Försäkringsbrev
Försäkringstagare

Region Skåne
J A Hedlunds Väg
Datum

2018-12-13

291 89 Kristianstad
Org nr

2321000255

Försäkring nr

30351
Försäkrad

Region Skåne
J A Hedlunds Väg

Försäkringstid

Fr.o.m. 2019-01-01 till 2020-01-01
291 89 Kristianstad
Kundansvarig Zurich

Org nr

Johan Andersson
+46 (0)8 579 333 59

2321000255

Premie

Försäkringsförmedlare

Enligt faktura

Söderberg & Partners Ins. Consulting KB, Sthlm
9697004266

Alla belopp i SEK

Försäkringsomfattning - Förmögenhetsbrottsförsäkring
De försäkrade

Region Skåne med följande medförsäkrade bolag och stiftelser enligt bilaga 2.

Försäkrad verksamhet All bedriven verksamhet
Försäkringsbelopp

SEK 50,000,000 per skada och totalt per år

Självrisk

SEK 2 000 000 per skada

Giltighetsområde

Hela världen för skada som uppkommer i norden

Retroaktivitetsdatum

Full retroaktivitet

Allmänna villkor

ZS 61:1 – Förmögenhetsbrottsförsäkring, med följande förtydliganden och utvidgningar;

Databrott av tredje man

Ingår

Kontoöverföringsbedrägeri Ingår enligt följande;
av tredje man
Försäkringsbolaget ersätter försäkringstagaren för varje ekonomisk förlust som direkt orsakats
denne av tredje man som gjort en direkt ekonomisk vinning genom att få ett finansinstitut;
a) att handla i enlighet med hans obehöriga instruktion, förmedla elektroniskt, telegrafiskt (via

Skadeanmälan kan göras på vår hemsida www.zurich.se eller till vår skadeservice på telefon 08-579 330 90.
Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige
Org. nr. 516403-8266, reg. i Bolagsverkets filialregister
Postadress: Box 5069, 102 42 STOCKHOLM
Besöksadress: Linnégatan 5
Telefon: 08-579 330 00 Telefax: 08-579 331 20

Zurich Insurance plc
a public limited company incorporated in the Republic of Ireland
Registered office: Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, Ireland
Reg. no. 13460 in the Corporate Registration Office, Ireland
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kabel eller tråd), genom teletype, telefax eller telefon, vilket ger sken av att ha sänts av
försäkringstagaren eller av person som försäkringstagaren vederbörligen bemyndigat att ge
sådana instruktioner, och att debitera någon av försäkringstagarens konton samt att överföra,
betala eller lämna ut medel från detta konto; eller
b) att handla i enlighet med hans obehöriga skriftliga instruktion, vilken ger sken av att
vederbörligen ha utfärdats av försäkringstagaren, och debitera något av försäkringstagarens
konton samt att överföra, betala eller lämna ut medel från detta konto genom ett elektroniskt
penningöverföringssystem vid angivna tidpunkter eller angivna villkor.

Direkt uppsåt att skada

Med ändring av p 5 gäller följande:
Försäkringen gäller för försäkrads förmögenhetsförlust till följd av brottslig handling
som bevisligen förövats av anställd i tjänsten hos den försäkrade
1) i syfte att uppnå olaglig ekonomisk vinning för sig själv eller någon annan, dock inte för
någon av de försäkrade eller
2) med direkt uppsåt att skada den försäkrade
Med handling jämställs underlåtenhet att handla.

Rekonstruktionskostnader Försäkringen omfattar direkta arbetskostnader som uppkommer hos försäkringstagaren för att
rekonstruera/återskapa data som förlorats i samband med datasabotage.
Försäkringen omfattar också direkta arbetskostnader som uppkommer hos försäkringstagaren
för att rekonstruera/återskapa data till följd av datavirus, oavsett om det kan bevisas att detta
kan hänföras till en brottslig handling eller inte.
Utökningen rörande ”Rekonstruktionskostnader data” gäller endast under förutsättning att
försäkringstagaren har sedvanliga back-up-rutiner för koncernens mjukvara, datalagrad
information och system och att sådan säkerhetskopiering genomförs minst en gång per
arbetsvecka.
Ersättningen för ”Rekonstruktionskostnader data” är begränsad till SEK 2,000,000 av
försäkringsbeloppet per skada och sammanlagt för försäkringstiden. Beloppet utgör del av
”Försäkringsbelopp” ovan.

Utrednings- och
revisionskostnader

Av Zurich godkända utrednings- och revisionskostnader för att fastställa orsak och
omfattning av förmögenhetsförlust även om kostnaden uppkommit i samband med rättegång
omfattas. Ersättningen är begränsad till SEK 1,000,000 av försäkringsbeloppet per
skada och sammanlagt för försäkringsperioden.

