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Kriminalitetsforsikring 
i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 

 
1  Hvem er dækket? 

 
1.1 De sikrede 
Sikrede er den virksomhed, der er anført på poli-

cen, samt datterselskaber, hvor virksomheden har 

bestemmende indflydelse, jfr. punkt 11.2. 

 

2  Hvor dækker forsikringen? 

 
Forsikringen dækker tab, som konstateres i Dan-

mark, medmindre andet står i policen. 

 

3  Hvad dækker forsikringen? 

 
3.1  Ansattes berigelsesforbrydelser 

3.1.1 Sikredes tab 

Forsikringen erstatter sikredes tab forårsaget af en 

ansat, som handler alene eller i medvirken med 

andre, ved tyveri, hærværk, underslæb, mandat-

svig, bedrageri, herunder databedrageri, eller no-

gen anden strafbar handling. 

 

3.1.2 Tredjemands tab 

Forsikringen dækker tab i tilfælde af, at sikrede er 

erstatningsansvarlig for tredjemands tab, forårsaget 

af en ansat, som handler alene eller i medvirken 

med andre, ved tyveri, hærværk, underslæb, man-

datsvig, bedrageri, herunder databedrageri, eller 

anden strafbar handling. 

 

3.1.3  Definitioner  

a) Strafbar handling 

Ved strafbar handling forstås strafsanktionerede 

handlinger i Borgerlig Straffelov.  Handlinger be-

gået uden for Danmark skal være strafsanktionere-

de efter det pågældende lands retssystem og dansk 

ret. 

b) Ansatte 

Ved ansatte forstås personer, der er antaget af sik-

rede i et normalt ansættelsesforhold og arbejder 

under sikredes instruktions- og kontrolbeføjelse, 

herunder volontører, vikarer og lignende. 

c) Tredjemand 

Tredjemand omfatter i denne forsikrings dækning 

ikke sikredes ansatte, bestyrelsesmedlemmer, akti-

onærer eller ejere samt disses nærtstående. 

 

 

3.1.4 Undtagelser ved ansattes berigelsesfor-

brydelser 

Forsikringen dækker ikke: 

a) tab påført af en ansat, som sikrede har ansat 

med viden om, at denne er straffet for berigel-

seskriminalitet, 

b) tab påført af en ansat, efter at en direktør eller 

anden ledende medarbejder hos sikrede er ble-

vet bekendt med, at den ansatte har begået be-

rigelseskriminalitet i dennes nuværende eller 

tidligere stilling, 

c) tab påført af en ansat, som ejer eller kontrolle-

rer mere end 5% af sikredes aktiekapital i virk-

somheden eller et af dennes datterselskaber, el-

ler hvor sikrede er et interessentskab eller lig-

nende, samt tab forvoldt af en interessent, 

komplementar eller lignende, 

d) tab påført af en ansat, hvis den ansatte har ad-

gang til at foretage endelig afstemning af en 

konto, og hvis den ansatte samtidig alene har 

prokura eller dispositionsadgang til den pågæl-

dende konto. 

 

3.2  Computerkriminalitet 

3.2.1  Data- og kontooverførselsbedrageri 

Forsikringen erstatter  

a) sikredes direkte tab, der skyldes tredjemands 

strafbare manipulation af data, programmer el-

ler rutiner i sikredes computersystemer med 

forsæt til at opnå uberettiget vinding, 

b) sikredes direkte tab ved en banks eller en fi-

nansiel institutions uberettigede elektroniske 

dispositioner over sikredes konti, der skyldes 

tredjemands forledelse med forsæt til at opnå 

uberettiget vinding. Forsikringen dækker dog 

ikke, hvis sikrede er berettiget til erstatning fra 

den pågældende bank eller finansielle instituti-

on. 

 

3.2.2  Computervirus  
Forsikringen erstatter sikredes meromkostninger til 

bortfjernelse af virus samt til reproduktion eller 

genetablering af data ved virusinfektion i sikredes 

software, programmer eller andre elektronisk lag-

rede data eller oplysninger i sikredes computersy-

stemer. 

 

3.2.3  Ansattes datasabotage 

Forsikringen erstatter sikredes meromkostninger til 

genetablering af data ved ansattes forsætlige og 
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strafbare sabotage, hærværk eller destruktion af 

sikredes software, programmer eller andre elektro-

nisk lagrede data eller informationer. 

 

3.2.4 Tredjemands datasabotage eller hacking 

Forsikringen erstatter sikredes meromkostninger til 

reproduktion eller genetablering af data ved tred-

jemands forsætlige og strafbare sabotage, hærværk 

eller destruktion af sikredes software, programmer 

eller andre elektronisk lagrede data eller informati-

oner ved ulovlige indtrængen (hacking) i sikredes 

computersystemer. 

