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Ansvarsförsäkring – Datakonsulter  
Med tillämpning av Ansvarsvillkoret i övrigt gäller försäkringen med följande kompletteringar och änd-
ringar: 

1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet 
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och andra försäkrade som anges i försäkringsbrevet, ifråga 
om verksamhet som anges där, samt för arbetstagare till dessa för skada som arbetstagaren orsakar i 
tjänsten. 
 
Undantaget i Ansvarsvillkoret 3.7.10.20 (Rådgivande verksamhet) upphävs. 

1.2 När försäkringen gäller 
 
Med ändring av Ansvarsvillkoret 3.2 gäller försäkringen för skada  
 
för vilken skadeståndskrav för första gången skriftligen framställs mot försäkrad under den tid försäk-
ringen är i kraft under förutsättning att skadan som föranlett skadeståndskravet inträffat efter försäk-
ringens ursprungliga begynnelsedag om inte annat retroaktivt datum anges i försäkringsbrevet.  
 
*Med ursprunglig begynnelsedag avses försäkringstidens början för den första försäkringen, för 
samma intresse, som tecknats hos Trygg-Hansa och som varit i kraft i obruten följd. 
 
** Med retroaktivt datum avses den tidpunkt som i förekommande fall anges i försäkringsbrevet efter 
vilken skada skall ha inträffat för att omfattas av försäkringen. 
 
Har ändring av försäkringsavtalet överenskommits under försäkringstiden gäller försäkringen vad av-
ser ändringen endast för skada som inträffar efter tidpunkten för sådan överenskommelse. 
 
1.2.1 Efteranmälan  
Förnyas inte försäkringen vid förfallodagen på grund av att den försäkrade verksamheten upphört, 
eller upphör försäkringen genom uppsägning av Trygg-Hansa gäller försäkringen för skadeståndskrav 
som framställs och anmäls till Trygg-Hansa senast två år  efter försäkringens upphörande under förut-
sättning att skadan orsakats av handling som företagits under försäkringstiden. 
 

1.3 Var försäkringen gäller 
Med ändring av 3.3 gäller försäkringen i Norden om ej annat framgår av försäkringsbrevet. 
 

1.5  Försäkringsbelopp – Högsta ersättning 
Trygg-Hansas ansvarighet för åtagande enligt 1.7.2 är för varje skada begränsad till det försäkringsbe-
lopp som anges i försäkringsbrevet samt gäller sammanlagt för varje ersättningsbar skada orsakad av 
samma händelse. För samtliga skador som inträffar under försäkringsperioden är ersättningen be-
gränsad till det dubbla försäkringsbeloppet. 
 
 
Ersättningen för ren förmögenhetsskada orsakad genom immaterialrättsintrång följer av det valda 
försäkringsbeloppet, dock högst 2 Mkr.  
 
Ersättningen för ren förmögenhetsskada hänförlig till datavirus följer av det valda försäkringsbeloppet, 
dock högst 1 Mkr. 
 
 
Serieskada 
Vid beräkning av högsta ersättning vid serieskada skall alla skadeståndskrav som grundas på ett eller 
samma fel eller försummelse anses framställda under det försäkringsår då det första kravet framställ-
des, under förutsättning att försäkringen var i kraft då det första kravet framställdes.  
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1.6 Självrisk 
Med ändring av 3.6 ska den försäkrade vid varje skada betala en självrisk om 1 basbelopp som  
avräknas mot de sammanlagda ersättningsbara kostnaderna och det ersättningsbara skadeståndet 
enligt 1.5 och 1.7.2.  
Om avtal träffats om annan självrisk anges detta i försäkringsbrevet. 
 
Vid serieskada har den försäkrade att svara endast för en självrisk och då den som gäller vid den tid-
punkt då den första skadan inträffade.  

1.7 Försäkringens omfattning 

1.7.1 Ren förmögenhetsskada  
 
Med ändring av Ansvarsvillkoret 3.7.1, omfattar försäkringen även ren förmögenhetsskada som för-
säkrad orsakar kontraktspart genom fel eller försummelse vid utförandet av tjänst i försäkrad verk-
samhet. 
 
Försäkringen omfattar även ren förmögenhetsskada som försäkrad orsakar kontraktspart på grund av 
oavsiktligt immaterialrättsintrång.  
 

1.7.2 Trygg Hansas åtagande 
Framställs mot försäkrad krav på skadestånd som kan omfattas av försäkringen och som 
överstiger tillämplig självrisk åtar sig Trygg-Hansa gentemot den försäkrade att 

• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger 

• förhandla med den som kräver skadestånd 

• föra försäkrads talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rätte-
gångs- eller skiljemannakostnader som försäkrad åsamkas eller åläggs att betala och som 
inte kan utfås av motpart eller annan. 

• betala det skadestånd som överstiger tillämplig självrisk och som den försäkrade är skyldig 
att betala. 