Förlängd upptäcktsperiod Om försäkringstagaren väljer att inte förnya denna försäkring och inte köper försäkring från
annan givare ingår en förlängd upptäcktsperiod på 36 månader. Detta täcker skador som
uppstod under försäkringsperioden men som upptäcks under upptäcktsperioden.

Tillkommande bolag

Ingår automatiskt.

Anställd

Med anställd avses även f.d. anställd de sextio första dagarna efter anställningens upphörande.
Arvodesavlönad personal (ink extern konsult och övrig inhyrd personal) som upprätthåller en
befattning inom försäkrat bolag likställs med anställd. Med anställd avses också, person vars
identitet den försäkrade inte kan fastställa, men vars brottsliga handling orsakar en
förmögenhetsförlust under denna försäkring och där det kan ställas bortom allt rimligt tvivel att
förmögenhetsförlusten orsakats av en brottslig handling orsakad av person som faller in under
definitionen av anställd. Förvaltare av pensionsplaner skall räknas som anställd.
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Utredning polisanmälan

Polisanmälan är ej obligatorisk men skall ske om Zurich finner det erforderligt vid brottslig
handling begången av tredje man.

Upptäckt

Med upptäckt av försäkringsfall avses att VD, Finanschef eller Risk Manager hos den försäkrade
har sådan insikt om sakomständigheterna att denne med sunt förnuft borde inse att
försäkringsfall föreligger.

Uppdaterade FAL regler

Den som vill göra gällande anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd enligt
Zurichs åtagande måste, för att inte förlora sin rätt, anmäla det till Zurich inom tolv månader
från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskydd
inträdde.
Försäkrad, som också är försäkrad under en lokal försäkring som Zurich inom ramen för sitt
åtagande mot försäkringstagaren har ombesörjt i annat land än Sverige, ska dock anses ha
anmält sitt anspråk i rätt tid, om anspråket har anmälts till försäkringsgivaren för den lokala
försäkringen inom tid som är föreskriven för den försäkringen. Information rörande anspråket
som i sådana fall lämnas till försäkringsgivaren för den lokala försäkringen, ska anses ha lämnats
samtidigt till Zurich.
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste också, för att inte
förlora sin rätt, väcka talan mot Zurich om anspråket inom tio år från tidpunkten när det
förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om anspråk har
framställts till Zurich i rätt tid enligt första stycket, får dock talan om anspråket alltid väckas
inom sex månader från det att Zurich har förklarat sig ha tagit slutlig ställning till anspråket.
Vid slutligt ställningstagande till anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd
kan Zurich skriftligen förelägga den som har anspråket att väcka talan mot Zurich angående
beslutet inom tolv månader från det att denne har fått del av föreläggandet. Om talan inte
väcks inom denna tid, förloras rätten att få ändring av Zurichs slutliga ställningstagande.

Sanktions klausul

Oavsett vad som följer av försäkringsvillkoren i övrigt, eller av andra försäkringshandlingar,
gäller försäkringen inte för organisation, person, verksamhet eller egendom, och är Zurich inte
skyldigt att verkställa betalning eller tillhandahålla annan tjänst enligt försäkringen, där detta
skulle strida mot tillämpliga sanktionsbestämmelser i lag eller annan författning.

Försäkringsgivaren skall tillhandahålla skadestatistik minst 1 gång per år inklusive genomgång av reserver.
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Bilaga 1 – Avtal om förnyelse av försäkring
Mellan Region Skåne (“Försäkringstagaren”) och Zurich Insurance plc (Ireland), Filial Sverige (“Zurich”)
Gäller försäkring

Förmögenhetsbrott 30351

Under avtalstiden:

2018-01-01 till och med 2010-12-31 med option för försäkringstagaren att förlänga
till och med 2022-12-31

Förnyelsedatum:

2019-01-01, 2012001-01 och med option 2021-01-01 och 2022-01-01.

