
Cyberforsikring

Forsikringsbetingelser

2017



Forsikringsbetingelser – Cyberforsikring 2

WIP – CYB 2017.01

Indhold

A. GENERELT ................................................................................................................................ 3

1. Aftalegrundlag............................................................................................................................. 3

2. Sikrede........................................................................................................................................ 3
3. Geografisk dækningsområde...................................................................................................... 3

4. Forsikringsperioden (dataansvar) ............................................................................................... 3

5. Forsikringssum, selvrisiko og karenstid ...................................................................................... 4

6. Risikoforandring og risikooplysninger ......................................................................................... 4
7. Anmeldelse af omstændinger ..................................................................................................... 5

8. Anmeldelse af krav ..................................................................................................................... 5

9. Anmeldelse af tab ....................................................................................................................... 5

10. Maksimumdækning for serietab.................................................................................................. 5
11. Ejerskifte og konkurs .................................................................................................................. 6

12. Andre forsikringer mod samme risiko ......................................................................................... 6

13. Forsikringens varighed og opsigelse .......................................................................................... 6

14. Præmiens betaling ...................................................................................................................... 6
15. Klager.......................................................................................................................................... 6

16. Værneting og lovvalg .................................................................................................................. 7

B. DATAANSVAR........................................................................................................................... 8

1. Dækningsomfang........................................................................................................................ 8

C. NETVÆRK OG DATA................................................................................................................ 9

1. Forsikringens genstand .............................................................................................................. 9

2. Dækningsomfang........................................................................................................................ 9

D. UNDTAGELSER....................................................................................................................... 10

E. GENERELLE KLAUSULER..................................................................................................... 12

1. OFAC Sanktioner...................................................................................................................... 12
2. Elektronisk tyveri – Phising scam ............................................................................................. 12



Forsikringsbetingelser – Cyberforsikring 3

WIP – CYB 2017.01

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER
I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

A. GENERELT
1. Aftalegrundlag

1.1. Forsikringsaftalen udgøres af policecertifikatet sammen de anførte forsikringsbetingelser.

2. Sikrede

2.1. Sikrede under denne forsikring er Koncernen samt i forhold til pkt. A.3.1 – A.3.4 de personer 
de personer, som er i de sikredes tjeneste.

2.2. Som Koncern anses Forsikringstageren og dennes Datterselskaber. Ved Datterselskaber 
forstås selskaber og virksomheder som Forsikringstageren på tidspunktet for forsikringens 
ikrafttrædelse, jf. policecertifikatet, direkte eller indirekte besidder mere end halvdelen af 
aktiekapitalen/anpartskapitalen, eller af stemmerettighederne, eller på anden måde udøver 
en bestemmende indflydelse, samt øvrige selskaber eller virksomheder nævnt i 
policecertifikatet.

2.3. Forsikringen dækker automatisk nye Datterselskaber, som Forsikringstageren stifter eller 
opkøber efter ikrafttrædelsen af forsikringen, på betingelse af at: 

2.3.1. det stiftede eller opkøbte Datterselskabs nettoomsætning ikke overstiger 25 % af 
Koncernens konsoliderede nettoomsætning på tidspunktet for Forsikringens 
ikrafttræden, og 

2.3.2. antallet af Ansatte i det stiftede eller opkøbte Datterselskab ikke overstiger 25 % af 
antallet af Ansatte i Koncernen på tidspunktet for Forsikringens ikrafttræden.

2.3.3. det stiftede eller opkøbte Datterselskab opfylder indtegningskriterierne 
moderselskabet har bekræftet ved indtegning og/eller fornyelse.

2.4. Forsikringen dækker kun direkte Formuetab lidt af et Datterselskab, såfremt Formuetabet er 
påført ved en skade begået på et tidspunkt, hvor selskabet eller virksomheden var et 
Datterselskab af Forsikringstageren.

3. Geografisk dækningsområde

3.1. Forsikringen dækker tab, der er opstået inden for det geografiske område, som er anført i 
policecertifikatet.

4. Forsikringsperioden (dataansvar)

4.1. Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden. 

