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Med dette produktark får du et overblik over dækningerne på vores forsikring. Produktarket er ikke en
fuldstændig beskrivelse af hvad og hvordan forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle
behov og ønsker. Det er din police og dertilhørende forsikringsbetingelser, som udgør den endelige aftale med
os. På www.gjensidige.dk kan du altid se forsikringsbetingelserne for vores forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen dækker tab af penge forårsaget af indbrud i virksomhedens netbank.

Hvad dækker den?
! Tab af penge
! Udredningsomkostninger

Hvad dækker den ikke?
" Indirekte tab
" Omkostninger til reetablering af data

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
#
#
#

Forsikringen tegnes med en
begrænset forsikringssum
Der gælder selvrisiko
Der er knyttet særlige
sikkerhedsforholdsregler på
forsikringen

Hvor er jeg dækket?
! Det geografiske dækningsområde fremgår af policen

Hvilke forpligtelser har jeg?
•
•
•

Du skal sikre dig, at oplysningerne i din police er korrekte
Du skal give besked, hvis der sker forandringer i risikoen.
Du skal uden ophold anmelde skader og undlade at træffe aftaler med eventuelle modparter.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
•

Du skal betale den første præmie i forbindelse med, at din forsikring træder i kraft og senere
præmier skal betales på de aftalte forfaldstidspunkter. Du bestemmer selv om du ønsker at
fordele betalingerne og betale hver måned, eller om du vil nøjes med at betale én gang om
året. Ønsker du at betale hver måned, skal betalingen ske via Betalingsservice. Ved betaling én
gang om året er der også mulighed for betaling via indbetalingskort

Hvornår starter og slutter dækningen?
•

Forsikringen starter på den dato, som vi aftaler med dig og gælder frem til den aftalte
udløbsdato

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•

Du kan opsige forsikringen med 1 måneds varsel til det aftalte udløb af forsikringen. I indtil én
måned efter afslutningen af en skade, kan du opsige forsikringen
med 14 dages varsel

