Kriminalitetsforsikring
Produktinformation (IPID)
Selskab: RiskPoint
Her kan du læse en kort beskrivelse af vores kriminalitetsforsikring. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede
betingelser og policen, der sammen udgør aftalen mellem os.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Kriminalitetsforsikring sikre virksomheden mod økonomiske tab som følge af kriminalitet begået af en eller flere
medarbejdere. Det kan være tyveri, underslæb, mandatsvig eller bedrag.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Forsikringen dækker virksomhedens direkte
formuetab som følge af medarbejderes
kriminelle handlinger

Generelt dækker forsikringen ikke skader, der er
undtaget i betingelser og police

Erstatningsansvar overfor tredjemand for
direkte formuetab

Misligholdelse der ikke skyldes en kriminel
handling

Indirekte tab herunder rentetab, driftstab mm.

Enhver form for bøde, bod og lignende

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?
Forsikringen er tegnet med en forsikringssum,
der udgør den maksimale hæftelse pr.
forsikringsår, summen fremgår af policen
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringn dækker formuetab vedrørende strafbare forhold begået i Danmark

Hvilke forpligtelser har jeg?
• Du skal give os korrekte oplysninger ved forsikringens tegning.
• Give os skriftlig besked ved ændring af ejerforhold, virksomhedens virkefelt eller produktion og ved ophør af
virksomheden.
• Såfremt der sker ændringer i forhold til det i policen anførte, skal du straks meddele os dette.
• Læs policen igennem når du modtager den, så du kan se om alt er som aftalt.
• Efterleve de i policen anførte sikkerhedsforskrifter.
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Hvornår og hvordan betaler jeg?
Betalingsfristen af præmieopkrævningen fremgår af fakturaen. Sammen med præmien opkræves de offentlig fastsatte
afgifter til staten. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betaling af præmie.
Betales præmien ikke rettidigt, ophører forsikringen i henhold til Forsikringsaftalelovens bestemmelser §13.
Vi anbefaler, at du tilmelder betalingen til BetalingsService, således at betalingen sker automatisk, men det er også
muligt at få tilsendt indbetalingskort.
Forsikringen betales helårligt.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen træder i kraft på den aftalte dato, som fremgår af policen. Såfremt der i policen ikke er angivet en bestemt
løbetid for forsikringen, fornyes forsikringen automatisk for ét år af gangen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Både du og Erhvervsforsikring Danmark Agentur kan opsige forsikringen skriftligt med mindst én måneds varsel til årligt
hovedforfald. Er forsikringen oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen i det år, perioden udløber.
Både du og Erhvervsforsikring Danmark Agentur har desuden mulighed for at opsige forsikringen i forbindelse med en
skade. Det skal dog ske senest 1 måned efter, skaden er afsluttet og med en varslingsperiode på 14 dage.
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