 

3.2.5  Undtagelser ved computerkriminalitet 

Forsikringen dækker ikke:  

 tab som følge af tabt computertid, driftsstop, 

driftstab eller andre indirekte tab 

 tab eller udgift, som sikrede er berettiget til at 

kræve erstattet hos andre, såsom en bank, en 

edb-central eller lignende. 

 

 

3.3  Falske veksler og pengesedler 
Forsikringen erstatter sikredes direkte tab ved, at 

sikrede som betaling for varer og tjenesteydelser i 

god tro og under sædvanlig drift har modtaget en 

falsk bank- eller postveksel og/eller falske penge-

sedler. 

 

 

4  Hvad dækker forsikringen ikke? 
  

4.1  Generelle undtagelser 
Forsikringen dækker ikke: 

a) tab som følge af ansattes strafbare handlinger, 

når disse involverer handel med værdipapirer 

og andre finansielle instrumenter, lån, bulk-

varer og lignende, 

b) moms eller indirekte tab, såsom overarbejde, 

udebleven gevinst, tab af dækningsbidrag, ren-

te eller anden indtægt samt tab af goodwill, 

c) omkostninger eller udgifter i forbindelse med 

konstatering af tabet eller dets omfang, herun-

der udgifter til opklaring, revision eller retsfor-

følgning, 

d) tab som følge af afpresning og bortførelse 

(kidnapning), 

e) bøder, bodsbeløb eller punitive damages, 

f) tab, som udelukkende bevises ved resultatbe-

regning eller lageroptælling (svind), 

g) tab, som følge af afsløring af forretningshem-

meligheder, herunder fremstillingsprocesser el-

ler anden fortrolig information, uafhængigt af, 

hvorvidt denne er beskyttet ved patent, vare-

mærke, ophavsret eller lignende, 

h) tab, som udgør lønninger, provisioner, kom-

missioner, honorarer, overskudsdeling, bonus, 

tantiemer eller lignende, betalt af sikrede, 

i) tab, forårsaget ved kernereaktion, radioaktiv 

bestråling eller radioaktiv forurening, eller no-

gen handling eller noget forhold der følger 

heraf, 

j) tab, der direkte eller indirekte er en følge af 

krig, krigslignende forhold, borgerkrig, revolu-

tion eller borgerlige optøjer, eller som skyldes 

offentlige myndigheders indgriben, strejke, 

lockout, blokade eller lignende. 

 

4.2 Sikkerhedsforskrifter 
a) Sikrede skal til enhver tid efterleve sædvanlige 

og betryggende sikkerhedsforholdsregler for 

ekstern edb-kommunikation, herunder de sik-

kerhedsregler, der er aftalt med bank eller an-

den finansiel institution med hensyn til elek-

troniske kontooverførsler. 

 

b) Der skal være installeret firewall ved opkob-

ling til eksternt miljø samt sædvanligt virusde-

tektionsprogrammel i sikredes computersyste-

mer.  Virusdetektionsprogrammellet skal til 

enhver tid være opdateret med den seneste til-

gængelige version. 

 

c) Server skal være placeret i et låst og adgangs-

begrænset miljø. 

 

d) Der skal anvendes brugeridentifikation og per-

sonligt kodeord. som opfylder passwordkvali-

tet i henhold til ”God IT-skik”. 

 

e) Sikrede skal tage sikkerhedskopi (backup) af 

data og systemer mindst hver 5. arbejdsdag. 

 

f) Penge, pengerepræsentativer og værdipapirer 

med en værdi på over 30.000 kr. skal opbeva-

res i aflåst pengeskab eller boks. 

 

g) Udstedelse af checks med en værdi på over 

5.000 kr. skal underskrives af mindst to perso-

ner med bemyndigelse hertil. 

 

Tilsidesættelse af disse forskrifter medfører, at 

sikrede mister retten til dækning, hvis skaden er 

sket som følge af tilsidesættelsen. 
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5  Hvornår dækker forsikringen? 

 
5.1  Forsikringsperioden 
Forsikringen dækker strafbare handlinger, der be-

gås og konstateres efter forsikringens ikrafttræden 

og før dens ophør. For så vidt angår dækning af 

ansvar for tredjemands tab, anses tabet for konsta-

teret, når kravet er rejst mod sikrede. 

 

Tab, der anmeldes senere end 3 måneder efter for-

sikringens ophør, er ikke dækket. 

 

5.2  Datterselskaber 
Forsikringen dækker datterselskabers tab, der kon-

stateres efter, at datterselskabet er blevet omfattet 

af forsikringen, men før det tidspunkt, hvor datter-

selskabet udgår af dækningen. 