 

Undantag  
Med tillägg till Ansvarsvillkoret 3.7.10 (Undantag), gäller försäkringen inte för 
 

• skadeståndskrav som den försäkrade vid försäkringens tecknande insåg eller borde ha insett 
skulle komma att framställas 

 

• skador orsakade genom brott eller/ och grov trolöshet mot huvudman 
 

• skada som är en följd av att uppdrag eller leverans eller del därav inte utförts eller redovisats i 
tid 

 

• skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade och uppdragsgivaren upphävts. 
 
 

• skadeståndskrav i den mån kravet inte hade kunnat göras gällande om den försäkrade hade 
åberopat ansvarsbegränsning enligt avtal eller författning 

 

• skada orsakad genom patentintrång, varumärkesintrång, intrång i upphovsrätt, intrång i af-
färshemligheter eller intrång i rätt till kretsmönster för halvledarprodukter i den mån den inte 
omfattas av i 1.5 
 

• skadeståndskrav som grundar sig på eller är en följd av den försäkrades insolvens 
 

• skadeståndskrav direkt eller indirekt hänförliga till felräkning vid in- eller utbetalning av kon-
tanta medel 
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• skadeståndskrav som orsakas vid verksamhet som kräver tillstånd av Finansinspektionen,   
lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, lag (2004:46) om investeringsfonder, lag 
(2005:405) om försäkringsförmedling, fastighetsmäklarlagen (1995:400),  revisorslagen 
(2001:883) eller motsvarande nyare lagar eller motsvarande utländska lagar som reglerar 
dessa verksamheter 

 

• skadeståndskrav relaterad till förlust av eller förstörelse av eller återställandekostnad för do-
kument inkluderande värdepapper, sedlar och liknande (värdehandlingar), dock omfattas digi-
talt lagrad eller sänd information som de nämnda finansiella dokumenten (värdehandlingar) 
vilar på   

 

• skadeståndskrav direkt eller indirekt hänförliga till värdering av aktier obligationer och lik-
nande finansiella instrument, ekonomiska analyser, prognoser, transfereringar av pengar, 
värdepapper och liknande, samt manipulering eller förändring av värdepapper och liknande 
finansiella instrument 

 

• skadeståndskrav mot försäkrad avseende kostnader att fullgöra åtagande enligt avtal  (fullgö-
randeansvar).  

 

• skadeståndskrav hänförliga till hacking och uppsåtliga databrott. 
 
 

 

1.11 Säkerhetsföreskrifter 

Säkerhetsföreskrift 
Med säkerhetsföreskrift avses i 4 kap 6 § 2 st. försäkringsavtalslagen (2005:104) en föreskrift om 
vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada 
eller om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade eller dennes anställda eller andra medhjäl-
pare. 
 
Den försäkrade svarar gentemot Trygg-Hansa för att säkerhetsföreskrifterna följs av 
 

• den försäkrades företagsledning 

• övriga anställda hos den försäkrade 

• entreprenörer och andra uppdragstagare som anlitas av den försäkrade 

• annan som har att tillse att föreskriften följs. 

 
Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts 

 
Påföljd vid brott mot säkerhetsföreskrift  
Om den försäkrade vid försäkringsfallet har försummat att följa en säkerhetsföreskrift som framgår av 
försäkringsvillkoren eller av en författning som villkoren hänvisar till, betalas ersättning från försäkring-
en endast i den utsträckning skadan får antas ha inträffat även om föreskriften hade iakttagits. Med 
den försäkrade likställs annan som har haft att tillse att föreskriften följdes.  

1.11.1 Säkerhetsföreskrift för dataverksamhet  
Försäkringstagaren ska säkerställa att väl fungerande säkerhetskopieringssystem finns. Säkerhetsko-
pia ska framställas dagligen, under arbetsdag, eller med den frekvens som vanligen tillämpas inom 
den försäkrades verksamhetsområde. Säkerhetskopian ska vara korrekt och funktionsduglig. Försäk-
ringstagaren ska även, innan arbete påbörjas, få bekräftat från kund att fungerande säkerhetssystem 
och brandvägg finns. 
  
Den försäkrade skall även för att undvika skada som orsakas genom fel i system eller program säker-
ställa och dokumentera   

• att för databehandlingsområdet rimliga tester utförts innan leverans 

• att rimliga tester utförs efter ändring i levererade system eller program  

• att för databehandlingsområdet rimlig leveranskontroll skett 
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1.11.1.1 Påföljd när säkerhetsföreskriften inte följts 
Med avvikelse från huvudregeln åtar sig Trygg-Hansa att, när åsidosättandet haft betydelse för skada, 
ändå betala viss ersättning då kraven på åtgärder i 1.8.1 inte följts. Den del av skadan som inte er-
sätts enligt huvudregeln i 1.8 ersätts ändå men med ett avdrag med 30 %, dock lägst ett halvt och 
högst 10 basbelopp.  
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2  Definitioner 
 
 
 
Immaterialrättsintrång 
Intrång i svenskt/nordiskt copyright, varumärke, eller upphovsrätt, dock aldrig patenträtt -både genom 
att oavsiktligt gå in i kontraktpartens immaterialrätt, samt genom att oavsiktligt använda skyddad del i 
arbetet gentemot kontraktspart så att denne blir skadeståndsskyldig. 
 
 