Omfattning
Zurich och Försäkringstagaren avtalar härmed följande angående Försäkringen, med ändring av häremot
stridande bestämmelser som kan finnas i försäkringsbrev eller försäkringsvillkor för Försäkringen.
På ovan angivna förnyelsedatum förnyas Försäkringen, till oförändrad premie/premierate och oförändrade
villkor i övrigt, för en ny försäkringstid om ett år i sänder, utom i fall som anges nedan.
Förändring i premieberäkningsunderlaget
Om överenskommelse träffas under försäkringstiden om ändring av premie eller andra försäkringsvillkor, sker
förnyelse med de ändringarna. Om Försäkringstagaren begär det, baseras förnyelse därutöver på sådana
ändrade faktiska omständigheter hos den försäkrade som Försäkringstagaren anger – t. ex. att visst
försäkringsbehov har tillkommit eller bortfallit – förutsatt att Zurich normalt tillhandahåller sådan försäkring
på marknaden. Premie/premierate och andra försäkringsvillkor får justeras för förnyelsen till den del det är
motiverat av sådana ändrade faktiska omständigheter liksom för sedvanlig indexering.
Premieutvecklingsgaranti
Inför respektive försäkringsår har Zurich rätt att höja premien med maximalt 10 %. Avisering om
premiehöjning kan dock inte göras inför förnyelsen 2019. Vad som anges under Förändring i
premieberäkningsunderlaget eller Ändrade förutsättningar omfattas inte av denna Premieutvecklingsgaranti.
Ändrade förutsättningar
Zurich har dessutom rätt att ändra premie/premierate och andra försäkringsvillkor för förnyelse till den del det
är motiverat av ändrade förutsättningar enligt följande, och/eller att inte förnya sådan del av Försäkringen
som berörs därav.
Ändrade förutsättningar ska anses föreligga om Zurich inför förnyelsen har skälig grund för att anse att:
1.

summan av all utbetald skadeersättning under förfluten del av Avtalstiden och avsatta skadereserver vid
beräkningstidpunkten överstiger följande kvotdel av den sammanlagda försäkringspremie som har
betalats till Zurich för förfluten del av Avtalstiden
- såvitt gäller ansvarsförsäkring, 80 %.

2.

myndighets föreskrifter om obligatorisk försäkring eller annan obligatorisk riskavtäckning har lett, eller för
förnyelsen kommer att leda till ändring av Zurichs åtagande enligt Försäkringen jämfört med vid
Avtalstidens början, eller

3.

dittills försäkrad verksamhet eller försäkrat intresse i övrigt har förändrats så att försäkringsrisken har ökat
väsentligt sedan Avtalstidens början, och detta inte har beaktats fullt ut vid ändringar av
premie/premierate eller andra försäkringsvillkor enligt ovan, eller

4.

Försäkringstagaren eller försäkrad inte har uppfyllt avtalade förpliktelser av betydelse för Zurichs åtagande
enligt Försäkringen, eller

5.

Zurich inte kan få återförsäkringsskydd för Försäkringen på väsentligen samma villkor som gällde
för Försäkringen vid Avtalstidens början.
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Meddelande om ändring
Zurich ska tillställa Försäkringstagaren meddelande om ändring av premie/premierate och/eller annan
villkorsändring och/eller utebliven förnyelse enligt ovan senast sex månader före respektive förnyelsedatum.
Om, vid förändringar i omfattning enligt Förändring i Premieberäkningsunderlag, Försäkringstagaren anger de
ändrade faktiska omständigheterna senare än åtta veckor före respektive förnyelsedatum, får Zurich dock
tillställa Försäkringstagaren meddelandet inom fyra veckor därefter.
Uppsägning av Försäkringen
Försäkringstagaren har rätt att inom fyra veckor från mottagande av Zurichs meddelande om ändring enligt
ovan säga upp Försäkringen till upphörande vid försäkringstidens utgång eller, om förnyelse redan har skett,
till omedelbart upphörande
Optionsrätt för förlängning av avtal
Försäkringstagaren har rätt att genom skriftligt meddelande till Zurich före den ursprungliga Avtalstidens slut
förlänga Avtalstiden med ett plus ett år.
Uppsägning av enskil(t)(da) försäkringsavtal
Detta avtal innebär ingen ändring av bestämmelser i försäkringsvillkoren om rätt till förtida uppsägning.
Avslutande av kontrakt
Den upphandlande myndigheten/enheten skall ha rätt att i enlighet med 17 kap. 17§ LOU eller 16 kap. 17§
Luf avsluta kontraktet om någon av de i dessa paragrafer angivna förutsättningarna är för handen.
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Bilaga 2 – Medförsäkrade bolag
Medförsäkrat bolag
Region Skåne
Region Skåne Holding
Skåne Care
Business Region Skåne
Tourism in Skåne
Invest in Skåne
Event in Skåne
Film i Skåne
Innovation Skåne AB 556495‐
5366.
Malmö Opera och Musikteater
Skånes Dansteater
Folktandvården Skåne AB
Stiftelsen Skånska Landskap
Stiftelsen OD Krooks Donation
M län
Stiftelsen OD Krooks Donation L
län
Stiftelsen Jur Dr H Cavallis
Donationsfond
Stiftelsen för fritidsområden i
Skåne
Stiftelsen Emil Bondessons
Skogsvård

Antal anställda
33 435
0
12
3
16
22
5
11
41
405
45
1475
11
0

0

0
0

0

HSH N CRC Malmö AB
0
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