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For forsikringen gælder reglerne i policen, 1.3 Nye datterselskaber
forsikringsbetingelserne og Lov om forsikringsaftaler Forsikringen omfatter automatisk danske datterselskaber

(i det omfang loven ikke er fraveget), Lov om som forsikringstager stifter eller overtager efter

forsikringsvirksomhed samt Lov om finansiel virksomhed. forsikringens ikrafttrædelse, hvori forsikringstager får

indflydelse som beskrevet i pkt. 1.2 a) - d) ovenfor, med

Codan Forsikring A/S og eller deres datterselskaber/ undtagelse for datterselskaber:

filialer dækker ikke og er ikke forpligtet til at betale nogen

som helst form for erstatning eller andre ydelser under a) Der har en omsætning som overstiger 25% af

forsikringen i det omfang en sådan forsikringsdækning, koncernens samlede konsoliderede omsætning på

betaling af et sådant krav eller tilvejebringelse af en sådan tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse, eller

forsikringsydelse vil udsætte Codan Forsikring A/S og

eller deres datterselskaber/ filialer for nogen sanktion, b) Hvor antallet af ansatte overstiger 25% af det

forbud eller restriktion vedtaget af Forende Nationer samlede antal ansatte i koncernen på tidspunktet

(FN), Den Europæiske Union (EU), Storbritannien eller for forsikringens ikrafttrædelse.

USA.

1.3.1

1 Hvem er dækket Såfremt et af ovenstående forhold ikke er opfyldt yder

forsikringen dækning i op til 90 dage efter stiftelsen eller

overtagelsen såfremt forsikringstager:

1.1 De sikrede
Sikrede er forsikringstager, herunder koncernen jf. pkt. a) Senest 60 dage efter stiftelsen eller overtagelsen

1.2. giver Codan skriftlig besked herom, og

1.2 Koncernen b) Fremsender enhver risikoinformation som Codan

Som koncern anses den i policen anførte forsikringstager måtte udbede sig.

og dennes danske datterselskaber, hvori forsikringstager

på tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse har en 1.3.2
bestemmende indflydelse. Codan forbeholder sig retten til at revurdere betingelser,

vilkår og præmie.

Ved bestemmende indflydelse forstås, at forsikringstager:

1.3.3

a) Besidder mere end halvdelen af aktie/ Forsikringen yder kun dækning for tab i et datterselskab,

anpartskapitalen, eller såfremt tabet er påført ved en strafbar handling begået

på et tidspunkt, hvor selskabet var et datterselskab af

b) Kontrollerer flertallet af stemmerettighederne, eller forsikringstager jf. pkt. 1.2 ovenfor.

c) Ved vedtægt eller aftale i øvrigt har kontrol over 2 Hvad er dækket
datterselskabet, og som er 100% konsolideret ind i

forsikringstagers koncernregnskab, eller

2.1 Sikredes formuetab
d) Har ret til at udnævne og afsætte et flertal af Forsikringen dækker sikredes direkte formuetab som

medlemmerne i det organ, der har den overordnet følge af strafbare handlinger af enhver art begået af en

ledelse i datterselskabet. ansat, som handler alene eller i medvirken med andre.

Det præciseres, at sikredes udenlandske datterselskaber 2.2 Erstatningsansvar
ikke er automatisk omfattet af nærværende police. Forsikringen dækker tab i forbindelse med at sikrede er

Grønland og Færøerne sidestilles med Danmark. erstatningsansvarlig for tredjemands tab, som følge af

strafbare handlinger begået af en ansat.

21-2

Kriminalitetsforsikring

Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V, CVR 41963948, T 33 55 55 55, codan.dk 3 



2.3 Kontooverførelsesbedrageri 2.4.4 Sikredes computersystem

Forsikringen dækker det direkte formuetab ved Ved sikredes computersystem skal forstås sikredes

kontooverførelsesbedrageri, der skyldes tredjemands hardware eller software. Cloud og hosting-løsninger,

uberettigede og strafbare tilegnelse af adgang til sikredes betragtes som en del af sikredes computersystem.

computersystemer, hvorved der manipuleres i data,

programmer eller rutiner med forsæt til at opnå Data i transit, herunder eksterne servere der faciliterer

uberettiget vinding. dette, vil aldrig kunne betragtes som en del af sikredes

computersystem.

