Professionelt ansvar for IT-virksomheder
Insurance Product Information Document

HDI Global Specialty SE, Denmark
For fuldstændig information om forsikringens dækninger og begrænsninger henvises til forsikringsaftalen og vilkårene for din virksomhed.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen dækker ansvar for tab som følge af faglige fejl eller undladelser i forbindelse med forsikringstagers/sikredes IT-ydelser.
Forsikringen tilbydes alene til IT-virksomheder som fx:


Programmører



IT-konsulenter



Hostingvirksomheder

Hvad dækker den?
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for
formuetab, som sikrede ifalder som følge af fejl eller
forsømmelser som leverandør af de i policen nævnte
IT-ydelser.
Forsikringen dækker formuetab, uanset om dette
fremkommer i sammenhæng med en person- eller
tingskade.
Ved formuetab forstås tillige ændring/sletning af
elektronisk oplagret data/information.


Formuetab (sum DKK 2.500.000 medmindre
andet fremgår af policen)



Retsmøde
I forbindelse med ansattes deltagelse som part
eller vidne i retsmøder, som vedrører krav
dækker forsikringen med følgende faste beløb:



-

Virksomhedens ledelse inkl. afdelingschefer: Kr. 4.000 pr. dag

-

Øvrige ansatte: Kr. 2.000 pr. dag

Egne honorarer, hvis dette kan afværge et
erstatningskrav

Hvad dækker den ikke?
For et fuldt overblik over hvad forsikringen ikke
dækker henvises til forsikringsvilkårene. De mest
typiske undtagelser kan ses nedenfor, og i nogle
tilfælde kan undtagelserne ophæves ved at tilkøbe et
andet forsikringsprodukt eller et tillægsprodukt.


Skader der er dækket på enten en erhvervs- eller
produktansvarsforsikring



Personskader



Tingsskader



Ansvar for motorkøretøjer



Ansvar for skibe og fly



Ansvar for krænkelse af immaterielle rettigheder

Er der nogen begrænsninger i dækningen?
For et fuldt overblik over hvilke begrænsninger, der er
af dækningen henvises til forsikrings-vilkårene. De
nedenfor nævnte er nogle af de mest typiske
begrænsninger for IT-ansvars-forsikringen.
Forsikringen dækker ikke:
!

Bøder

Tillægsforsikringer

!

Skader og tab overgået sikrede virksomheder



!

Erstatningskrav mellem koncernforbundne
virksomheder

!

Erstatningskrav som følge af misbrug af
fortrolige op-lysninger

!

Erstatningskrav, som alene begrundes i en
hæftelse for en særlig virkningsgrad eller en
særlig præstationsevne

!

Erstatningskrav som følge af, at aftale mellem
sikrede og dennes kontraktpartner ophæves

!

Projekter og opgaver for egen regning

!

Omprojektering

!

Erstatningskrav som følge af anvendelse af nye
materialer og arbejdsmetoder

!

Manglende opfyldelse af kontrakt

!

Tilsagn om tid og pris

Immaterialretlige krænkelser

Hvor er jeg dækket?


Norden medmindre andet fremgår af policen

Hvilke forpligtelser har jeg?


Der skal oplyses om forsikringstagers aktiviteter samt om omsætning fordelt på forsikringstagers aktiviteter og geografi



Oplyse om forandringer, der kan have betydning for forsikringsselskabets risiko



I tilfælde af skade skal skaden anmeldes uden ophold til HDI Global Specialty SE, Denmark

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første betaling
Forsikringen betales forud. Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere betaling til de anførte forfaldsdage.
Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. HDI Global Specialty SE,
Denmark er berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrationsomkostninger af enhver art forbundet hermed.
Rettidig betalingsdag
Forsikringsaftalen skal betales senest på det tidspunkt der fremgår af den fremsendte faktura.
Manglende betaling
Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sender HDI Global Specialty SE, Denmark en betalingspåmindelse efter 14 dage. Er
forsikringen ikke betalt 21 dage efter betalingspåmindelsen, ophører forsikringen.
Hvis HDI Global Specialty SE, Denmark har udsendt en påmindelse, er HDI Global Specialty SE, Denmark berettiget til at opkræve
ekspeditionsgebyr.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder et år fra ikrafttrædelsesdatoen medmindre andet fremgår af policen

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges senest med én måneds varsel før hovedforfald.

