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ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER
I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

A.

GENERELT

1.

AFTALEGRUNDLAG

1.1.

Forsikringsaftalen udgøres af policecertifikatet sammen med de anførte forsikringsbetingelser.

2.

FORSIKRINGSTAGER / SIKREDE

2.1.

Forsikringstageren er den/det person/selskab, der har underskrevet kontrakten med forsikringsselskabet.

2.2.

Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

3.

DÆKNINGSSUMMER

3.1.

Policens dækningssummer er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for erstatningskrav, som efter stk. 10 er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår.

3.2.

Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med selskabets godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb henhørende
under forsikringen dækkes i øvrigt

3.2.1.

ved skade sket uden for Norden, kun i det omfang, dækningssummerne ikke derved overskrides,

3.2.2.

ved skade sket i Norden, fuldt ud, selv om dækningssummerne derved overskrides.

3.3.

Er dækningssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, selskabet skal betale.

4.

ANMELDELSE AF FORANDRINGER

4.1.

Såfremt der sker ændringer i den i policen, anførte risiko, skal dette uden ophold anmeldes til
Selskabet, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte.

4.2.

Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter Selskabet i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen hav-
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de været det bekendt. Selskabet hæfter dog ikke for skade omfattet af afsnit A, pkt. 4, hvis skaden er forvoldt af andre produkter eller ydelser end de i policen angivne, jfr. afsnit A, pkt. 4.1, eller hvis skaden er indtrådt uden for det i policen angivne dækningsområde, jfr. stk. 7.

5.

ANMELDELSE AF SKADE

5.1.

Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal de uden ophold
anmeldes til Selskabet.

5.2.

Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med
Selskabets samtykke, og Selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling.

5.3.

I det omfang, Selskabet har udredet en erstatningsydelse, indtræder det i enhver henseende i
sikredes eventuelle krav mod tredjemand.

6.

ANDRE FORSIKRINGER MOD SAMME RISIKO

6.1.

I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af
denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse.

6.2.

Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort
eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold.

7.

PRÆMIENS BETALING

7.1.

Første præmie ved forsikringens ikrafttræden forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden
eller på det betalingstidspunkt, der er anført i præmieopkrævningen. Betales præmien ikke senest på den fastsatte forfaldsdag, bortfalder forsikringsdækningen uden yderligere meddelelse
til forsikringstageren.

7.2.

Afgift til staten berigtiges i henhold til gældende lovgivning og opkræves sammen med
præmien. Opkræves præmien efter aftale på anden måde end foreskrevet, betaler sikrede
udgifterne herved.

7.3.

Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne adresse. Ændres
forsikringstagers adresse, skal Forsikringsselskabet straks underrettes.

7.4.

Andre præmier end første præmie forfalder på de i opkrævningerne anførte forfaldsdage. Betales sådanne præmier ikke rettidigt, sendes påkrav tidligst 7 dage derefter til den af forsikringstageren opgivne adresse. Første påkrav vil indeholde meddelelse om, at forsikringsdækningen
bortfalder, hvis præmien ikke betales inden den i påkravet anførte sidste betalingsfrist.

7.5.

Forsikringsselskabet er berettiget til at opkræve gebyr for rykkerskrivelser i henhold ti
lovgivningens regler herom.

8.

PRÆMIEREGULERING

8.1.

Forsikringen er tegnet med fremadrettet præmieregulering, og den anførte præmie betragtes
som den nye præmie for det enkelte år, der kan reguleres ved hver hovedforfaldsdag.

8.2.

Præmieregulering foretages hvert år pr. hovedforfaldsdato, og forsikringstageren er pligtig at
indsende reguleringsskema påført de nødvendige oplysninger inden en nærmere fastsat frist.

8.3.

Efterkommer forsikringstageren ikke sådan anmodning, er Selskabet berettiget til at fastsætte
præmien efter skøn.

8.4.

På forlangende af Selskabet er forsikringstageren pligtig at godtgøre rigtigheden af
opgivelserne til brug ved præmiereguleringen.
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9.

FORSIKRINGENS OPSIGELSE ELLER FORLÆNGELSE

9.1.

Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til hovedforfald.

9.2.

Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for ét år ad gangen.

10.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

10.1.

Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Forsikringstager og Forsikringsgiver
foretager elektronisk databehandling af Forsikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte
personers personoplysninger, som indhentes af Forsikringstager, Forsikringsgiver eller
Forsikringsgivers skadebehandler vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og
af skader omfattet af forsikringen, og Forsikrede erklærer sig ved begæring af eller tilslutning til
forsikringen indforstået dermed.

10.2.

I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 med senere
ændringer gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er
nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at
disse Personoplysninger kan blive videregivet til eller behandlet for
FORSIKRINGSSELSKABET i lande uden for Danmark og EU.

10.3.

Disse oplysninger er udelukkende bestemt for Forsikringstager og FORSIKRINGSSELSKABET
og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i henhold til forsikringsprogrammet og
til brug for myndigheders eventuelle tilsynsopgaver.

10.4.

