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Ansvarsförsäkring för VD- och styrelse 
 
 
A1 Vem försäkringen gäller för 
A1.1 Försäkrade personer 
Försäkringen gäller för försäkringstagarens förutvarande, nuvarande och kommande, 
styrelseledamöter och deras suppleanter, verkställande och vice verkställande direktörer 
samt annan person i företaget som kan drabbas av krav som omfattas av denna försäkring 
(de försäkrade). 
 
A1.2 Dotterbolag 
Försäkringen gäller för försäkringstagarens dotterbolag och omfattar försäkrade personer 
enligt A1.1 ovan i försäkringstagarens dotterbolag. För dotterbolag som förvärvas och bildas 
under försäkringstiden gäller försäkringen endast efter försäkringsbolagets godkännande. 
Detta gäller inte om dotterbolagets totala tillgångar understiger 10 procent av koncernens 
tillgångar vid teckningstillfället. 
 
A1.3 Uppdrag i annat bolag 
Försäkring gäller för uppdrag för försäkrade personers ansvar utanför koncernen, enligt 
A1.1, endast i de fall detta skriftligen godkänts av försäkringsbolaget. 
 

A2 När försäkringen gäller 
A2.1 Försäkringen gäller för krav som framställs mot försäkrad person under den tid 
försäkringen är i kraft och som anmäls till försäkringsbolaget inom sex månader från 
försäkringens upphörande. Ett krav anses framställt när försäkrad första gången mottager 
ett skriftligt meddelande därom. 
 
A2.2 Förlängd efteranmälningsperiod 
Om försäkringsgivaren säger upp försäkringen i förtid eller avböjer att förnya försäkringen 
eller om försäkringstagaren väljer att inte förnya försäkringen ska försäkringstagaren ha rätt 
till tolv månaders förlängd efteranmälningsperiod. Detta gäller endast efter att 
försäkringstagaren betalt en premie motsvarande 25 procent av det senaste årets premie. 
 
Den förlängda efteranmälningsperioden innebär att försäkringstiden förlängs med tolv 
månader. Under denna tid gäller försäkringen för krav under förutsättning att kravet 
orsakats av handling som företagits under försäkringens ordinarie försäkringsstid. Begäran 
om förlängd efteranmälningsperiod ska av försäkringstagaren eller de försäkrade skriftligen 
begäras senast vid försäkringstidens slut. Hela premien ska betalas senast 30 dagar efter 
premieavin sänts ut för att försäkringen ska gälla. 

 
A3 Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller inom Sverige, om inte annat anges i försäkringsbrevet. 
 

B Vad försäkringen gäller för 
B1 Försäkringens omfattning 
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Försäkringen omfattar: 
•  den personliga ersättningsskyldighet för ren förmögenhetsskada som kan drabba 
 försäkrad i dennes företagsledande eller därmed jämförbar ställning och som kan 
 åläggas enligt gällande rätt. 
•  försvarskostnader för försäkrad i brottmål, som är skäliga och nödvändiga och inte 
 ersätts av staten eller annan, under förutsättning att gärningen är vårdslös och inom 
 försäkringstagarens verksamhetsområde. Vid uppsåtlig gärning gäller försäkringen 
 endast i den mån inget åtal väcks eller ogillas. 
•  ersättning som försäkrat bolag utgivit till försäkrad person med anledning av krav 
 som ställts mot försäkrad person med anledning av dennes företagsledande ställning. 
 Ersättning betalas ut endast under förutsättning att försäkrat bolag varit rättsligen 
 förpliktat eller tillåten att betala ersättning samt att försäkrad person varit berättigad 
 till ersättning enligt denna försäkring och endast i den mån försäkringsersättning inte 
 utgivits till denna. 
 
B2 Åtagande 
Vid krav som kan omfattas av försäkringen – och som överstiger självrisken åtar sig bolaget – 
gentemot den försäkrade att: 
•  utreda skyldighet att utbetala ersättning föreligger 
•  förhandla med den som kräver ersättning 
•  föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid 
 betala de rättegångskostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs betala som 
 den försäkrade inte kan få ersatt av motpart eller annan 
•  betala det ersättningsanspråk den försäkrade är skyldig att utge. 
 

