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1 Hvem er omfattet af
forsikringen
Sikrede er forsikringstager nævnt på policen
og forsikringstagers datterselskaber, hvor
forsikringstagers erhvervsnetbankaftale
omfatter datterselskaber. Ved
datterselskaber forstås datterselskaber, der
er 100 % ejet af forsikringstager.

2 Forsikringens omfang
Forsikringen dækker sikredes direkte
økonomiske formuetab, som følge af
netbankindbrud rettet mod sikredes bankkonti
i pengeinstitutter i Danmark, uanset hvorfra i
verden indbruddet er begået.
Ved netbankindbrud forstås 3.mands ulovlige
elektroniske adgang til netbankkonti, der er
tilknyttet en erhvervsnetbankaftale, via
sikredes it-systemer.

3 Forsikringen omfatter ikke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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underslæb
fejl begået af sikredes ansatte
brist i bankens sikkerhedsprocedurer
tab konstateret før forsikringens
ikrafttrædelse
tab konstateret efter dækningens
ophør
netbankindbrud på konti i
udenlandske pengeinstitutter
tab sket ved enhver form for
afpresning
indirekte tab eller følgeskader af
enhver art, herunder driftstab og
avancetab og lignende
udgifter afholdt af sikrede til at fastslå
tabets eksistens og omfang
rentetab og omkostninger af enhver
art, herunder genetablering, opklaring
og retsforfølgelse samt mistet
fortjeneste
tab af data

4 Forsikringstid
Forsikringen dækker tab, som konstateres af
sikrede i forsikringstiden.
Et tab anses for at være konstateret på det
tidligste af følgende tidspunkter:
a. det tidspunkt, hvor sikrede for første gang
bliver opmærksom på et tab, som
sikrede anser for at være dækket af
forsikringen,
b. det tidspunkt hvor sikrede får sin første
viden om et tab, som muligvis er dækket af
forsikringen.
Forsikringen dækker ikke tab konstateret i
forsikringstiden, hvis tabet anmeldes senere
end 3 måneder efter forsikringen er ophørt.

5 Anmeldelse til Thisted
Forsikring A/S
Så snart sikrede får kendskab til eller
formodning om tab, som er dækket af
forsikringen, skal sikrede uden unødigt
ophold anmelde tabet til Thisted Forsikring
A/S og politiet.
Sikrede har pligt til for egen regning at lade
det tab, som kræves erstattet konstatere ved
revision og i øvrigt bistå Thisted Forsikring
A/S med dokumentation og oplysninger til
brug for vores behandling af sagen.
Sikredes krav på erstatning fra Thisted
Forsikring A/S skal fremsættes senest 12
måneder efter det tidspunkt, hvor tabet er
konstateret, se punkt 5, dog senest 3
måneder efter forsikringens ophør.
Straks efter at sikrede opdager tyveriet skal
han kontakte banken med henblik på at få
spærret sine konti.
Hvis sikrede bliver opmærksom på, at
uvedkommende har fået kendskab til login,
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adgangskode, nøglekort, sms-kode eller
lignende, som kan bruges til at tiltvinge sig
uautoriseret adgang til netbanken, skal han
straks spærre for netbanken.

6 Sikkerhedsforholdsregler
Som sikkerhedsforholdsregler gælder i
henhold til Forsikringsaftaleloven § 51
følgende:

Erstatningen for formuetabet opgøres på
grundlag af sikredes dokumenterede tab som
følge af netbankindbruddet.
Tab i fremmed valuta erstattes med et
tilsvarende beløb i DKK baseret på kursen
offentliggjort den dag tabet konstateres.

