende levering af sine ydelser, eller

Hvis der inden for samme forsikringsår allerede er

udbetalt erstatning på Rådgiveransvar, dækkes den -      fejl i de leverede ydelser, eller

formueskade, der udløser overdækningen, alligevel

fuldt ud - dog kun op til den samlede forsikringssum - offentliggørelse af Data*, der skyldes en uagtsom menneskelig 

af overdækningsforsikringssummen og den resterende handling af sikrede, uden at der er sket Uautoriseret adgang' til 

forsikringssum på Rådgiveransvar. Sikredes computersystem *

2 Hvad er ikke dækket 3 Forsikringssum

2.1 Forsikringen dækker ikke ansvar: Forsikringssummen er det højeste beløb, som Codan

kan komme til at udrede for en enkelt skade.

2.1.1 som pålægges sikrede i dennes egenskab af

bestyrelsesmedlem eller direktør Forsikringssummen er tillige det højeste beløb, som

Codan udreder for samtlige de i et forsikringsår rejste

2.1.2 der skyldes, at sikrede har tilsidesat sine pligter krav.

orsætligt eller groft uagtsomt
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Endvidere i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 1073 af 1.3 Forsikringens ophør
2. november 2006 med senere ændringer om 

omsætning af fast ejendom samt bekendtgørelse nr. Forsikringen kan kun bringes til ophør ved registrering 

164 af 22. februar 2007 med senere ændringer om heraf i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

ejendomsformidleres sikkerhedsstillelse og behandling 

af betroede midler. 2 Ejendomsformidling – Garanti

1 Ejendomsformidling - Ansvar

2.1 Indeståelse

1.1 Hvad er dækket Codan indestår som selvskyldner, inden for den i 

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for policen angivne garantisum, for opfyldelse af ethvert 

formueskade ved udøvelse af pengekrav, en forbruger måtte få mod sikrede i 

ejendomsformidlervirksomhed fra kontor i Danmark. anledning af dennes hverv som ejendomsformidler. 

1.2 Hvad er ikke dækket 2.3 Garantiperioden

1.2.1 Forsikringen dækker ikke ansvar: Garantien dækker krav, som vedrører forhold udvist og 

midler betroet i garantiperioden, som følger 

1.2.1.1 der skyldes, at sikrede har tilsidesat sine pligter forsikringstiden.

forsætligt eller groft uagtsomt

2.4 Hvad er ikke dækket

1.2.1.2 der skyldes besvigelser uden hensyn til hvem, 

der har foretaget dem  1. krav, der rejses over for Codan senere end 5 år 

efter afslutningen af det opdrag, som udløser 

1.2.1.3 der skyldes, at sikrede har påtaget sig ansvar, kravet

der er videregående end hvad, der er sædvanligt for 

ejendomsformidlervirksomhed.   2. krav, hvis manglende dækning under 

Ejendomsformidling - Ansvar alene skyldes dennes 

1.2.1.4 for krav, som skyldes beskadigelse af ting, der sumbegrænsning.

er overladt til eller beror hos sikrede

2.5 Garantisum 
1.2.1.5 der skyldes tab af dokumenter.

Garantisummen udgør pr. registreret 

1.2.1.6 der er en følge af en Cyberhændelse* ejendomsformidler eller beskikket advokat 2.000.000 

kr. for krav på betaling af betroede midler og 500.000 

1.2.1.6.1 Uanset førnævnte undtagelse, vil forsikringen kr. for ethvert øvrigt pengekrav.      

dække sikredes erstatningsansvar for formueskade på 

uændrede vilkår, når formuetabet der lægges til grund, 2.6 Opfyldelse af garantiforpligtigelse
er et resultat af: 

I det omfang Codan har opfyldt sin 

 - den sikredes manglende levering af sine ydelser, garantiforpligtigelse, indtræder Codan i enhver 

eller henseende i forbrugerens eventuelle krav mod 

ejendomsformidleren. 

- fejl i de leverede ydelser, eller

2.7 Garantiens ophør

- offentliggørelse af Data*, der skyldes en uagtsom 

menneskelig handling af sikrede, uden at der er Garantien kan kun bringes til ophør ved registrering 

sket Uautoriseret adgang* til Sikredes heraf i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

computersystem*.
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De i betingelserne med * markerede ord, har en specifik Forsikringstiden
betydning i relation til denne forsikring og er nærmere Er den periode, i hvilken forsikringen er i kraft.

defineret i denne ordforklaring.

Garantiperiode

Afløbsperioden Er den periode, hvor garantien er i kraft og den følger

Er den periode, der indtræder efter udløb af forsikringstiden.

forsikringstiden.

Sikredes computersystem

Cyberhændelse Betyder enhver form for hardware, software,

Betyder tekniske fejl i, eller Uautoriseret adgang* til, informationsteknologi eller kommunikationssystemer

Sikredes computersystem* og/eller Data* herunder Software as a Service (SaaS), Platform as

a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS)

Data og lignende, der ejes, styres, kontrolleres, er købt på

Betyder enhver form for elektronisk lagret Data*, licens eller leaset af, eller på vegne af, sikrede eller

herunder, men ikke begrænset til; informationer, medier, forsikringstager

koncepter, programmer, software og andre former for

kodede instruktioner til brug for behandling af Data*, Uautoriseret adgang
der anvendes, tilgås, behandles, overføres eller er lagret i Betyder adgang til, og anvendelse samt brug af, Sikredes

Sikredes computersystem*. computersystem*, af:

Forsikringssum - en eller flere personer, herunder enhver tredjemand,

Som er anført under garantidækning udgør medarbejder, praktikant, frivillig, underleverandør

garantisummen. underrådgiver og lignende, der ikke er autoriseret til

denne adgang eller måden hvorpå de bruger adgangen,

Forsikringstager samt

Er den, der har truffet aftale med Codan om

forsikringen. - Automatiseret software eller anden ondsindet kodning,

som søger at omgå sikkerhedssystemer der er designet

til at beskytte imod Uautoriseret adgang* herunder,

men ikke begrænset til, enhver form for malware eller

botnets.
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