4.2. Et erstatningskrav i henhold til pkt. B.1.2 – B.1.5 anses for rejst på det tidligste af følgende 
tidspunkter:

4.2.1. det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af et 
tab med krav om erstatning,

4.2.2. det tidspunkt, hvor sikrede eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede 
virksomhedens drift, får sin første viden om,

a) at der er indtrådt et tab, eller

b) at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde et tab, som kan være forårsaget 
af sikredes handlinger eller undladelser. 
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4.3. Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til 
FORSIKRINGSSELSKABET mere end 2 år efter forsikringens ophør, dækkes ikke. 

4.4. Forsikringen dækker ikke tab konstateret før forsikringens ikrafttrædelse eller en eventuel 
retroaktiv dato anført i forsikringsaftalen.

5. Forsikringssum, selvrisiko og karenstid

5.1. Policecertifikatets forsikringssum er den højeste grænse for FORSIKRINGSSELSKABETS 
forpligtelse for erstatningskrav og tab i forsikringsperioden. 

5.2. FORSIKRINGSSELSKABET har på ethvert tidspunkt efter anmeldelsen af et krav eller et tab 
ret til at betale forsikringssummen til endelig dækning af dette krav eller tab. 
FORSIKRINGSSELSKABET er herefter ikke forpligtet til at dække yderligere 
sagsomkostninger i relation til det indfriede krav eller i øvrigt selv føre sagen. 

5.3. Sagsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af sag anlagt af tredjemand mod 
sikrede dækkes, såfremt de er afholdt med FORSIKRINGSSELSKABETS samtykke. 
Sådanne omkostninger samt renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under 
forsikringen dækkes som angivet i forsikringsaftalen. I det omfang sagsomkostninger og 
renter dækkes i tillæg til forsikringssummen, og dækningssummerne er mindre end idømte 
erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som 
svarer til det erstatningsbeløb, FORSIKRINGSSELSKABET skal betale. I det omfang 
sagsomkostninger er inkluderet i dækningssummen, danner dækningssummen den øverste 
grænse for FORSIKRINGSSELSKABETS samlede betalingspligt.

5.4. Selvrisiko beregnes én gang per forsikringsbegivenhed. Hvis der er flere selvricisi forbundet 
med samme forsikringsbegivenhed (forskellige typer tab/krav), gælder den største selvrisiko. 

5.5. Karenstid er gældende for ethvert driftstab og udgør det antal timer driftsafbrydelsen skal 
vare, førend forsikringsdækningen indtræder. Forsikringen dækker alene tab indtrådt efter 
karenstidens udløb.

6. Risikoforandring og risikooplysninger

6.1. Ændringer i forsikringsåret

6.1.1. FORSIKRINGSSELSKABET skal straks have besked, 

6.1.1.1. hvis virksomhedens aktiviteter ændres væsentligt, 

6.1.1.2. hvis risikoen forøges væsentligt i forhold til den forsikringsaftale, der er indgået.

6.1.2. FORSIKRINGSSELSKABET afgør herefter, om og på hvilke betingelser forsikringen kan 
fortsætte. Hvis forsikringstageren ikke giver besked som nævnt ovenfor, kan det medføre, at 
FORSIKRINGSSELSKABETS erstatningspligt nedsættes eller eventuelt helt bortfalder.

6.2. Fornyelsen

6.2.1. Ved fornyelsen skal forsikringstager fremsende opdaterede risikooplysninger til 
FORSIKRINGSSELSKABET.

6.2.2. Har FORSIKRINGSSELSKABET ikke modtaget opdaterede risikooplysninger inden 
fornyelsesdatoen, vil fornyelsen blive baseret på forsikringstagers seneste fremsendte 
risikooplysninger og eventuelle senere modtaget oplysninger om den aktuelle risiko.

6.2.3. Hvis de seneste fremsendte risikooplysninger har ændret sig, henvises til ovenstående pkt. 
A.6.1.
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7. Anmeldelse af omstændinger

7.1. Såfremt sikrede i forsikringsperioden bliver opmærksom på omstændigheder, som med 
rimelighed kan forventes at give anledning til, at der rejses krav mod sikrede i henhold til pkt. 
B.1.2 – B.1.5, skal det anmeldes til FORSIKRINGSSELSKABET inden forsikringens 
ophørsdato. Sådan anmeldelse skal indeholde en nærmere beskrivelse af årsagen til at et 
sådant krav forventes samt grundlaget for den eventuelle erstatningspligt.  