Personer har krav på indsyn i og anmode om en kopi af de personlige data, der opbevares om
dem (for et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver rettet. Kontakt venligst FORSIKRINGSSELSKABET. Der henvises til FORSIKRINGSSELSKABET for Anvendelse af Personoplysninger, som kan hentes på FORSIKRINGSSELSKABETS hjemmeside eller tilsendes efter
skriftlig anmodning.

11.

KLAGER

11.1.

Hvis en kunde ikke føler at have fået den ydelse, der er aftalt eller er krav på, eller hvis
sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag, er der ret til at klage.

11.2.

Det kan ske ved at ringe eller skrive til FORSIKRINGSSELSKABET.

11.3.

FORSIKRINGSSELSKABETS adresse fremgår af policen og regler for klagebehandlingen, kan
findes på FORSIKRINGSSELSKABETS hjemmeside.

12.

VÆRNETING OG LOVVALG

12.1.

For denne forsikring gælder lov om forsikringsaftaler nr. 129 af 15. april 1930 med senere æn
dringer, medmindre andet følger af nærværende betingelser eller Certifikatet.

12.2.

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole
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B.

KRIMINALITET

1.

ANSATTES KRIMINELLE HANDLINGER

1.1.

Formuetab og tyveri af genstande
Sikredes direkte formuetab eller tyveri af genstande, som følge af ansattes kriminelle handlinger eller
undladelser med forsæt til egen vinding eller vinding for anden specifik tredjemand. Ved ansatte forstås
alle, der indgår i et almindeligt ansættelsesforhold med sikrede, sikrede direktion og bestyrelse samt alle,
der i øvrigt har lovlig adgang til virksomheden.

1.2.

Misligholdelse af aftaler
Forsikringen dækker desuden sikredes misligholdelse af aftaler, når misligholdelsen alene skyldes
ansattes kriminelle handlinger, databedrageri som nævnt under punkt 2.3.1, eller tredjemands kriminelle
handling.

1.3.

Fysisk skade på ting
Forsikringen dækker fysisk skade på ting, herunder men ikke begrænset til tab af eller skade på data
eller software, skade på løsøre tilhørende sikrede, skade på sikredes bygninger, når skaden alene
skyldes ansattes kriminelle handlinger.

2.

ERSTATNINGSANSVAR
Sikredes erstatningsansvar overfor tredjemand, hvad angår direkte formuetab, som tredjemand lider,
som følge af ansattes kriminelle handlinger eller undladelser.

3.

IT KRIMINALITET

3.1.

Databedrageri
Sikredes direkte formuetab som databedrageri, hvorved forstås det forhold, at nogen uberettiget ændrer,
tilføjer eller sletter data eller programmer til elektronisk databehandling eller elektronisk dataoverførsel
for derved at ændre resultatet af behandlingen eller overførelsen, med forsæt til at opnå egen vinding
eller vinding for tredjemand ved derved specifikt at påføre sikrede et formuetab.

3.2.

Netbankindbrud
Sikredes direkte formuetab som følge af netbankindbrud i sikredes konti i danske pengeinstitutter. Ved
netbankindbrud forstås tredjemands uautoriserede adgang til sikredes konti via sikredes egne itsystemer.

4.

MEROMKOSTNING
Sikredes omkostninger til rekonstruktion af data og/eller software, når dette er beskadiget som følge af et
dækket netbankindbrud, betjeningsfejl eller databedrageri, under forudsætning af, at sikrede har
foretaget normal rutinemæssig backup af data og at disse kan indgå i rekonstruktionen og under
forudsætning af, at sikrede ikke har anvendt software, som sikrede ikke kan godtgøre at have lovlige
gyldige rettigheder til.

5.

DISTRIBUTION AF ONSINDET PROGRAMKODE (MALWARE)
Sikredes erstatningsansvar overfor tredjemand til genopretning af data som følge af sikredes
uagtsomme videregivelse af ondsindet programkode herunder, men ikke begrænset til vira, orme og
trojanske heste, fra sikredes it-systemer.
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Side 6 af 15

Forsikringsbetingelser
FINANCIAL LINES COMBINATION

6.

TRUSLER
Sikredes betaling af løsepenge og omkostninger til afværgelse af ansattes eller tredjemands troværdige
trussel om

7.

•

at beskadige, ødelægge eller på anden måde gøre data (inkl. netværk) ejet af eller betroet til
sikrede uanvendelig, eller

•

at offentliggøre eller videregive fortrolig data der, hvis denne offentliggøres eller videregives,
med rimelighed kan forventes at indebære et økonomisk tab for sikrede. Det er en betingelse, at
denne data er, eller vil blive, erhvervet ved uautoriseret adgang eller uautoriseret brug af
sikredes it-systemer.

NOTIFIKATION OG KREDITOVERVÅGNING
Sikredes omkostninger til at notificere kunder om, at et databedrageri rettet mod sikredes it-systemer har
kompromitteret kundernes data og, på vegne af sine kunder, at etablere kreditovervågning, 'Identity
Theft Services' eller lignende foranstaltninger for at minimere risikoen for misbrug af kompromitteret
data.
Dækningssummen er begrænset til 500.000 kr. pr. forsikringsår. Der gælder ingen selvrisiko for denne
dækning.

