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Särskilt villkor • Gäller från 2009-04-01 
 

 

Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid 
skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag. 

Detta villkor gäller som tillägg till allmänna villkoren för företagsförsäkring. 

1. Allmänna villkor 
Med tillägg till allmänna villkor företag gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. 

1.5 Uppgifter för förnyat avtal 
För beräkning av premie för nytt försäkringsår ska försäkringstagaren lämna uppgift om 
• sammanlagda värdet av omsättnings- och anläggningstillgångar. 
 

1.6 Upplysningsplikt och riskökning 

1.6.1 Felaktiga eller ofullständiga uppgifter 
Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 1.6.1 Felaktiga eller ofullständiga uppgifter, gäller att försäkrad persons 
försäkringsskydd inte begränsas av att annan försäkrad person lämnar felaktig uppgift i samband med 
tecknande av försäkring eller på annat sätt handlat svekfullt. 

1.9 Allmänna undantag 

1.9.1 Grov vårdslöshet och uppsåt 
Med tillägg till allmänna villkor företag avsnitt 1.9.1 Grov vårdslöshet och uppsåt, gäller att försäkrad persons 
försäkringsskydd inte begränsas av annan försäkrad persons uppsåt. 

4. Ansvarsförsäkring 
Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen 
följande. 

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

direktör (VD) samt vice VD och 
• annan person i företagsledande funktion, exempelvis koncernchef. 
 

Dödsbo eller konkursbo 
De försäkrade personernas legala dödsbon respektive konkursbon omfattas av försäkringen. 
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4.2 När gäller försäkringen 

4.2.1 Under försäkringstiden 
Med ändring av allmänna villkor avsnitt 4.2 När gäller försäkringen, gäller följande. 

Försäkringen gäller för 
• krav som skriftligt framställs mot den försäkrade 
• misstanke om brott som framställs mot den försäkrade 
• undersökning av försäkrat bolag som påbörjas 
under den tid försäkringen är i kraft. 

Försäkringen gäller även efter försäkringstiden om den försäkrade under försäkringstiden skriftligen anmäler till 
bolaget de handlingar* eller omständigheter i övrigt som innebär att krav på ersättning kommer att framställas. 

Försäkringen gäller endast för krav och kostnad till följd av handling* som företas under den tid försäkringen är 
i kraft, såvida inte annat särskilt anges i försäkringsbrevet. 

4.2.2 Efteranmälningsskydd 
Försäkringstagaren eller försäkrad, har mot en tilläggspremie, rätt till 12 månaders efteranmälningsskydd om 
försäkringstagaren eller bolaget väljer att inte förnya försäkringen. Efteranmälningsskyddet gäller för samtliga 
försäkrade. 

Begäran om efteranmälningsskydd ska skriftligen framställas till bolaget senast inom 14 dagar från det att 
försäkringen sagts upp eller senast 14 dagar efter försäkringstidens slut. 

Efteranmälningsskyddet gäller för krav och kostnad som orsakats av handling* som företagits under den 
ursprungliga försäkringstiden enligt 4.2.1. 

Efteranmälningsskyddet gäller inte för krav och kostnad som omfattas av annan försäkring till skydd för 
försäkrads ansvar. 

Premie för efteranmälningsskyddet ska betalas enligt bestämmelserna i allmänna villkor avsnitt 1.3.3 
Tilläggspremie under försäkringstiden. 

4.3 Var gäller försäkringen 
Med ändring av allmänna villkor avsnitt 4.3 Var gäller försäkringen, gäller följande. 

Försäkringen gäller för skadeståndskrav som kan prövas av domstol inom Norden* samt kostnad som 
uppstått inom Norden*. 

4.4 Försäkringsbelopp 
Med ändring av allmänna villkor avsnitt 4.4 Försäkringsbelopp, gäller följande. 

Försäkringen gäller med det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. 

4.4.1 Högsta ersättning 
Ersättningen är begränsad till ett försäkringsbelopp vid varje skada och totalt ett försäkringsbelopp per 
försäkringsår. 

