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Särskilt villkor

Datakonsult SF404:2

Genom detta särskilda villkor utökas ansvarsförsäkringen att gälla för skadeståndskrav gentemot försäkringstagaren (den 
försäkrade) som uppkommer avseende den försäkrade verksamheten som datakonsult eller i annan dataverksamhet som är 
försäkrad enligt försäkringsbrevet.

Detta villkor gäller som tillägg till Allmänna villkor Företag SF01 och villkor Företagsförsäkring SF20.

4. Ansvarsförsäkring
Med tillämpning av villkor Företagsförsäkring SF20 avsnitt 4 Ansvarsförsäkring i övrigt, gäller försäkringen med följande kom-
pletteringar och ändringar.

4.1 Vem gäller försäkringen för och försäkrad verksamhet
Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den försäkrade), dennes arbetstagare och i försäkringsbrevet angivna medförsäkra-
de, för skada orsakad i tjänsten och avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet.

4.2 När gäller försäkringen
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs mot den försäkrade under den tid försäkringen är i kraft under förutsätt-
ning att skadan orsakats av handling som företagits efter försäkringens begynnelsedag eller den tidpunkt som anges i försäk-
ringsbrevet.

4.2.1 Efteranmälan

Upphör försäkringen gäller denna för skadeståndskrav som framställs och anmäls till bolaget senast tolv månader från försäk-
ringens upphörande under förutsättning att skadan orsakats av handling som företagits under försäkringens giltighetstid.
Anmärkning
Med handling förstås även underlåtenhet att handla. Skada som orsakats genom den försäkrades underlåtenhet att vidta erfor-
derliga åtgärder, ska anses orsakad vid den tidpunkt då den försäkrade senast hade kunnat förhindra skadans uppkomst.

4.3 Var gäller försäkringen
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom det geografiska område som anges i försäkringsbrevet.

4.4 Försäkringsbelopp
Vid ren förmögenhetsskada* gäller försäkringen med försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.
Försäkringsbeloppet utgör högsta sammanlagda ersättning som bolaget betalar för skadestånd inklusive ränta samt kostnader 
för utredning, förhandling, räddning, rättegång och skiljeförfarande.

Om flera krav framställs och dessa grundar sig på en eller flera relaterade eller liknande ansvarsgrundande handlingar är samtli-
ga dessa krav att anse som en skada och framställda vid tidpunkten för det första kravet i serien.

4.4.1 Högsta ersättning

Med tillägg till villkor Företagsförsäkring SF20 avsnitt 4.4.1 Högsta ersättning, gäller följande:
Ersättningen vid skada på omhändertagen egendom enligt detta villkor är begränsad till 2 000 000 kronor per försäkringsår.
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4.5 Självrisk
Försäkringen vid ren förmögenhetsskada gäller med självrisk som anges i försäkringsbrevet.

4.6 Vad gäller försäkringen för
Åtagandet i Allmänna villkorets punkt 4.6 gäller oförändrat, se Åtagande.

4.6.2 Ren förmögenhetsskada

Med tillägg till villkor Företagsförsäkring SF20 avsnitt 4.6.2 Ren förmögenhetsskada, omfattar försäkringen skadeståndsskyldig-
het för ren förmögenhetsskada* enligt gällande skadeståndsrättsliga regler som den försäkrade orsakar uppdragsgivare eller 
annan vid utförandet av tjänst i försäkrad verksamhet.
Försäkringen omfattar även skadeståndsskyldighet enligt allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisationer inom den 
försäkrades verksamhetsområde.

Andra vedertagna standardavtal eller kundspecifika avtal omfattas till den del de motsvarar allmänna bestämmelser utgivna av 
branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde. Åtagande eller ansvar som är vidare än allmänna bestämmel-
ser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde, omfattas inte.

4.7 Vad gäller försäkringen inte för
Med tillägg till villkor Företagsförsäkring SF20 avsnitt 4.7 Vad gäller försäkringen inte för, gäller följande:
Försäkringen gäller inte för ren förmögenhetsskada* som orsakats genom fel i program eller system där dokumentation saknas 
beträffande
• utförda rimliga tester,
• rimlig leveranskontroll

• och att upptäckta fel och brister åtgärdats,

• är en följd av att uppdrag eller del därav inte redovisats i rätt tid,

• är en följd av att avtal mellan den försäkrade och dennes uppdragsgivare hävts,

• uppstått i samband med straffbar gärning,

• uppkommit genom fel i kalkyler, mängdberäkningar eller förteckningar avsedda att ligga till grund för ekonomiska bedöm-
ningar i samband med upphandling eller anbudsgivning,

• i den mån skadeståndsansvaret endast kan grundas på uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti.

• orsakar indirekta skador (t ex utebliven vinst, förlust av goodwill och produktionsbortfall).

• är en följd av att den försäkrade inte säkerställt att verifierat uppdaterade kopior finns på system och information innan ar-
betet påbörjats, så att system och data kan återställas till det läge som var innan arbetet påbörjades och/eller systemkod/
parametersättningar/data som genererats vid utveckling kan återskapas.

• Är en följd av felräkning vid in- eller utbetalning av kontanta medel.

• sker i samband med tekniska konsultuppdrag så som konstruktionsuppdrag, tekniska undersökningar, tekniska besiktningar 
eller andra uppdrag som typiskt sett avtalas med ABK-avtal eller liknande.

• orsakas vid tillståndspliktig verksamhet, till exempel enligt Lag om värdepappersmarknaden, Lag om investeringsfonder, 
Lag om försäkringsförmedling, Fastighetsmäklarlagen och Revisorslagen.

• advokat samt biträdande jurist anställd vid advokatbyrå orsakar i sin verksamhet (advokatverksamhet).

• skada till följd av datavirus eller s k malware*.
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6. Definitioner 
Med tillägg till villkor Företagsförsäkring SF20 gäller följande definitioner.

Malware
Med malware avses programkod som är avsedd att

• radera, korrumpera eller förhindra åtkomst till data

• skada eller förändra ett nätverk eller system

• inaktivera eller oskadliggöra säkerhetsprodukter eller säkerhetsmjukvara

Med malware avses även alla former och varianter av datavirus, trojaner, maskar och all annan typ av skadlig kod.

Ren förmögenhetsskada
Med ren förmögenhetsskada avses ekonomisk skada som uppstår utan samband med person- eller sakskada
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