Økonomisk kriminalitet rettet mod virksomheden opleves i dag som
en reel risiko i dansk erhvervsliv – og risikoen er stigende.

Hvor sårbar er din virksomhed?
17% af danske virksomheder har de sidste 2 år været udsat
for bedrageri, der samlet set mindst har kostet 1,3 mia. kr.
Den mest udbredte form for svindel mod virksomheden,
foretages af virksomhedens egne medarbejdere.
De stigende risici kan bl.a. skyldes disse faktorer:
• 	Hyppigere jobskifte og mindre "loyale" medarbejdere
• 	Større virksomheder
– komplekse kontrolprocedurer
– svagere kontrol
• 	Mere åbne organisationer og IT-netværk

Skadeeksempler
– En betroet regnskabsmedarbejder på et lokalkontor i en
landsdækkende transportvirksomhed begik over en periode
på ca. 2 år underslæb og mandatsvig ved at udstede checks
til sin kones mindre virksomhed, der var i store finansielle
problemer. Udstedelse af checks krævede 2 personers
underskrift, men han fik skiftende kollegaer til at underskrive
checks, uden fortrykt modtager, under påskud af pludselig
nødvendighed.
Han formåede at skjule underslæbet i regnskaberne, indtil
hans kones bankforbindelse pludseligt anede uråd over den
forbedrede likviditet, der skyldtes checkindbetalinger fra
samme kunde. Bedrageriet androg 1.700.000 kr.
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– En medarbejder i et stormagasin slog ikke beløb ind på
kassen ca. 800 gange over ca. 1 1/2 år. Underslæbet beløb
sig til ca. 80.000 kr.
– Underslæb blev begået mod 2 fagforeningskasser i Esbjerg
i størrelsesordnen 150.000 kr. og 300.000 kr. Fællestillidsmanden skal angiveligt have brugt pengene på spil.
– To bankmedarbejdere blev bortvist fra deres stillinger efter
de blev sigtet for bedrageri mod såkaldte "svage bankkunder". Den ene hævdedes at have begået bedrageri for over
20 mio. kr., men skulle dog have indsat halvdelen igen på
kundernes konti.
– En tidligere revisor blev idømt 6 års fængsel for dokumentfalsk. Han forfalskede checks til i alt 9,6 mio. kr., og det lykkedes ham at få udbetalt i alt 4,4 mio. kr., primært fra banker.
Han var tidligere dømt for dokumentfalsk.
– En tidligere direktør blev idømt 4 1/2 års fængsel for
bedrageri over for investorer. Han udbød i prospekter anparter til personer som var interesserede i at betale mindre i
skat. Skattefradragene blev dog underkendt.
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Forsikringsløsningen
Tryg har udviklet en forsikringsløsning, hvor virksomheden
dækkes for:
• 	 ansattes kriminalitet begået mod virksomheden.
Den udvidede dækning dækker endvidere
• 	 ansattes kriminalitet begået over for tredjemand, som
virksomheden er erstatningsansvarlig for samt
• 	 kriminalitet begået af tredjemand over for virksomheden,
herunder kriminalitet foretaget via elektroniske midler.
Der er dækning for følgende kriminalitetsformer:
• 	 Tyveri		
• 	 Underslæb		
• 	 Bedrageri
• 	 Databedrageri
• 	Mandatsvig
• 	 Dokumentfalsk.
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Vigtigste undtagelser:
• 	 Kriminalitet opdaget ved almindeligt svind.
• 	Kriminalitet dækket af en ting- eller drifttabsforsikring,
som fx indbrudstyveri eller røveri.
• 	Virusangreb samt datasabotage. Datasabotage kan
dækkes af Trygs softwareforsikring.
Du fastsætter selv forsikringssummen ud fra ønske og
behov. Præmien udgør min. 10.000 kr. med en selvrisiko på
mindst 25.000 kr.