C Undantag – begränsningar 
C1 Böter, viten och straffskadestånd 
Försäkringen omfattar inte böter, viten och straffskadestånd eller liknande. 
 
C2 Krav mellan försäkrade 
Försäkringen omfattar inte skada som de bolag som omfattas av försäkringen tillfogar 
varandra. Inte heller gäller försäkringen för anspråk som framställs av en försäkrad person 
mot en annan försäkrad person. 
 
C3 Person- och sakskada 
Försäkringen gäller inte för person- och sakskada inklusive därav föranledd 
förmögenhetsskada. 
 
C4 Brottslig handling, uppsåt och grov vårdslöshet 
Försäkringen omfattar inte krav som grundar sig på brottslig handling, uppsåt eller grov 
vårdslöshet. 
Anmärkning 
Undantaget tillämpas inte vid brottmål avseende ”försvarskostnader för försäkrad i 
brottmål”. 
 
C5 Egen vinning 
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Försäkringen gäller inte för krav som grundar sig på att försäkrad person faktiskt erhållit 
vinning som försäkrad person inte varit berättigad till. 
 
C6 Tidigare anmälda krav och tvist 
Försäkringen gäller inte för krav som grundar sig på förhållanden som redan anmälts under 
tidigare försäkring eller för tvist eller process som inletts före denna försäkring trätt i kraft. 
 
C7 Miljöskada 
Försäkringen gäller inte för miljöskada eller miljöbrott. 
 
C8 Ersättning från annan 
Försäkringen gäller inte för kostnad som kan utfås av staten eller annan. 
 
C9 Egna kostnader 
Försäkringen gäller inte för försäkrads kostnader för uppehälle, resor, eget arbete eller 
förlorad inkomst. 
 
C10 Skada på nytillkomna dotterbolag 
Försäkringen gäller inte för skada som drabbar nytillkomna dotterbolag, om skadan beror på 
fel eller försummelse som företagits innan dotterbolagets förvärvande. 
 
C11 Inte tecknade av försäkring 
Försäkringen gäller inte krav på skada som grundas på att bolaget underlåtit att teckna eller 
vidmakthålla erforderliga eller tillräckliga försäkringar. 
 
C12 Skatter 
Försäkringen gäller inte för krav som grundar sig på att bolaget underlåtit att betala in 
skatter eller avgifter till myndighet. 
 

D Försäkringsbelopp – högsta ersättning 
Försäkringsbeloppet, som anges i försäkringsbrevet, utgör högsta ersättning som 
försäkringsbolaget sammanlagt betalar. Däri ingår också utrednings-, förhandlings- och 
räddningskostnader. 
 
D1 Sammanlagd ersättningsskyldighet 
Försäkringsbolagets ersättningsskyldighet är dock begränsad till sammanlagt 1 
försäkringsbelopp då flera skador uppkommit av samma orsak och inträffat vid samma 
tillfälle samt för samtliga skador som orsakats under ett och samma försäkringsår. 
 

E Självrisk 
Försäkringen gäller utan självrisk. 
 

F Åtgärder i samband med skada 
F1 Räddningsplikt 
Med hänvisning till AB Allmänna avtalsbestämmelser i övrigt, ska den försäkrade, då skada 
som kan förväntas föranleda krav inträffat eller kan befaras komma att inträffa, efter 
förmåga verka för att begränsa eller avvärja skadan. Den försäkrade ska vidare, om någon 
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annan är ersättningsskyldig, vidta erforderliga åtgärder för att bevara bolagets rätt mot 
denne. Beträffande påföljd om räddningsplikten inte efterlevs, se AB Allmänna 
bestämmelser. 
F2 Anmälan om skada 
Skada som kan förväntas medföra ersättningskrav ska anmälas till försäkringsbolaget så 
snart som möjligt. 
 
F3 Tidpunkt för ersättningskrav 
Ersättningskrav ska vidarebefordras till försäkringsbolaget snarast efter det att den 
försäkrade erhållit dem. 
 