7.2. Hvis sikrede har givet sådan anmeldelse til FORSIKRINGSSELSKABET, skal ethvert krav 
som efterfølgende rejses mod sikrede og anmeldes til FORSIKRINGSSELSKABET, og som 
kan tilskrives sådanne omstændigheder, anses for rejst samtidig med, at der blev givet 
anmeldelse om de pågældende omstændigheder.

8. Anmeldelse af krav

8.1. Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat i henhold til pkt. 
B.1.2 – B.1.5. skal det omgående anmeldes til FORSIKRINGSSELSKABET. 

8.2. Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med 
FORSIKRINGSSELSKABETS samtykke, og FORSIKRINGSSELSKABET træffer i øvrigt 
bestemmelse om sagens behandling. Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens 
oplysning og afslutning. 

8.3. Omkostninger som nævnt under pkt. B.1.6 – B.1.7. må kun afholdes med 
FORSIKRINGSSELSKABETS samtykke.

8.4. I det omfang, FORSIKRINGSSELSKABET har udredt en erstatningsydelse, indtræder 
FORSIKRINGSSELSKABET i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand.

9. Anmeldelse af tab

9.1. Hvis der sker et tab, eller der er umiddelbar fare for, at et tab vil ske, skal sikrede uden 
ophold og efter bedste evne forsøge at begrænse tabets omfang. Hvis der er tale om et 
dækningsberettiget tab, betaler FORSIKRINGSSELSKABET rimelige omkostninger til at 
redde og/eller bevare det forsikrede. 

9.2. Et tab eller risiko herfor skal hurtigst muligt anmeldes til FORSIKRINGSSELSKABET, på den 
til enhver tid af FORSIKRINGSSELSKABET angivne måde. 

9.3. Udbedring af tab eller foretagelse af afværgehandlinger, der involverer betaling, herunder 
navnlig betaling af løsepenge, må ikke ske, før FORSIKRINGSSELSKABET har godkendt 
dette. Forsikringen dækker ikke betaling af løsepenge, hvis betalingen ikke er godkendt af 
FORSIKRINGSSELSKABET inden den foretages.

9.4. Hvis FORSIKRINGSSELSKABET forlanger det, skal sikrede dokumentere de enkelte tab og 
omkostninger.

9.5. Elektronisk tyveri skal anmeldes til politiet, straks efter tyveriet opdages, og hurtigst muligt til 
FORSIKRINGSSELSKABET. Indgivelse af behørig politianmeldelse er en betingelse for 
udbetaling fra FORSIKRINGSSELSKABET under forsikringen. Sikrede skal straks kontakte 
banken efter at være blevet opmærksom på tyveriet. Sikrede skal spærre for adgangen til 
netbankaftalen straks efter at være blevet opmærksom på, at en anden uberettiget har fået 
kendskab til login, adgangskode, nøglekort, sms-kode, back-up løsning eller lignende som 
kan anvendes til uautoriseret adgang til netbanksaftalen.

9.6. Sikrede skal medvirke til opklaringen af tyveriet.

10. Maksimumdækning for serietab

10.1. Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i anledning af flere tab forårsaget af samme 
ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serietabskrav).
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10.2. Serietabskravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. Er første 
krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttrædelse eller efter denne polices ophør, er 
ingen del af serietabet dækket under denne police.

10.3. I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører tab, der er konstateret før den i 
forsikringsaftalens ikrafttrædelse eller en eventuel retroaktiv dato anført i forsikringsaftalen, 
dækker policen ikke disse tab.

11. Ejerskifte og konkurs

11.1. Dækningen bortfalder ved ejerskifte. Derfor skal ejerskifte straks meddeles til 
FORSIKRINGSSELSKABET. 

11.2. Konkurs betragtes som ejerskifte.

12. Andre forsikringer mod samme risiko

12.1. I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være 
omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse.

12.2. Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort 
eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende 
forsikring med samme forbehold, hvorefter forsikringerne vil dække forholdsmæssigt.

13. Forsikringens varighed og opsigelse

13.1. Forsikringen kan fra hver af parterne opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til en 
hovedforfaldsdag. Opsiges forsikringen ikke fornyes den automatisk for et år ad gangen. 

14. Præmiens betaling

14.1. Første præmie ved forsikringens ikrafttræden forfalder til betaling ved forsikringens 
ikrafttræden eller på det betalingstidspunkt, der er anført i præmieopkrævningen. Betales 
præmien ikke senest på den fastsatte forfaldsdag, bortfalder forsikringsdækningen uden 
yderligere meddelelse til forsikringstageren. 