8 Selvrisiko
Selvrisiko fremgår af policen.

Det er en betingelse for dækning, at:
• sikrede har indført og efterlever
procedurer for kontrol med betalinger
og betalingsoverførsler af enhver art
• adgange til sikredes netværk og itudstyr af enhver art er sikret ved
fysiske og logiske kontroller, hvor
systemerne stiller krav til anvendelse
og regelmæssig udskiftning af
passwords, og at antallet af forsøg på
log-on er begrænset ved logiske
kontroller
• sikrede overholder eksterne
sikkerhedsregler, der er aftalt med
bank eller anden finansiel institution
med hensyn til elektroniske
kontooverførsler samt vilkår for brug
erhvervsnetbankaftale
• der er installeret
internetsikkerhedspakke, herunder
firewall og anti-virusprogrammer, der
automatisk opdateres løbende i
sikredes computersystemer
Tilsidesættelse af betingelserne medfører, at
sikrede mister retten til dækning, hvis det kan
bevises, at tabet er lidt som følge af
tilsidesættelsen.

9 Moms
Moms i henhold til gældende lovgivning
betales af sikrede i det omfang, denne kan
trække momsen fra i sit regnskab med SKAT.
Thisted Forsikring A/S lægger ikke moms ud.

10 Præmiens betaling
Første forsikringspræmie forfalder til betaling
ved forsikringens ikrafttrædelse og senere
præmier til de anførte forfaldsdage.
Hvis forsikringen ikke betales til tiden sender
vi en skriftlig påmindelse om betaling af
forsikringen. Denne påmindelse vil bl.a.
indeholde en opsigelse af forsikringen,
såfremt præmien ikke betales inden 21 dage
efter modtagelsen af påmindelsen. Betales
præmien ikke rettidigt, således at vi må
erindre om betalingen, kan vi beregne et
ekspeditionsgebyr, der opkræves sammen
med næste præmie. Vi har endvidere ret til at
opkræve et inkassogebyr.

7 Hvilke udgifter dækkes
Erstatningen kan maksimalt udgøre den i
policen nævnte dækningssum pr.
forsikringsbegivenhed og maksimalt pr.
forsikringsår.
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11 Forsikringens varighed og
opsigelse

•
•

Forsikringen gælder, medmindre andet
fremgår af policen, for et år ad gangen og
forlænges løbende for et år ad gangen.
Både du og vi kan opsige forsikringen
skriftligt med mindst en måneds varsel til
hovedforfald.
I tilfælde af skade kan vi opsige eller indføre
forbehold i dækningen med mindst 14 dages
varsel. Du kan også opsige forsikringen med
14 dages varsel. Opsigelsen eller forbeholdet
kan ske/indføres, fra du anmelder skaden og
til senest 14 dage efter, at erstatningen er
udbetalt, eller sagen er afvist.

12 Indeksregulering
Præmien og selvrisici indeksreguleres hvert
år, efter et for området relevant indeks.

•

krig, borgerkrig, oprør, borgerlige
uroligheder eller andre krigslignende
handlinger
jordskælv, stormflod eller andre
naturkatastrofer
udløsning af atomenergi eller
radioaktive kræfter

15 Regres
I det omfang vi udbetaler erstatning,
indtræder vi i sikredes rettigheder overfor
tredjemand

16 Forsikring i andet selskab
Er der tegnet forsikring mod samme skade i
andet forsikringsselskab og har dette selskab
taget forbehold om, at dækningen falder bort
eller indskrænkes i en sådan situation,
gælder samme forbehold for forsikringen hos
os. Erstatningsbeløb betales i givet fald
forholdsmæssigt af de involverede selskaber.

13 Risikoforandring
Af hensyn til prisen og de vilkår, der gælder
for forsikringen skal vi have besked hvis
risikoforholdene ændres, så de ikke er som
nævnt i policen.

17 Værneting og lovvalg
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres
efter dansk ret ved danske domstole.

Når vi har fået besked, tages der stilling til,
om og på hvilke vilkår forsikringen kan
fortsætte.
Undlader du dette, ophører forsikringen pr.
førstkommende hovedforfald efter
ændringen.

14 Krig, naturkatastrofer og
atomskader
Forsikringen dækker ikke skade som direkte
eller indirekte er en følge af:
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