F4 Utredning med mera 
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och 
undersökningar, som är av betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades 
ansvarighet, vilka kan genomföras inom den försäkrades verksamhet. I händelse av 
rättegång ska den försäkrade tillse att i erforderlig utsträckning vittnes- och 
sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos honom anställd personal. 
 
F5 Påföljd vid försummelse att anmäla försäkringsfall med mera 
Om den försäkrade inte anmäler skada enligt F2 eller inte medverkar vid utredningen enligt 
F4 och detta medför skada kan påföljd inträda enligt AB Allmänna avtalsbestämmelser. 
 
F6 Uppgörelse i godo 
Om försäkringsbolaget så begär det är den försäkrade skyldig att medverka till uppgörelse i 
godo med den skadelidande. Den försäkrade har dock inte rätt att utan försäkringsbolagets 
tillåtelse medge ersättningsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. 
Iakttar den försäkrade inte av försäkringsbolaget lämnade föreskrifter gäller inte 
försäkringen. Har försäkringsbolaget förklarat sig villigt att göra upp i godo med den som 
kräver ersättning är försäkringsbolaget fritt från skyldighet att ersätta därefter uppkommen 
kostnad och att förete ytterligare utredning. 
 
F7 Polisutredning och rättegång 
Har den försäkrade i sak som kan beröra försäkringen kallats till förhör inför polis- eller 
annan myndighet eller har han i sådan sak instämts till domstol, ska han omedelbart 
underrätta bolaget. Försäkringsbolaget har rätt att efter samråd med den försäkrade utse 
rättegångsombud samt lämna denne för rättegången erforderliga anvisningar och 
instruktioner. 
 

G Skadeersättningsregler 
G1 Skadeersättning 
Försäkringsbolaget ersätter kostnader enligt åtagande i punkt B2, räddningskostnader enligt 
G2 samt med tillämpning av villkorens bestämmelser i övrigt där ersättningen kan påverkas. 
 
G2 Räddningskostnader 
Om den försäkrade haft utgift (räddningskostnad) för att begränsa omedelbart förestående 
eller inträffad skada som kan föranleda ersättningsskyldighet som omfattas av försäkringen, 
lämnas ersättning om åtgärderna med hänsyn till omständigheterna varit skäliga. 
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G3 Underförsäkring 
Full försäkring anses föreligga om till bolaget uppgiven årslönekostnad och årsomsättning 
eller annat premieargument minst motsvarar de verkliga beloppen under räkenskapsåret 
närmast före det försäkringsår under vilket skadan inträffade. Föreligger full försäkring, 
ersätter försäkringsbolaget – med de begränsningar som framgår av villkoren i övrigt – 
uppkommen skada eller förlust i dess helhet. Föreligger inte full försäkring (underförsäkring) 
begränsas försäkringsbolagets ersättningsskyldighet – sedan självrisken dragits av – till så 
stor del som svarar mot den erlagda premien i förhållande till den premie som skulle ha 
erlagts för full försäkring. 
Om annat premieargument gäller framgår detta av försäkringsbrevet. 
 
G4 Tidpunkt för betalning av ersättning och räntebestämmelser 
Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger 
honom enligt F. Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan, betalas dröjsmålsränta 
enligt räntelagen. Ränta betalas inte om den är mindre än 1 procent av prisbasbeloppet. 
Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som 
ankommer på honom enligt F. 
 
AB Allmänna Avtalsbestämmelser 
Försäkringen gäller med allmänna avtalsbestämmelser enligt villkor K101 eller enligt AB 
Allmänna avtalsbestämmelser i för försäkringen gällande grundvillkor.  
 
Konsumenternas Försäkringsbyrå  
Vill du ha rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering kan du kontakta 
Konsumenternas Försäkringsbyrå. Rådgivningen är kostnadsfri.  
Konsumenternas Försäkringsbyrå  
Box 24215 
104 51 Stockholm 

Telefon 0200-22 58 00  
 

 

Allmän domstol 

Du har alltid möjlighet att väcka talan mot oss vid allmän domstol. 

 