14.2. Afgift til staten berigtiges i henhold til gældende lovgivning og opkræves sammen med 
præmien. Opkræves præmien efter aftale på anden måde end foreskrevet, betaler sikrede 
udgifterne herved.

14.3. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne adresse. Ændres 
forsikringstagers adresse, skal Forsikringsselskabet straks underrettes.

14.4. Andre præmier end første præmie forfalder på de i opkrævningerne anførte forfaldsdage. 
Betales sådanne præmier ikke rettidigt, sendes påkrav tidligst 7 dage derefter til den af 
forsikringstageren opgivne adresse. Første påkrav vil indeholde meddelelse om, at 
forsikringsdækningen bortfalder, hvis præmien ikke betales inden den i påkravet anførte 
sidste betalingsfrist. 

14.5. FORSIKRINGSSELSKABET er berettiget til at opkræve gebyr for rykkerskrivelser i henhold 
ti lovgivningens regler herom.

15. Klager

15.1. Hvis en kunde ikke føler at have fået den ydelse, der er aftalt eller er krav på, eller hvis 
sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag, er der ret til at klage. 

15.2. Det kan ske ved at ringe eller skrive til FORSIKRINGSSELSKABET.

15.3. FORSIKRINGSSELSKABETS adresse fremgår af policen og regler for klagebehandlingen, 
kan findes på FORSIKRINGSSELSKABETS hjemmeside. 
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16. Værneting og lovvalg

16.1. For denne forsikring gælder lov om forsikringsaftaler nr. 129 af 15. april 1930 med senere 
ændringer, medmindre andet følger af nærværende betingelser eller Certifikatet.

16.2. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.
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B. DATAANSVAR
1. Dækningsomfang

1.1. Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar, herunder forsvarsomkostninger, som følge 
af krav i forbindelse med:

1.2. Medieansvar

1.2.1. Bagtalelse eller injurier mod en person eller virksomhed eller nedsættende omtale af deres 
produkt eller ydelse, krænkelse af immaterielle rettigheder eller uberettiget ”deep-linking” 
eller ”framing”, såfremt den pågældende udtalelse eller krænkelse hidrører fra sikredes 
udtalelser eller handlinger i elektroniske medier.

1.3. Krænkelser

1.3.1. Krænkelse af frihed, ære eller privatlivets fred eller uretmæssig offentliggørelse af 
personfølsomme oplysninger; eller

1.3.2. brud på sikredes databeskyttelsespolitik, herunder overtrædelse af persondataloven eller 
tilsvarende regler til beskyttelse af personfølsomme oplysninger samt sikredes manglende 
opfyldelse af pligten til at underrette relevante personer og myndigheder om sådan 
overtrædelse (inklusiv bødeforlæg udstedt af Datatilsynet eller tilsvarende myndighed, 
såfremt dette er forsikringsbart ifølge lov).

1.4. Fortrolig information

1.4.1. Videregivelse af fortrolig information og forretningshemmeligheder i sikredes varetægt.

1.5. Uautoriseret Adgang 

1.5.1. sikredes manglende evne til at forhindre hacking, malicious software, virus eller denial of 
service angreb, hvilket resulterer i:

1.5.1.1. at brugere ikke kan få adgang til sikredes netværk; eller

1.5.1.2. sammenbrud af andres netværk; eller

1.5.1.3. tab af andres data lagret på sikredes netværk; eller 

1.5.1.4. videregivelse af betalingskortoplysninger, herunder krav til dækning af 
omkostninger til genudstedelse af betalingskort.

1.6. PR- og Undersøgelsesomkostninger

1.6.1. sikredes rimelige og nødvendige omkostninger til PR-konsulent med henblik på 
begrænsning af dårlig medieomtale i forbindelse med et krav rejst under pkt. B.1.2 – B.1.5, 

1.6.2. sikredes rimelige og nødvendige omkostninger til undersøgelse af omfanget eller årsagen til 
uretmæssig offentliggørelse i forbindelse med et krav rejst under pkt. B.1.3 eller uautoriseret 
adgang i forbindelse med et krav rejst under pkt. B.1.4, 

1.6.3. i op til 12 måneder fra den dato kravet er anmeldt til FORSIKRINGSSELSKABET.  