 

 

6  Hvordan opgøres erstatningen? 
 

6.1  Elektroniske data 
Dækning med hensyn til elektroniske data ydes 

kun, hvis sådanne data faktisk reproduceres eller 

genetableres.  

 

Erstatningen er begrænset til sikredes udgift til 

fremmed teknisk bistand med henblik på overførsel 

eller kopiering af data, som sikrede selv skal stille 

til rådighed. 

 

6.2  Udenlandsk valuta 
Ved erstatning af tab i en anden valuta end danske 

kroner erstattes skaden højest med modværdien i 

danske kroner omregnet efter middelkursen i Kø-

benhavn den dag, hvor tabet konstateres, eller den 

dag, hvor kravet rejses mod sikrede. 

 

6.3  Værdipapirer 
Ved tab af værdipapirer omfatter erstatningen kon-

tantværdien på den sidste arbejdsdag umiddelbart 

før den dag, hvor tabet opdages. 

 

Værdipapirer omfatter aktiebreve, obligationer, 

gældsbreve og andre lignende dokumenter, men 

ikke penge. 

 

7  Forsikringssum 
 

7.1  Generelt 
Policens samlede dækningssum er anført i forsik-

ringspolicen og er den højeste grænse pr. år for 

Codans forpligtelse. Dette gælder, uanset om poli-

cen omfatter en eller flere af de ovenfor anførte 

dækninger. 

 

7.2  Skader, der omfatter flere dækninger 
Den dækningssum, der er anført i forsikringspoli-

cen for hver af de aftalte dækninger, udgør den 

højeste grænse pr. år for Codans forpligtelse med 

hensyn til den pågældende dækning. 

 

Ved tab, der er omfattet af flere af de aftalte dæk-

ninger, er Codans forpligtelse begrænset til den 

forsikringssum, som er den største under de pågæl-

dende dækninger. 

 

7.3  Selvrisiko 
Den selvrisiko, der er nævnt i policen, trækkes fra 

erstatningen for hvert enkelt tab. 

 

7.4  Serieskader 
Tab, der påføres sikrede ved en sammenhængende 

serie af handlinger, som begås af samme person, 

alene eller i medvirken med andre, anses for at 

udgøre et enkelt tab. Dækningen er maksimeret 

som angivet i afsnit 7.1, og der vil kun blive fra-

trukket én selvrisiko. 

 

8  Hvis der sker en skade 
 

8.1  Anmeldelse af skade 
Hvis en dækningsberettiget skade er indtrådt eller 

formodes at være indtrådt, skal det omgående an-

meldes til Codan. 

 

Der kræves ikke politianmeldelse, medmindre Co-

dan anser det for nødvendigt som led i dokumenta-

tion af den strafbare handling. 

 

8.2  Anerkendelse af erstatningspligt 
Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af 

erstatningskrav ved ansvar for tredjemands tab må 

kun ske med Codans samtykke. Codan træffer i 

øvrigt bestemmelse om sagens behandling. 

 

8.3  Regres 
Når og hvis Codan udbetaler en erstatning, overta-

ger Codan i enhver henseende sikredes eventuelle 

krav mod tredjemand. 

 

Sikrede har pligt til at bistå Codan med oplysning 

og dokumentation m.v. i skadetilfælde, herunder 

med hensyn til tredjemands erstatningskrav mod 

sikrede samt med hensyn til oplysninger, som er 

nødvendige af hensyn til Codans eventuelle regres. 
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8.4  Anden forsikring mod samme risiko 

8.4.1  I skadetilfælde skal sikrede straks give 

Codan besked, hvis der er tegnet anden forsik-

ring mod samme risiko. 

 

Har den anden forsikring taget forbehold om, at 

dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis der 

er tegnet anden forsikring, gælder samme forbe-

hold for denne forsikring. Forsikringerne dækker 

så skaderne forholdsmæssigt. 

 

8.4.2  Hvis der er tegnet en speciel forsikring mod 

en risiko, der i øvrigt er omfattet af denne forsik-

ring, dækker den specielle forsikring. I så fald 

bortfalder dækningen for risikoen på denne forsik-

ring. 

 

9  Betaling af præmie m.v. 
 

9.1  Opkrævning 
Codan opkræver præmien ved at sende et giroind-

betalingskort til den adresse, som sikrede har opgi-

vet. Præmien kan også betales gennem betalings-

service (BS) eller Codan Konto Service (CKS). 

 

9.2  Præmiens betaling  

Den første præmie forfalder til betaling, når 

forsikringen træder i kraft. Senere præmier 

forfalder til betaling på forsikringens præmie-

forfaldsdage. Eventuelle afgifter til staten og 

ekspeditionsgebyr opkræves sammen med 

præmien. 
 

Præmien skal betales senest den dato, der står på 

indbetalingskortet eller på betalingsoversigten. 

