
Automatisk Netbank forsikring omfatter 
 
Alle erhvervskunder, med en årlig omsætning under 50 millioner kr. eksklusiv moms, er automatisk 
forsikret med en 
sum på 3 millioner kr. som standard. Selvrisiko af enhver skadesbegivenhed er 4.497 kr. (2019-sats 
som kan indeksreguleres). 
 
Foreninger er ikke dækket af den automatiske forsikring. 
 
Selskabskonstruktioner bestående af holdingselskaber, med underliggende og majoritetsejet datter-
selskaber på tidspunktet for netbankaftalens ikrafttrædelse, er alle omfattet af en og samme netbank-
forsikring, dog kun med en maksimal forsikringssum på 3 millioner kr. gældende for hele selskabs-
konstruktionen. 
 
Følgende betingelser skal derudover være opfyldt for at være omfattet af den automatiske 
netbankforsikring: 



 Erhvervskunden må på trods af et gyldigt cvr.nr. ikke kunne betegnes som en forening, klub 
eller lignende. 

 Erhvervskundens netbankaftale skal være indgået på erhvervsvilkår. 

 Erhvervskundens eventuelle klientkonti (typisk advokat, revisor) kan ikke omfattes af 
netbankforsikringen. 

 Erhvervskunden skal efterleve de sikkerhedsforskrifter, der i øvrigt fremgår af netbankaftalen. 

 Erhvervskunden skal anvende brugeridentifikation og personligt kodeord i sin 
netværksløsning. 

 Erhvervskunden skal installere anerkendt firewall og antivirusprogram, med regelmæssig 
opdatering. 

 Erhvervskunden skal ved brug af mobile enheder alene anvende sparekassens 
softwareapplikation eller platform. 

 
Følgende typer af erhvervskunder er ikke omfattet af den automatiske netbankforsikring: 



 Finansielle virksomheder af enhver art, herunder udlånsvirksomheder. 
 
Subsidiær dækning 
Såfremt erhvervskunden har tegnet anden forsikring for samme risiko, herunder individuelle summer, 
selvrisici mv., går denne forsikring forud for nærværende tegnede forsikring. 
 
Forsikringsgiver 
Den automatiske netbankforsikring er udarbejdet i aftale med Købstædernes Forsikring G/S som 
forsikringsgiver, der samtidig administrerer risiko og skadesbehandling. 
 
Forsikringsbetingelser 
Købstædernes Forsikring G/S bet.nr. NE-01 (vilkår) kan rekvireres på sparekassens hjemmeside 
under ”Priser og vilkår” for erhvervskunder. 
 
Bemærk 
De erhvervskunder der ikke har en netbankforsikring, og som samtidig ikke opfylder ovennævnte 
vilkår for at være omfattet af den automatiske netbankforsikring under denne aftale, bør rette 
henvendelse til sparekassen for at høre mere om muligheder for tilkøb af yderligere dækning samt 
indhentning af alternative tilbud. 

Information 

Dato: 17-11-2020 

Det er alene den elektroniske version af nærværende dokument, som er gældende! 

 

side 1 af 1