Flera skador anses som en skada om de vilar på väsentligen samma grund eller uppkommit av samma orsak 
även om skadorna inträffat under olika försäkringsår. Ersättning lämnas med högst det försäkringsbelopp som 
gällde vid den tidpunkt då första kravet framställs. 

Högsta ersättning är 1 000 000 kronor per undersökning, enligt avsnitt 4.6.5.1 Undersökning. 



VD och styrelse i AB 2009 
 

3 (5) 

4.5 Självrisk 
Försäkringen gäller utan självrisk vid ren* förmögenhetsskada, ansvar enligt personuppgiftslagen och kostnad 
vid brottmål. 

4.5.1 Särskild självrisk 
Undersökning 
Särskilda självrisken är 10 % av kostnaderna dock lägst ett basbelopp* per undersökning, enligt avsnitt 4.6.5.1 
Undersökning. 

4.6 Vad gäller försäkringen för 

4.6.2 Ren förmögenhetsskada 
Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4.6.2 Ren förmögenhetsskada, gäller följande. 

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 aktiebolagslagen och andra gällande skadeståndsrättsliga regler. 

Vid ren förmögenhetsskada* som omfattas av försäkringen åtar sig bolaget att 
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, 
• förhandla med den som framställt anspråket, 
• föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljeförfarande och därvid betala de rättegångs- eller 

skiljekostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få ut av 
motpart eller annan, 

• betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att erlägga, 
• betala försäkringstagarens skulder som den försäkrade enligt gällande rätt ansvarar för. 
 

4.6.3 Ansvar enligt personuppgiftslagen 
Med ändring av allmänna villkoren avsnitt 4.6.3 Ansvar enligt personuppgiftslagen, gäller följande. 

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ekonomisk och ideell skada som den försäkrade kan bli 
skyldig att betala enligt 48 § personuppgiftslagen. 

4.6.5 Kostnad 

4.6.5.1 Undersökning 
Försäkringen gäller för nödvändig och skälig ombudskostnad eller annan expertkostnad för försäkrad person i 
samband med undersökning av försäkringstagarens verksamhet som företas av behörig myndighet eller 
organisation exempelvis finansinspektionen eller börsstyrelse i syfte att utreda om oegentligheter har 
förekommit vid förvaltningen av försäkringstagarens bolag. 

Högsta ersättning 
Högsta ersättning är 1 000 000 kronor per undersökning, se även avsnitt 4.4.1 Högsta ersättning. 

4.6.5.2 Brottmål 
Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga ombudskostnader för försvar av försäkrad person om denne 
delges misstanke om brott eller åtalas för brott på grund av vårdslös gärning inom försäkringstagarens 
verksamhet. Försäkringen gäller även när brottet påstås innebära uppsåtlig gärning men förundersökningen 
avslutas utan att åtal väcks eller att väckt åtal läggs ned eller ogillas. 
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4.7 Vad gäller försäkringen inte för 
Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4.7 Vad försäkringen inte gäller för, gäller följande. 

Försäkringen gäller inte för 
• skadeståndskrav som den försäkrade vid försäkringens tecknande insåg eller borde ha insett skulle 

komma att inträffa, 
• skadeståndskrav eller kostnad vid miljöskada, 
• kostnad vid miljöbrott, 
• 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 eller kostnad 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, 
• kostnad som kan ersättas av staten eller annan vid brottmål, 
• försäkrads kostnad för uppehälle, resa, eget arbete eller förlorad inkomst, 
• skadeståndskrav som framställs av aktieägare vars röstandel tillsammans med denne närstående 

intressen överstiger 50 %. Detta gäller oavsett om anspråket är framställt för egen eller annans räkning, 
Försäkringen gäller dock för krav framställt av en enskild aktieägare, vilken äger mer än 50 % av aktierna 
om kravet är lagligen grundat på handling* som aktieägaren inte i förväg kände till, deltagit i eller godkänt. 

• 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 
Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4.9 Åtgärder vid skada, gäller följande. 