 

Hvis Codan ikke har modtaget indbetalingen retti-

digt, sendes en påmindelse med oplysning om 

retsvirkningerne af for sen betaling. 

 

Der opkræves et gebyr for påmindelsen. Ge-

byret tillægges næste opkrævning.  
 

Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage 

efter den dato, der er angivet på påmindelsen, 

ophører forsikringens dækning.  
  

9.3 Gebyrer, afgifter og renter 
Codan er berettiget til at opkræve ekspeditionsge-

byr for opkrævning af præmien samt morarenter 

ved for sen betaling, samt rykkergebyr (se afsnit 

9.2). 

 

Codan kan  herudover beregne sig gebyr for ud-

skrivning af dokumenter og for andre serviceydel-

ser. 

 

10  Præmiens regulering 
 

10.1  Almindelig præmieregulering 
10.1.1  Forsikringen er tegnet med præmieregule-

ring, og den anførte præmie betragtes som et præ-

mieforskud, der kan reguleres ved hver hovedfor-

faldsdag. 

 

Præmien beregnes efter antallet af beskæftige-

de/enheder, og præmieregulering kan foretages 

hvert år pr. hovedforfaldsdato.  

 

10.1.2  Sikrede har pligt til at oplyse om risikofor-

andringer inden den 21. i forfaldsmåneden. På 

forlangende skal sikrede dokumentere rigtigheden 

af disse oplysninger.  

Efterkommer sikrede ikke sin oplysningspligt, er 

Codan berettiget til at fastsætte præmien efter 

skøn. 

 

10.2  Indeksregulering 
10.2.1  Præmien indeksreguleres på baggrund af 

summarisk lønindeks der udgives af Danmarks 

Statistik. 

 

Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, 

har Codan ret til at fortsætte indeksreguleringen på 

grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af 

Danmarks Statistik. 

 

10.2.2  Der indeksreguleres hvert år på baggrund af 

det forrige års offentliggjorte indeks. 

 

Præmierne ændres med den procent, som indekset 

er steget/faldet i forhold til det indekstal, der er 

anført på policen. 

 

11  Anmeldelse af forandringer 
 

11.1  Generelt 
Sikrede skal straks underrette Codan, hvis der sker 

ændringer i den risiko, der er anført i policen. Co-

dan  træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og 

på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. 
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Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter Codan i 

skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i 

hvilket Codan mod den aftalte præmie ville have 

fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været 

kendt. 

 

11.2  Akkvisitioner 

11.2.1  Forsikringen dækker automatisk nye 

datterselskaber, der er købt eller dannet i for-

sikringsperioden, forudsat at sikrede senest 60 

dage efter selskabets erhvervelse eller opret-

telse giver Codan besked herom. 
 

Det er en betingelse for dækning af dattersel-

skaber, at det pågældende selskab er underlagt 

sikredes bestemmende indflydelse. 
 

11.2.2  Sikrede har bestemmende indflydelse, 

hvis: 

 

a) Sikrede alene eller sammen med andre datter-

selskaber besidder flertallet af stemmerettig-

hederne i selskabet eller har en ret til at ud-

nævne eller afsætte et flertal af medlemmerne 

i det organ, der har den overordnede ledelse i 

selskabet, eller  

b) Sikrede er aktionær eller anpartshaver og har 

ret til på grundlag af vedtægterne eller aftale 

at udøve en bestemmende indflydelse i sel-

skabet, eller 

c) Sikrede besidder aktier eller anparter i 

selskabet og udøver en bestemmende ind-

flydelse. 
 

11.2.3  Forsikringen dækker ikke strafbare hand-

linger foretaget forud for akkvisitionen. 

 

Codan forbeholder sig ret til at revurdere 

præmie og/eller vilkår ved akkvisition. 

 
11.3  Opkøb eller fusion 
Hvis sikrede opkøbes eller fusioneres med et andet 

selskab, således at sikrede ikke er det fortsættende 

selskab, ændres dækningen under forsikringen til 

alene at gælde for krav baseret på strafbare hand-

linger før opkøbet eller fusionen. 

 

12  Hvordan fornyes og opsiges for-

sikringen? 
 

Forsikringen kan fra hver af parternes side opsiges 

med 1 måneds skriftlig varsel til et forsikringsårs 

udløb. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den et år 

ad gangen. Sikrede er ved den årlige fornyelse af 

forsikringen forpligtet til efter Codans anmodning 

at afgive fornødne risikooplysninger. 

 

I indtil 14 dage efter en skades anmeldelse er hver 

af parterne berettiget til at opsige forsikringen med 

en måneds skriftlig varsel til den første i en måned. 

 

 

13  Tvister 
 

Tvister vedrørende forsikringens dækning afgøres 

efter dansk ret ved Københavns Byret eller Østre 

Landsret. 