1.7. Underretningsomkostninger

1.7.1. Sikredes rimelige og nødvendige omkostninger til at underrette personer eller myndigheder i 
forbindelse med et krav rejst under pkt. B.1.3 såfremt sikrede er forpligtet til sådan 
underretning i henhold til regler om beskyttelse af personfølsomme oplysninger eller såfremt 
der er umiddelbar risiko for identitetstyveri. 
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C. NETVÆRK OG DATA
1. Forsikringens genstand

1.1. Forsikringens genstand er ethvert elektronisk netværk(netværket), som ejes eller drives af 
sikrede eller af en ekstern IT-leverandør, til hvem sikrede har udliciteret driften af netværket. 
Forsikringen omfatter sikredes elektroniske data lagret på netværket. 

2. Dækningsomfang

2.1. Forsikringen dækker følgende.

2.2. Netværks – og datatab

2.2.1. Sikredes rimelige og nødvendige omkostninger til genopretning af netværket og 
genetablering af data som følge af hacking, virus, denial of service angreb eller 
betjeningsfejl, som finder sted i forsikringsperioden. Forsikringen dækker omkostninger i op 
til 12 måneder fra det tidspunkt, da sikrede først blev bekendt med angrebet eller fejlen.

2.3. Driftstab og meromkostninger

2.3.1. Sikredes tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) samt rimelige 
og nødvendige omkostninger afholdt for at genoptage virksomhedens drift som følge af 
hacking, virus eller denial of service angreb, som finder sted i forsikringsperioden. 

2.3.2. Dækningen starter på det tidspunkt, hvor virksomhedens drift afbrydes og afsluttes på det 
tidligste af følgende tidspunkter: 

2.3.2.1. når virksomhedens drift er genoprettet til det samme niveau som inden 
afbrydelsen,

2.3.2.2. 120 dage efter afbrydelsen startede. 

2.3.3. Driftstabet opgøres som sikredes samlede omsætning af varer og tjenesteydelser med 
fradrag af alle omkostninger, sikrede ville have afholdt, men som er sparet som følge af 
driftsafbrydelsen. Opgørelsen baseres på sikredes omsætning og afholdte omkostninger 
måned for måned i de seneste 12 måneder umiddelbart før driftsafbrydelsen sammenholdt 
med sikredes med rimelighed forventede omsætning og omkostninger for perioden.

2.4. Elektronisk tyveri

2.4.1. Uberettiget tilegnelse af: 

2.4.1.1. Penge indestående på netbankskonti i danske banker samt danske filialer af 
udenlandske banker som følge af en uautoriseret udbetaling eller overførsel,

2.4.1.2. varer, som følge af en uautoriseret forsendelse af varerne,

2.4.2. foretaget i forsikringsperioden af en ekstern person via netværket.

2.5. Elektronisk afpresning

2.5.1. Løsepenge og rimelige og nødvendige omkostninger til afværgelse af en overhængende fare 
for:

2.5.1.1. skade på netværket

2.5.1.2. elektronisk tyveri af sikredes penge,

2.5.1.3. tab, videregivelse eller uautoriseret brug af sikredes fortrolige oplysninger lagret på 
netværket,

2.5.1.4. hel eller delvis afbrydelse eller ødelæggelse af sikredes hjemmeside,

2.5.2. som følge af en trussel fremsat mod sikrede af en afpresser i forsikringsperioden.



Forsikringsbetingelser – Cyberforsikring 10

WIP – CYB 2017.01

D. UNDTAGELSER
1. Forsikringen dækker ikke:

1.1. Erstatning til et niveau, der er bedre end før tabet.

1.2. Personskader.

1.3. Erstatningsansvar for krav rejst af forsikringstageren eller sikrede, samt personer eller 
virksomheder med nogen form for ejerskab i forsikringstageren eller sikrede, bortset fra krav 
rejst af de i forsikringstagerens tjeneste værende personer som følge af uretmæssig 
offentliggørelse af personfølsomme oplysninger.

1.4. Ansvar, som sikrede har påtaget sig i henhold til kontrakt, medmindre sikrede også ville have 
været ansvarlig uden for kontrakt.

1.5. Forsætlige eller kriminelle handlinger udvist af nogen i sikredes ledelse, hvad enten der 
handles alene eller i ledtog med andre. 

