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Detta är en gruppförsäkring, på vilken tillämpas vidstå-
ende försäkringsvillkor. På försäkringen tillämpas också 
bestämmelserna om gruppförsäkringar i lagen om för-
säkringsavtal (543/1994).  
 
Försäkringsgivare är Tryg Forsikring A/S och försäk-
ringstagare är Danske Bank A/S, Finland filial (nedan 
Danske Bank). 
 
Vid eventuella avvikelser i villkoren gäller den finska 
versionen. 
 
1 Försäkringens syfte 
Försäkringsgivaren ersätter i enlighet med dessa för-
säkringsvillkor sådana direkta skador som åsamkats 
den försäkrade till följd av kortmissbruk. 
 
Försäkringen ersätter skador som uppstår till följd av 
kortmissbruk, om missbruket skett högst 45 dagar in-
nan kortinnehavarens anställningsförhållande hävts el-
ler sagts upp. 
 
2 Försäkrad 
Försäkrade är företag och sammanslutningar som är 
kunder hos Danske Bank och kontoinnehavare med 
Mastercard Corporate Classic-, Mastercard Corporate 
Gold- eller Mastercard Corporate Platinum-kort. 
 
3 Definitioner 
Med ”kortinnehavare” avses en anställd, som förfogar 
eller har förfogat över ett Mastercard Corporate Clas-
sic-, Mastercard Corporate Gold- eller Mastercard Cor-
porate Platinum -kort i Danske Bank för vilket kontoinne-
havaren har betalningsansvar. 
 
Med ”missbruk” avses att kortinnehavaren under för-
säkringens giltighetstid använder kortet för sådana be-
talningar som inte godkänts av kontoinnehavaren och 
som görs i annat syfte än att betala kostnader som ank-
nyter till arbetsgivarens eller den anställdas arbete. 
 

Med ”skada” avses debiteringar på kontoinnehavarens 
konto som uppkommit till följd av att ett enskilt kort 
missbrukats och som kontoinnehavaren är skyldig att 
betala. 
 
Med ”kort” avses ett Mastercard Corporate Classic-, 
Mastercard Corporate Gold- eller Mastercard Corpo-
rate Platinum -kort i Danske Bank, för vilket kontoinne-
havaren har betalningsansvar och vilket kortinnehava-
ren har rätt att använda för betalning av arbetsrelate-
rade kostnader. 
 
Med ”kontoinnehavare” avses försäkringstagarens 
kundföretag eller kundsammanslutning, där en eller 
flera anställda är sådan kortinnehavare som avses i 
denna försäkring.  
 
4 Försäkringsbelopp 
Med stöd av försäkringen utbetalas högst 5 000 euro 
per skada som kortinnehavaren har orsakat och högst 
10 000 euro per kontoinnehavare sammanlagt under 
ett kalenderår.  
 
Om kontoinnehavarens betalningsansvar omfattar mer 
än 50 kort, är försäkringsbeloppet högst 5 000 euro 
per skada som kortinnehavaren har orsakat och högst 
20 000 euro per kontoinnehavare sammanlagt under 
ett kalenderår. 
 
5 Självrisk 
Den försäkrades självrisk är 50 euro för varje skada 
som kortinnehavaren orsakar.  
 
6 Skyldighet att begränsa skada 
Om kontoinnehavaren på sitt kontoutdrag eller annars 
upptäcker att kortet missbrukats, ska kontoinnehavaren 
utan dröjsmål: 
a) beslagta kortet från den kortinnehavare som gjort 

sig skyldig till missbruket och returnera det ituklippt 
till banken eller be banken spärra kortet, 
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b) vidta nödvändiga åtgärder för att återfå de belopp 
som debiterats med kortet från kortinnehavaren. 

 
Om kontoinnehavaren försummar att vidta ovan 
nämnda åtgärder, kan ersättningen nedsättas eller helt 
förvägras. 
 
7 Ansökan om ersättning 
Skadeanmälan ska tillställas försäkringsgivaren ome-
delbart, dock senast inom ett år från det att den försäk-
rade underrättats om sin rätt till ersättning.  
 
För utbetalning av ersättning förutsätts att försäkrings-
bolaget tillsänds följande utredningar: 
a) utredning om att kontoinnehavaren har krävt att kor-

tet spärras eller returnerat kortet ituklippt till ban-
ken, 

b) utredning om skadebeloppet, 
c) skriftlig utredning om att kontoinnehavaren har vid-

tagit nödvändiga åtgärder för att uppbära skadebe-
loppet av kortinnehavaren, 

d) utredning om att kortinnehavarens arbetsavtal 
sagts upp eller hävts. 

 
8 Begränsande villkor 

8.1 Försäkringen ersätter inte skadan, om 
a) missbruket har begåtts av en anställd hos kontoin-

nehavaren som äger över 5 % av bolaget eller en di-
rektör, styrelsemedlem eller annan person som inte 
är anställd hos kontoinnehavaren,  

b) missbruket har begåtts av en kortinnehavare, vars 
arbetsavtal inte har sagts upp eller hävts, 

c) skadan har uppstått som en följd av att kortet stulits 
eller försvunnit eller av att kortuppgifterna använts 
av någon annan än kortinnehavaren, 

d) skadan har orsakats av att kortmissbruket har fort-
satt efter att kontoinnehavaren första gången fick 
reda på att kortet missbrukats, 

e) missbruket har skett efter att kortinnehavarens 
anställningsförhållande sagts upp eller hävts eller 
efter att kortinnehavaren själv har sagt upp an-
ställningsförhållandet. 

 

8.2 Räntekostnader 
Försäkringen ersätter inte räntekostnader som har or-
sakats kontoinnehavaren som en följd av att kortet 
missbrukats. 
 
9 Försäkringsgivarens regressrätt 
Försäkrad som har fått ersättning med stöd av denna 
försäkring är skyldig att på försäkringsgivaren överföra 
sin rätt till ersättning från den kortinnehavare som be-
gått missbruket upp till det belopp som försäkringsgiva-
ren utbetalat. 
 
10 Försäkringsgivarens kontaktuppgifter 
 
För kontakt vid inträffad skada 
 
Telefon nummer: +358 10 5463 300 
 
Försäkringsbolag: 
Tryg Forsikring A/S 
Klausdalsbrovej 01 
DK-2750 Ballerup  
DENMARK 
CVR.NR. 24260666 
 
Filial: 
Moderna Försäkringar 
Box 7830 
SE-103 98 Stockholm 
Org. Nr. 516403-8662 
Tfn: + 358 10 5463 300 
E mail: info@tryg.fi 
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