4.9.1 Räddningsplikt 
Med tillägg till avsnitt 4.9.1 Räddningsplikt, gäller att de försäkrade ska medverka till att återkravsrätten mot 
tredje man bevaras. 

4.9.2 Anmälan om skada 
Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4.9.2 Anmälan om skada, gäller följande. 

När skadeståndskrav framställs eller en undersökning påbörjas mot den försäkrade ska detta skriftligt anmälas 
till bolaget så snart som möjligt. Detsamma gäller när försäkrad person delges misstanke om brott, instäms till 
domstol eller erhåller uppgift om att så kommer att ske. 

4.9.4 Uppgiftsskyldighet och utredning 
Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4.9.4 Uppgiftsskyldighet och utredning, gäller följande. 

När de försäkrade åsidosätter sina skyldigheter och om det kan antas att detta varit till men för bolaget är 
bolaget berättigat till skäligt avdrag på ersättningen eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet. 

4.9.7 Val av ombud 
I de fall försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga ombudskostnader måste de försäkrade anlita ombud. 
Om de försäkrade inte anlitar ombud eller om annat ombud anlitas än vad som nedan sägs gäller inte 
försäkringen. 

Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till de krav som ställs på ett ombud enligt det lands lag där processen 
drivs och antigen vara 
• advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå eller 
• annan person som för den enskilda tvisten uppfyller kraven på lämplighet. 
 

Ombudet, bolaget och försäkrad har rätt att begära prövning av ombudets lämplighet hos Sveriges 
Försäkringsförbund. Förbundets beslut är rådgivande. 

Vid tvist gällande skäligheten av ombudets arvode och övriga kostnader mellan ombud, som är ledamot av 
Sveriges advokatsamfund (advokat) eller biträdande jurist anställd hos sådan ledamot, och bolaget ska 
prövning ske hos Ombudskostnadsnämnden. Ombudet och bolaget förbinder sig att godta utfallet av sådan 
prövning. 
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Övriga ombud och försäkrad har rätt att begära prövning av skäligheten i arvode och övriga kostnader hos 
Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor. Ombudet och försäkrad förbinder sig att godta utfallet av 
sådan prövning. 

Vid tvist utanför Sverige har bolaget rätt att bestämma vilket ombud som ska anlitas. 

4.10 Skadeersättning 
Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4.10 Skadeersättning, gäller följande. 

4.10.3 Ersättning för ombudsarvode 
Ersättning för ombudsarvode regleras direkt med ombudet när ärendet slutredovisats. Ersättning a´conto 
förutsätter särskild prövning. Bolaget åtar sig inte utbetalning oftare än en gång i halvåret. 

Har ersättning betalats a´conto och visar det sig att den försäkrade dömts för grovt vårdslös eller uppsåtlig 
gärning ska utbetalt belopp återbetalas. 

4.10.4 Ersättning till försäkringstagaren 
Försäkringen ersätter försäkringstagaren eller medförsäkrat bolag i den mån de lämnat ersättning till försäkrad 
person eller till dennes motpart i anledning av skadeståndskrav eller brottmål. 

Ersättning betalas endast under förutsättning att försäkrad person är berättigad till ersättning enligt denna 
försäkring och då endast i den mån försäkringsersättning inte redan betalats. 

Försäkringen ersätter inte kostnad i form av avgifter eller skatter som uppstått till följd av att 
försäkringstagaren eller medförsäkrat bolag lämnat ersättning till försäkrad person eller till dennes motpart. 

6. Definitioner 
Detta avsnitt kompletterar de definitioner som finns i allmänna villkoren för företagsförsäkring. 

Fel eller försummelse 
Med fel eller försummelse avses vårdslös eller oaktsam handling*, vårdslös överträdelse av lag, förordning eller 
myndighets beslut. 

Handling 
Med handling avses aktiv handling eller underlåtenhet att handla. 

Ren förmögenhetsskada 
Med ren förmögenhetsskada avses ekonomisk skada som uppstår utan samband med person- eller sakskada. 