Det præciseres i relation hertil, at den blotte modtagelse

af en e-mail eller et telefonopkald, ikke betragtes som 3 Særlige dækninger

værende uberettiget tilegnelse af adgang til sikredes

computersystem eller manipulation af data.

3.1 Udvidet opdagelsesperiode

2.3.1 Omkostninger Hvis forsikringstager eller Codan ikke ønsker at forny

Såfremt der foreligger en dækningsberettiget skade, forsikringen, og der ikke tegnes en lignende dækning

dækkes rimelige udgifter til at fastslå årsag og tab, andetsteds, gælder der for nærværende forsikring

såfremt de er afholdt med Codans forudgående en automatisk opdagelsesperiode på 6 måneder fra

godkendelse. Codan forbeholder sig retten til at udpege udløbsdatoen. I denne periode kan sikrede konstatere

konsulenter til at foretage sådanne undersøgelser. tab som følge af strafbare handlinger begået før udløbet

Sikredes interne omkostninger er ikke dækket. af forsikringsperioden.

2.4 Definitioner 3.1.1

Nærværende udvidelse finder ikke anvendelse, såfremt

2.4.1 Direkte formuetab Codans afslag på at forny forsikringen skyldes manglende

Direkte formuetab skal forstås som et direkte præmiebetaling jf. pkt. 18.3.

økonomisk tab, som ikke er en følge af, eller er afledt af,

en person- eller tingskade. 3.2 Strafbare handlinger begået af uidentificerbare

ansatte

2.4.2 Strafbare handlinger Forsikringen er udvidet til at omfatte sikredes direkte

Strafbar handling skal forstå som en strafsanktionerede formuetab som følge af strafbare handlinger begået af

handling i henhold til den Borgerlige Straffelov. Ved uidentificerbare ansatte.

handlinger begået uden for Danmark skal strafbare

handlinger forstås som handlinger sanktioneret efter det 3.2.1

pågældende lands strafferetlige retssystem, eller som ville Ved uidentificerbare ansatte skal forstås personer,

have været strafbare efter dansk ret. hvor det efter en politimæssig efterforskning ikke

er muligt at identificere den eller de ansatte, som

2.4.3 Ansatte har forårsaget formuetabet, men hvor sikrede kan

Ved ansatte skal forstås personer, der er antaget af fremlægge bevismateriale, der uden rimelig tvivl viser, at

sikrede i et normalt ansættelsesforhold og arbejder formuetabet er forsaget af en ansat.

under sikredes instruktions- og kontrolbeføjelser.

Hermed forstås også deltidsansatte og sæsonansatte, 3.3 Dækning af penge, negotiable og ikke-negotiable

volontører, vikarer, forvaltere, ledere og bestyrer. dokumenter

Forsikringen yder dækning for sikredes direkte

Definitionen af ansatte er udvidet til at inkludere formuetab som følge af kriminelle handlinger mod

bestyrelsesmedlemmer i sikredes datterselskaber. sikredes:

Det er en udtrykkelig forudsætning for dækning, at alle a) Penge (i form af pengesedler og mønter), eller

ovennævnte personer er underlagt samme procedure og

kontroller, som er gældende i relation til personer, der er b) Negotiable og ikke-negotiable dokumenter (der

antaget af sikrede i et normalt ansættelsesforhold. repræsenterer penge)

3.3.1

Der ydes dækning uanset om pengene eller

dokumenterne opbevares på sikredes forretningssted

eller under transport i sikredes varetægt.
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3.3.2 4.9

Forsikringssummen til rådighed under denne udvidelse Fysisk skade på, sikredes bygninger eller

er begrænset til en undersum på DKK 1.000.000 pr. forretningssteder.

skade og i alt pr. år.

4.10

3.3.3 Tab, som er en følge af en personskade.

Nærværende begrænsning finder dog ikke anvendelse, i

det omfang at tabet er dækket under punkt 2.3. 4.11

Bøder, bodsansvar samt punitive og exemplary damages.

4 Hvad er ikke dækket

4.12

Krav eller tab der skyldes læk af data, herunder afsløring

Forsikringen dækker ikke: af fortrolig information, personoplysninger eller lignende.

