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1.5 Uppgifter för förnyat avtal 

 
 

1.6 Upplysningsplikt och riskökning 

1.6.1 Felaktiga eller ofullständiga uppgifter 

1.9 Allmänna undantag 

1.9.1 Grov vårdslöshet och uppsåt 

4.1 Vem gäller försäkringen för 
Försäkringen gäller för försäkrad person varmed avses i laga ordning vald före detta, nuvarande eller framtida 

 styrelseledamot och styrelsesuppleant, 

 verkställande direktör eller annan person i företagsledande funktion där sådan finns. 
 

Dödsbo eller konkursbo 

4.2 När gäller försäkringen 

4.2.1 Under försäkringstiden 
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4.2.2 Efteranmälningsskydd 

4.3 Var gäller försäkringen 

4.4 Försäkringsbelopp 

4.4.1 Högsta ersättning 

4.5 Självrisk 

4.6 Vad gäller försäkringen för 

4.6.2 Ren förmögenhetsskada 

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren* förmögenhetsskada, som försäkrad orsakat genom fel* 
eller försummelse vid fullgörande av uppdrag för försäkringstagaren och när personligt ansvar kan utkrävas 
enligt någon av följande lagar. 

 Lag om ekonomiska föreningar 

 Försäkringsrörelselagen 

 Bankrörelselagen 

 Sparbankslagen 

 Stiftelselagen 
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4.6.3 Ansvar enligt Dataskyddsförordningen 

4.7 Vad gäller försäkringen inte för 

Försäkringen gäller inte för 

 skada som försäkringstagaren eller de försäkrade vid försäkringens tecknande insåg eller borde ha insett 
skulle komma att inträffa, 

 skadeståndskrav vid miljöskada, 

 skadeståndskrav som grundas på att försäkrad erhållit vinning som denne genom lagakraftvunnen dom 
eller annat slutligt avgörande inte varit berättigad till, 

 skadeståndskrav som grundas på någon form av garanti eller utfästelse av resultat eller ansvar, såvida inte 
skadeståndsskyldighet föreligger utan garantin eller utfästelsen, 

 skadeståndskrav som har sin grund i eller beror på handling* som inträffat efter det att försäkringstagaren 
eller medförsäkrat bolag överlåtits eller gått upp i utomstående bolag, 

 skadeståndskrav från andelsägare eller motsvarande med större röstetal än 15 %, 

 skadeståndskrav genom att försäkrad underlåtit att teckna och vidmakthålla erforderlig försäkring för 
försäkringstagaren, 

 skadeståndskrav som framställs av en försäkrad person mot en annan försäkrad person eller som 
framställs av en före detta försäkrad person. 

 

4.9 Åtgärder vid skada 

4.9.1 Räddningsplikt 

4.9.2 Anmälan om skada 

4.9.4 Uppgiftsskyldighet och utredning 

Fel eller försummelse 
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Handling 

Ren förmögenhetsskada 


