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NETBANKSFORSIKRING 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Selskab: dahlberg assurance agentur a/s  

Fuldstændige oplysninger om produktet findes i de gældende forsikringsbetingelser og forsikringsaftalen. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

En netbanksforsikring dækker virksomhedens tab, hvis virksomheden udsættes for et netbanksindbrud i 
virksomhedens konti i danske pengeinstitutter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hvad dækker den? 

Standarddækninger 

 Virksomhedens direkte tab i forbin-
delse med netbanksindbrud i virk-
somhedens konti i danske pengein-
stitutter. Ved netbanksindbrud for-
stås tredjemands uautoriserede ad-
gang via virksomhedens egne it-sy-
stemer.  
 

 Virksomhedens direkte tab, hvis net-
banksindbruddet er sket via mobil 
eller tabletapplikationer.  
 

 Omkostninger til udredning af tabet. 
Forsikringen dækker virksomhedens 
omkostninger til udredning af et 
tab. Omkostningerne kan dog mak-
simalt udgøre 10% af forsikrings-
summen og kræver godkendelse fra 
Købstæderne Forsikring. 

Hvad dækker den ikke? 

 Virksomhedens interne omkostninger 
til udredning af et af forsikringen om-
fattet tab.  

 Indirekte tab som fx avancetab, drifts-
tab o.lign. 

 Tab som følge af en uautoriseret for-
sendelse af varer 

 Ansattes underslæb 
 Netbanksindbrud via mobil eller tablet, 

hvor NemID er gemt på mobilen eller 
tabletten 

 Skade eller tab, der i øvrigt er undtaget 
i vilkårene. 

Er der nogen begrænsninger af dæknin-
gen? 

! Hvis virksomheden ikke har opfyldt 
sine forpligtigelser som fx firewalls 
og kodeord, dækker forsikringen 
kun, hvis virksomhedens tab ikke 
skyldes tilsidesættelsen af forpligti-
gelserne.  

! Forsikringen dækker maksimalt 
med den dækningssum, der frem-
går af policen. 

! Selvrisikoen, der fremgår af poli-
cen, fratrækkes af enhver skade el-
ler tab.  
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Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringen dækker virksomhedens tab, uanset hvor i verden netbanksindbruddet er be-
gået fra. 

Hvilke forpligtelser har jeg? 

- Virksomhedens it-systemer skal være beskyttet via opdaterede firewalls og antivirusprogram-
mer. 

- Der skal anvendes brugeridentifikation og personligt kodeord i virksomhedens netværk. 
- Ved brug af mobile enheder skal virksomheden anvende bankens software (applikation) eller 

platform.  
- I forbindelse med et netbanksindbrud skal adgangen til virksomhedens netbank straks spær-

res.  
- Du er forpligtet til at forsøge at begrænse et eventuelt tab. 
- Du skal afgive korrekte oplysninger, når forsikringen oprettes. 
- Du skal give besked ved ændringer af virksomhedens ejerforhold, adresse eller ændring af 

virksomhedens aktiviteter.  
- Du skal anmelde en skade eller tab hurtigst muligt. 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Forsikringen betales på årsbasis. Hvert år ved fornyelse vil der blive opkrævet forsikringssummen 
for de følgende 12 måneder. Opkrævningen sendes som en faktura. 

 

Hvornår går dækningen fra og til? 

Forsikringen starter på en aftalt dato, som du kan se på policen. Forsikringen gælder for 1 år ad gan-
gen, og vi fornyer den automatisk, med mindre andet er aftalt. Det er også muligt at oprette forsik-
ringen for en 3- eller 5-årig periode. 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før forsikringsperioden udløber. Er forsikringen 
oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen i det år, 
perioden udløber. 