4.1 4.12.1

Moms, følgetab eller andre indirekte tab, såsom driftstab, Uanset ovenstående undtagelse, vil forsikringen dog

udebleven gevinst, tab af dækningsbidrag, renter, tab a dække erstatningskrav for formueskade fra tredjemand,

goodwill eller lignende. herunder krav om godtgørelse for tort, som følge af at

sikredes søges gjort ansvarlig for den ansattes forsætlige

4.2 og strafbare læk af personoplysninger.

Omkostninger eller udgifter i forbindelse med

konstatering af et tab eller dets omfang, såsom udgifter 4.12.1.1

til opklaring, revision eller retsforfølgelse. Nærværende Erstatningskrav eller tab der skyldes, eller er afledt af,

undtagelse er ikke gældende for pkt. 2.3.1. pålagte bøder, som følge af læk af personoplysninger, vil

ikke være dækket.

4.3

Tab, som følge af strafbare handlinger begået af ansatte, 4.13

når disse involverer handel med værdipapirer og andre Krav eller tab der skyldes spredning af virus, malware

finansielle instrumenter, lån eller lignende. eller lignende fra sikredes systemer til tredjemand.

4.4 4.14

Tab, som følge af en ansats strafbare handling, hvis den Tab som skyldes betaling af løsepenge eller afgivelse af

ansatte har adgang til at foretage endelig afstemning af andre formuegoder som følge af afpresning med trussel

en konto, og hvis den ansatte samtidig har eneprokura om at ville beskadige eller destruere computersystemer,

eller kan disponere over den pågældende konto alene. software, eller destruere ejendom ejet af sikrede eller

som sikrede er ansvarlig for.

4.5

Tab som følge af afsløring af forretningshemmeligheder, 4.15

såsom fremstillingsprocesser eller anden fortrolig Tab som følge af en strafbar handling begået af en

information uafhængigt af, hvorvidt denne er beskyttet person, som på tidspunktet for den strafbare handling,

ved patent, varemærke, ophavsret eller lignende. var ejer eller kontrollerede mere end 5% af sikredes

aktie/anpartskapital eller stemmerettigheder, samt tab

4.6 forvoldt af en interessent, komplementar eller lignende.

Tab som udelukkende bevises ved resultatberegning eller

lageroptælling (svind). 4.16

Tab forvoldt af en ansat, som sikrede har viden om, er

4.7 straffet for berigelseskriminalitet.

Tab som udgør lønninger, provisioner, kommissioner,

honorarer, overskudsdeling, bonus, tantiemer, pensioner, 4.17

medarbejder goder eller lignende betalt af sikrede. Tab som følge af berigelseskriminalitet begået af en ansat,

alene eller i medvirken med andre, efter det tidspunkt,

4.8 hvor en direktør, partner, afdelingschef, eller lignende

Fysisk skade på, sikredes løsøre, såsom computere, person i en ledende stilling hos sikrede, første gang er

servere, maskinpark, inventar, varelager og lignende.
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blevet bekendt med, at den ansatte har udøvet en sådan c) Anmodninger om overførsler fra interne

handling. medarbejdere, direktører, bestyrelsesmedlemmer

og lignende, som overstiger 500.000 kr. og hvor

Ovenstående undtagelse gælder ikke såfremt beløbet skal overføres til en ekstern konto, der

afdelingschefen eller lignende person i en ledende stilling ikke er registret som værende tilknyttet en fast

hos sikrede direkte, indirekte eller ved medvirken er samarbejdspartner, skal bekræftes enten personligt

involveret i den strafbare handling, dog alene såfremt eller telefonisk af personen der har anmodet om

den pågældende betragtes som ansat jf. pkt. 2.4.3. denne overførsel. Hvor betalingsinstruks er afgivet

i form af et telefonopkald, skal sikrede foretage

4.18 et kontrolopkald tilbage til den anmodende

Tab forsaget ved kernereaktion, radioaktiv bestråling eller part ved brug af et forud oplyst telefonnummer.

radioaktiv forurening, eller nogen handling eller noget Samtalen skal efterfølgende bekræftes pr. mail af de

forhold der følger heraf. involverede parter.

