
Er der begrænsninger  
i dækningen?
Codan betaler ikke erstatning i det omfang, at betaling af 
krav eller forsikringsydelser vil udsætte Codan for sanktion, 
forbud eller restriktion vedtaget af FN, EU, Storbritannien 
eller USA. 
Tab, som I anmelder senere end 6 måneder efter  
forsikringens ophør, er ikke dækket.
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Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V
CVR 41963948, T 33 55 55 55, codan.dk

Kriminalitetsforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: Codan Forsikring A/S FT-nr.: 52042 Produkt: Kriminalitetsforsikring

Hvad dækker den ikke?
Bøder.
Tab, som skyldes betaling af løsepenge.
Tab som følge af CEO/CFO fraud (kontooverførsels- og  
betalingsbedrageri), medmindre der er tale om manipula-
tion af data, programmer eller rutiner i sikredes computer-
systemer ud ført af tredjemand. Vi dækker således ikke, hvis 
I modtager en phishingmail med besked om at overføre 
penge, og I betaler – medmindre jeres it-system er blevet 
manipuleret. 
Fysisk skade på sikredes løsøre, bygninger eller  
forretningssteder. 
Tab som følge af en personskade. 
Krav eller tab, der skyldes læk af data.
Tab opstået som følge af manipulation af data i transit til  
og fra sikredes computersystem.
Erstatningskrav eller tab, der skyldes pålagte bøder som 
følge af læk af personoplysninger.
Krav eller tab, der skyldes spredning af virus, malware  
eller lignende til tredjemand.
Tab som følge af ansattes økonomiske kriminalitet begået 
mod virksomheden, hvis I har ansat med viden om, at  
den ne er straffet for berigelseskriminalitet.
Krav, der direkte eller indirekte er en følge af krig eller  
krigslignende tilstande.

Her kan I læse en kort beskrivelse af vores kriminalitetsforsikring. I kan se mere om forsikringen og vores information til erhvervskunder på  
codan.dk/erhverv. Vælger I at oprette forsikringen, får I de samlede betingelser og policen, der tilsammen udgør aftalen mellem os.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen er en kriminalitetsforsikring, som vi kan tilpasse jeres virksomhed. 

Hvad dækker den? 
Forsikringssum
Forsikringssummen er det højeste beløb, som Codan kan 
komme til at betale for de krav, der er rejst mod sikrede i 
forsikringsperioden for det pågældende forsikringssår. 

Forsikringen dækker
Sikredes tab forårsaget af en ansats strafbare handlinger  
af enhver art. 

Tredjemands tab i tilfælde af sikredes erstatningsansvar for 
tredjemands tab forårsaget af en ansats strafbare handlinger.

Indbrud i netbank og anden kontooverførsels- og betalings-
bedrageri, der skyldes tredjemands uberettigede og strafbare 
tilegnelse af adgang til sikredes computersystemer, hvorved 
data, programmer eller rutiner manipuleres med forsæt til at 
opnå uberettiget vinding.

Såfremt der foreligger en dækningsberettiget skade, dækker 
vi rimelige udgifter til at fastslå årsag og tab.

Hvor er vi dækket?
Forsikringen dækker tab eller skade, som er sket inden for det geografiske omåde, der er angivet i policen. 
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Hvordan opsiger vi aftalen?
I kan opsige forsikringen med en måneds varsel til policens hovedforfald.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber et år ad gangen. 

Hvilke forpligtigelser har vi?
–  I skal give os samtykke til, at vi må registrere, udveksle og behandle jeres oplysninger, så vi kan administrere forsikringen. 
–  I skal give os korrekte oplysninger, når I opretter forsikringen.
–  I skal betale til tiden. 
–  Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med accept fra Codan.
–  I skal kontakte os, hvis oplysningerne i policen er forkerte, hvis jeres virksomhed flytter adresse, eller hvis der i øvrigt sker  

ændringer i de oplysninger, der står i policen. 
–  I skal anmelde skader hurtigst muligt, så snart forsikringsbegivenheden er indtrådt eller formodes indtrådt. 
–  I skal anvende brugeridentifikation og personligt kodeord til jeres computersystem. Kodeordet skal ændres minimum  

hver tredje måned.
–  I skal til enhver tid efterleve følgende procedurer:  

 a.  Elektroniske pengeoverførsler, der overstiger 50.000 kr., skal være underlagt dobbelt godkendelsesprocedure, så ingen  
personer kan anvise beløb til udbetaling og godkende samme overførsel.

 b.  I skal føre et register over faste samarbejdspartneres betalingsoplysninger. Hvis der er uoverensstemmelse ved en given  
pengeoverførsel, skal dette undersøges via et kontrolopkald.

 c.  Anmodninger om overførelser fra interne medarbejdere, direktører, bestyrelsesmedlemmer og lignende, som overstiger  
500.000 kr., og hvor beløbet skal overføres til en ekstern konto, der ikke er registret som værende tilknyttet en fast  
samarbejdspartner, skal bekræftes enten personligt eller telefonisk af personen, der har anmodet om denne overførsel.

Kr.
Kr. Hvornår og hvordan betaler vi?

I skal betale forsikringen, når den træder i kraft og senest 14 dage efter, at I har modtaget den første regning. 