1.6. Erstatningsansvar for krav eller tab i forbindelse med spil, væddemål, lotteri, gevinster eller 
kuponer.

1.7. Ethvert erstatningsansvar forbundet med sikredes offentliggørelse af pornografisk materiale.

1.8. Erstatningsansvar for krav eller tab i forbindelse med myndigheders indgriben, herunder 
forsinkelse forårsaget af restriktioner eller krav pålagt af nogen myndighed. Dette gælder 
dog ikke:

1.8.1. Myndighedskrav som følge af krænkelser som nævnt under punkt B.1.3 –
Krænkelse.

1.9. Immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder. Dette gælder dog ikke:

1.9.1. krænkelse af immaterielle rettigheder, som nævnt under punkt B.1.2 – Medieansvar.

1.9.2. videregivelse af forretningshemmeligheder, som nævnt under punkt B.1.4 – Fortolig 
information.

1.10. Erstatningsansvar for krav som som følge af sikredes misbrug af forretningshemmeligheder.

1.11. Driftstab forårsaget af andet end hacking, virus eller denial of service angreb (punkt C.2.3).

1.12. Nuklear skade som defineret i § 1 i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader),
atomkernereaktioner eller radioaktivt henfald.

1.13. Krig eller krigslignende situationer, borgerkrig, nationalisering eller beslaglæggelse.

1.14. Krænkelse af patentrettigheder.

1.15. Forurening af enhver art.

1.16. Fysisk skade på netværket.

1.17. Skade der opstår som følge af oprindelige fejl ved netværket, herunder programmeringsfejl, 
fejlkonfigurering af netværket og fejl i netværksarkitekturen, men ikke skader, der følger af
fejl begået af en bruger.

1.18. Tab af indestående på bankkonti 

1.18.1. som følge af uberettigede overførsler, der gennemføres via bankens netværk, eller 
som skyldes fejl begået af banken eller dens ansatte, herunder medvirken,

1.18.2. tab af indestående på bankkonti, der skyldes elektronisk tyveri (som beskrevet under 
(punkt C.2.4 ovenfor) foretaget via netværket af en medarbejder eller en person med 
almindelig adgang til netværket.

1.19. Svigt i forsyningen af internetadgang, ydelser som er tilgængelige på internettet,  strøm, gas, 
elektricitet, satellitsignal eller telekommunikation, samt under-/overspænding, 
elektromagnetisk stråling eller elektromagnetiske felter.
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1.20. Slid og ælde.

1.21. Dækning, som medfører, at FORSIKRINGSSELSKABET eller dets moderselskab ved 
udbetaling risikerer at bryde internationale traktater, national lovgivning eller andre 
almindeligt anerkendte retsregler.

1.22. Forsikringen dækker ikke indbyrdes ansvar mellem de sikrede selskaber.
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E. GENERELLE KLAUSULER
1. OFAC Sanktioner  

1.1. FORSIKRINGSSELSKABET og dets genforsikringsselskaber er ikke forpligtet til at foretage 
nogen betaling af skader eller andre krav, yde dækning eller opfylde noget tilsagn eller 
forpligtelser i henhold til denne aftale i det omfang sådan betaling, dækning, tilsagn eller 
forpligtelse ville udsætte FORSIKRINGSSELSKABET eller dets genforsikringsselskaber eller 
dets moderselskab eller dets endeligt kontrollerende ejer for en økonomisk sanktion, forbud 
eller begrænsning i henhold til en resolution besluttet af de Forenede Nationer eller en 
handels- eller økonomisk sanktion, lovregler eller forordninger vedtaget af den Europæiske 
Økonomiske Union, Danmark, United Kingdom eller United States of America. 

2. Elektronisk tyveri – Phising scam

1.2. Punkt 4.4 Elektronisk tyveri er udvidet til at omfatte:

1.3. Penge samt værdipapirer indestående på netbankskonti som følge af phising scam af 
sikredes netværk. Phishing scam foretaget helt eller delvist igennem sikredes telefonsystem 
er dog undtaget.

1.4. Phishing betyder, men ikke begrænset til, en ondsindet elektronisk kommunikation fra en 
troværdig kilde til at erhverve følsomme oplysninger såsom brugernavne, adgangskoder, 
kreditkortoplysninger, penge eller varer.