4.19 Har sikrede overtrådt eller tilsidesat en eller flere af de

Tab der direkte eller indirekte er en følge af krig, ovennævnte sikkerhedsforholdsregler, gælder Codans

krigslignende forhold, borgerkrig, revolution eller forpligtelse i henhold til policen kun i det omfang

borgerlige optøjer, eller som skyldes offentlige det anses for godtgjort, at tabet ikke skyldes sådan

myndigheders indgriben, strejke, lockout, blokade eller overtrædelse eller tilsidesættelse, jf. dog nedenfor.

lignende.

Har sikrede ikke implementeret sådanne skriftlige

4.20 forretningsgange forinden skadens opståen, så vil

Tab opstået som følge af manipulation af data i transit til dækningen under punkt 2.3 udgå i sin helhed.

og fra sikredes computersystem.

Har sikrede implementeret sådanne forretningsgange

5 Sikkerhedsforskrifter forinden skadens opståen, men ikke efterlevet disse i

forbindelse med det konkrete tab, så vil tabet alene være

dækket med en samlet undersum på 50 %. Summen er

5.1 en del af den samlede forsikringssum og ikke i tillæg til. I

Der skal anvendes brugeridentifikation og personligt tilknytning hertil vil skaden blive pålagt dobbelt selvrisiko.

kodeord til sikredes computersystem. Kodeord skal Såfremt det konstateres, at sikrede gentagende gange

ændres minimum hver 3 måned. har tilsidesat ovenstående forretningsgange, vil dækning

under punkt 2.3 bortfalde i sin helhed.

5.2

I relation til tab som følge af kontooverførelsesbedrageri, Såfremt tabet er opstået på trods af at disse

f. punkt 2.3, skal sikrede, herunder enhver med adgang forretningsgange er implementeret og overholdt, vil der

til sikredes computersystem, til enhver tid efterleve ingen begrænsninger gælde.

følgende procedurer:

6 Hvornår dækker forsikringen

a) Alle elektroniske pengeoverførsler, overstigende

50.000 kr., skal være underlagt en dobbelt

godkendelsesprocedure. Med dette menes, at 6.1

ingen enkeltperson både kan anvise et beløb til Forsikringen dækker tab indenfor det geografiske

udbetaling samt godkende den samme overførsel. område, der er anført i policen.

b) Sikrede skal føre et register over faste 7 Hvornår dækker forsikringen

samarbejdspartneres betalingsoplysninger.

Såfremt der, ved en given pengeoverførsel,

er uoverensstemmelser i de opgivne 7.1 Forsikringstiden

betalingsoplysninger, sammenholdt med de Forsikringen dækker strafbare handlinger, der begås

tidligere registrerede betalingsoplysninger, skal og konstateres efter forsikringens ikrafttræden og før

sikrede foretage et kontrolopkald til deres dens ophør. For så vidt angår dækning af ansvar for

faste kontaktperson, eller anden repræsentant, tredjemands tab, anses tabet for konstateret, når kravet

hos samarbejdspartneren på et forud oplyst er rejst mod sikrede.

telefonnummer, forinden overførsel sker.
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7.1.1 9.2

Såfremt forsikringstager eller Codan ikke ønsker at forny Selvrisikoen opkræves hos forsikringstageren og

forsikringen, kan forsikringstager anmelde tab indtil 6 fratrækkes hvert enkelte tab.

måneder efter forsikringens ophør, jf. pkt. 3.1 ovenfor.

Tab som anmeldes senere dækkes ikke. 10 Serieskade

7.2

Hvis forsikringen ændres, herunder ved forhøjelse af 10.1

forsikringssummen, og den til grund for tabet liggende Tab som påføres sikrede ved en sammenhængende serie

kriminelle handling er udvist før ændringsdatoen, af kriminelle handlinger, som begås af samme person

er det en betingelse for Codans dækningspligt, at eller i medvirken med andre, anses for at udgøre ét

sikrede godtgør, at denne ikke på noget tidspunkt enkelt tab.

før forsikringens ændring har haft kendskab til eller

formodning om den kriminelle handling. 10.2

Dette gælder også ved tab påført af uidentificerbare

7.3 ansatte jf. pkt. 3.2 såfremt klare omstændigheder viser,

For strafbare handlinger der konstateres i at det med rimelighed må antages, at tabet er påført

forsikringstiden, men er begået forinden forsikringens af samme person eller i medvirken med andre, ved

ikrafttræden, gælder følgende: sammenhængende serie af handlinger.

Såfremt sikrede dokumenterer, at der forinden 11 Risikooplysninger

overgangen til Codan var tegnet tilsvarende forsikring

i andet selskab, omfattes strafbare handlinger tilbage

til oprindelig ikrafttrædelsesdato for første tegnede Forsikringen er tegnet på grundlag af de oplysninger, der

forsikring, dog forudsat at sikrede godtgør, at denne er meddelt til Codan.

ikke på noget tidspunkt før forsikringens tegning

har haft kendskab til, eller formodning om, at en 12 Risikoforandring

forsikringsbegivenhed var indtrådt. Ved tilsvarende

forsikring i flere selskaber, forudsættes det, at dækningen

har været i kraft uafbrudt. 12.1

Forsikringstageren er forpligtet til at informere Codan

I det omfang der ikke har været tegnet forsikring om risikoforandringer. Følgende forhold vil altid være at

forinden, omfatter policen alene strafbare handlinger anse for en risikoforandring:

begået efter ikrafttrædelsesdatoen.

a) Forsikringstager fusionerer eller sælger alle eller

8 Forsikringssum en væsentlig del af sine aktiver til en anden person

eller enhed, eller

8.1 b) Nogen person eller enhed opnår kontrol med

Forsikringssummen er det højeste beløb, som Codan forsikringstageren gennem besiddelse af mere

kan komme til at udrede for samtlige krav, rejst mod end 50% af forsikringstagerens aktiekapital eller

sikrede i forsikringsperioden for det pågældende stemmerettigheder, eller

forsikringssår.

c) Koncernen påbegynder aktiviteter, der i væsentlig

8.2 grad afviger fra koncernens bestående og de til

For alle dækninger og udvidelser gælder, at disse gives Codan oplyste aktiviteter.

inden for forsikringssummen og ikke i tillæg hertil.

Dette gælder også hvor en dækning er angivet med en 12.2

undersum. Risikoforandringer skal omgående meddeles til Codan,

som tager stilling til, hvorvidt og/eller på hvilke vilkår

9 Selvrisiko forsikringen kan fortsætte.

12.3

9.1 Indtil Codans bekræftelse på ændringen af forsikringen

For forsikringen gælder den selvrisiko, der er anført i foreligger, dækker forsikringen udelukkende i henhold

policen. til de ved indtegningen oplyste risici, jf. pkt. 11 samt

eventuelle af Codan accepterede risikoforandringer.
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12.4 14.2 Negotiable og ikke-negotiable dokumenter

Er meddelelse om risikoforhold ikke givet, hæfter Ved tab af negotiable og ikke-negotiable dokumenter,

Codan i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i omfatter erstatningen kontantværdien heraf, på den

hvilket Codan mod den aftalte præmie ville have fortsat sidste arbejdsdag umiddelbart før den dag, hvor tabet

forsikringen, hvis forandringen havde været Codan konstateres.

bekendt.

15 Regres

13 Forholdsregler i tilfælde af tab

15.1

13.1 Anmeldelse af tab I tilfælde af, at der finder en dækningsberettiget

Sikrede skal uden ophold sende en skriftlig anmeldelse til udbetaling sted under denne forsikring, indtræder Codan

Codan, så snart forsikringsbegivenheden er indtrådt eller for dette beløb i alle rettigheder, der tilkommer sikrede.

formodes indtrådt.

15.2

Anmeldelsen skal indeholde: I det omfang Codan har udredt en erstatningsydelse,

indtræder Codan i enhver henseende i sikredes

a) En beskrivelse af skaden, og eventuelle krav mod tredjemand.

b) En opgørelse af tabet, og 15.3

Forsikringstager skal udfærdige alle nødvendige

c) Egne bemærkninger til det fremsatte krav, såfremt dokumenter og skal gøre alt, hvad der måtte være

sikrede gøres ansvarlig for den ansattes strafbare nødvendigt for at sikre disse rettigheder, herunder

handling. udarbejdelse af de dokumenter, der er nødvendige for

Codans regres.

Sikrede skal bistå Codan med alle oplysninger

og dokumentation i enhver relation til tabet, 16 Anden forsikring

herunder fremsende dokumentation for at

forsikringsbegivenheden er indtrådt.

16.1

13.2 Anerkendelse af erstatningspligt Forsikringen dækker ikke, såfremt sikrede er dækket

Sikrede skal undlade at anerkende erstatningspligt af anden forsikring mod samme risiko. Er det i anden

eller godkende erstatningskrav i forbindelse med forsikring mod samme risiko anført, at dækningen

ansvar for tredjemands tab, uden Codans forudgående falder bort eller indskrænkes hvis forsikring er tegnet

godkendelse. andetsteds, gælder denne forsikring med samme

forbehold.

13.3 Politianmeldelse

Der kræves ikke politianmeldelse, medmindre Codan 16.2

anser det for nødvendigt som led i dokumentationen af Forsikringen kan ikke overdrages uden skriftligt samtykke

den strafbare handling. fra Codan.

13.4 17 Indeksering

Sikrede skal altid lade Codan træffe bestemmelse om

sagens behandling.

Præmien indeksreguleres en gang årligt.

14 Tabsopgørelse

17.1 Tidspunkt for indeksregulering

Regulering af præmien foretages på den dato policen har

Til brug for tabsopgørelsen skal følgende gælde: hovedforfald.

14.1 Udenlandsk valuta 17.2 Indekstal

Ved erstatning af tab i anden valuta end danske kroner Reguleringen sker på grundlag af det af Danmarks

erstattes skaden højest med modværdien i danske Statistik offentliggjorte Lønindeks for den private sektor.

kroner omregnet efter middelkursen gældende i

København den dag, hvor tabet konstateres eller den 17.3

dag hvor kravet rejses mod sikrede. Ved indeksregulering forhøjes præmien med den

procent løntallet afviger fra forrige års offentliggjorte

indeks. Er afvigelsen negativ reguleres præmien ikke, men

forbliver uændret til næste indeksregulering.
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17.4 Codan kan herudover beregne sig gebyr for udskrivning

Hvis udgivelsen af Lønindeks for den private af dokumenter og andre serviceydelser.

sektor ophører, har Codan ret til at fortsætte

indeksreguleringen efter et andet indeks, der Nærmere oplysninger om gebyrer kan findes på

offentliggøres af Danmarks Statistik. Codan.dk eller ved henvendelse til Codan.

18 Betaling af præmie 18.5 Tilbagebetaling

Nemkonto: Tilbagebetaling af præmie kan ske via

NemKontosystemet til den konto, som er valgt som

18.1 Opkrævning NemKonto.

Codan opkræver præmien ved at sende en opkrævning

til den betalingsadresse, som forsikringstageren har Betalingsservice: Tilbagebetaling af præmie sker til den

opgivet. Præmien kan også betales ved elektronisk bankkonto præmien betales fra.

betalingsoverførsel.

18.6 Modregning

Eventuelle afgifter til staten opkræves sammen med Codan vil benytte sig af sin ret til modregning indenfor

præmien. kundeforholdet.

18.2 Præmiens betaling 19 Ikrafttræden og varighed

Den første præmie forfalder til betaling, når forsikringen

træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på Forsikringen træder i kraft, når den er antaget af Codan.

forsikringens forfaldsdage.

19.1

Præmien skal betales seneste den dato, der fremgår af Forsikringen kan fra hver af parternes side opsiges

opkrævningen som sidste rettidige betalingsdato eller med 1 måneds skriftlig varsel til et forsikringsårs udløb.

datoen på Betalingsoversigten. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den et år ad gangen.

Sikrede er ved den årlige fornyelse af forsikringen

18.3 Manglende betaling forpligtet til efter Codans anmodning at afgive fornødne

Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en rykker risikooplysninger.

for betaling med oplysning om retsvirkningerne af for

sen betaling. 19.2

I indtil 14 dage efter en skadesanmeldelse er

Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter den forsikringstager og Codan berettiget til at opsige

dato, der er angivet på rykkeren, ophører forsikringens forsikringen med en måneds skriftlig varsel til den første

dækning. i en måned.

18.4 Gebyrer, afgifter og renter 20 Lovvalg og værneting

Codan er berettiget til at opkræve gebyr for opkrævning

af præmien samt rykkergebyr og morarenter ved for sen

betaling. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk

ret ved Københavns Byret eller Østre Landsret.
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