8.

GENOPRETNING AF RENOMMÉ
Sikredes rimelige og nødvendige omkostninger der afholdes til en ekstern konsulent for at genetablere
virksomhedens renommé efter en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed, der har medført at
virksomhedens renommé har lidt skade.
Omkostninger vil kun være dækkede, hvis de er skriftligt forhåndsgodkendt af SELSKABET, og dækkes
med indtil 100.000 kr. pr. forsikringsår. Der gælder ingen selvrisiko for denne dækning.

9.

DRIFTSTAB
Sikredes nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som er en direkte følge af en
dækningsberettiget forsikringsbegivenhed, som er omfattet af forsikringen.
Forsikringen dækker indtil virksomhedens drift er retableret til samme niveau som før
forsikringsbegivenheden, dog højst 12 måneder efter forsikringsbegivenhedens konstatering.

9.1.

Begrænsning af driftstab
Forsikringstager er forpligtet til, i videst muligt omfang, at begrænse driftstabet, herunder at opretholde
omsætningen via andre salgskanaler.
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10.

UNDTAGELSER
Denne forsikring dækker ikke:
A. Indirekte tab – så som avancetab, driftstab og lignende. Driftstab dækkes dog hvis det fremgår af
policen at denne dækning er valgt.
B. Sikredes misligholdelse af aftaler, medmindre misligholdelsen alene skyldes ansattes kriminelle
handlinger, databedrageri eller tredjemands kriminelle handling.
C. Ansattes handlinger eller undladelser, der ikke blev udvist med henblik på egen eller tredjemands
uberettigede vinding – herunder, men ikke begrænset til handel med eller spekulation vedrørende valuta,
værdipapirer, varer, kreditter mv.
D. Fysisk skade på ting, herunder men ikke begrænset til tab af eller skade på data eller software, skade
på løsøre tilhørende sikrede, skade på sikredes bygninger, bortset fra skade på ting, der skyldes
ansattes kriminelle handlinger.
E. Enhver form for bøde, bod eller anden pønal sanktion, herunder men ikke begrænset til
”punitive damages”, ”exemplary damages” eller lignende.
F. Almindeligt svind, der ikke kan henføres til konkrete kriminelle handlinger.
G. Formuetab eller tyveri af genstande, der er forvoldt af ansatte eller tredjemand, der på
tidspunktet for handlingen eller undladelsen kontrollerede mere end 15 % af stemmeberettigede
ejerandele, uanset om det kriminelle forhold blev begået alene, under medvirken af andre ansatte eller af
tredjemand.
H. Formuetab eller tyveri af genstande, der skyldes handlinger eller undladelser udvist efter det
tidspunkt, hvor sikrede eller ledelsen i virksomheden eller datterselskabet, der ikke selv har medvirket
ved til den kriminelle handling, første gang blev bekendt med, at en ansat havde begået en strafbar
handling. Tilsvarende er undtaget formuetab eller tyveri af genstande, der er forvoldt ved kriminelle
handlinger begået af ansatte, om hvem sikrede vidste eller burde vide, at denne tidligere havde gjort sig
skyldig i en strafbar berigelsesforbrydelse.
J. Indbrud i sikredes netbank eller databedrageri, der kunne have været forhindret ved almindelige
sikkerhedsforanstaltninger så som firewalls, krypteringer mv.

VER. 2019.01

Side 8 af 15

Forsikringsbetingelser
FINANCIAL LINES COMBINATION
C.

DIREKTIONS- OG BESTYRELSESANSVAR

1.

BESTYRELSES-, TILSYNSRÅDS- OG DIREKTIONSMEDLEMMER
Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede medlemmer af bestyrelse,
tilsynsråd, direktion eller lignende ledelsesorgan i koncernen.
Sikrede er derudover alle tidligere, nuværende eller kommende fysiske medlemmer af bestyrelsen,
tilsynsrådet eller direktion, uanset hvorvidt vedkommende er lovligt udpeget eller ej, herunder, men ikke
begrænset til, de facto direktører, shadow directors, stedfortrædere og medarbejdere med
ledelsesansvar, der kan pådrage sig et personligt ledelsesansvar.

2.

KONCERNEN
Forsikringstageren og ethvert datterselskab af forsikringstageren.
Koncernen defineres i overensstemmelse med koncerndefinitionen i lov nr. 470 af 12. juni 2009 Lov om
aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) med senere ændringer.

3.

DATTERSELSKABER
Enhver juridisk enhed, hvori forsikringstageren på datoen for denne forsikringsaftales ikrafttræden
besidder mere end 50 % af de stemmeberettigede aktier eller på anden måde har kontrol over
virksomheden, jf. selskabslovens § 7.

4.

DÆKNING AF LEDELSESANSVAR
Forsikringen dækker krav mod sikrede på baggrund af sikredes personlige ledelsesansvar for formuetab
som følge af sikredes handlinger eller undladelser begået af den sikrede person i sikredes egenskab af
bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem i koncernen.
Der ydes kun dækning for erstatningskrav i form af formuetab mod en sikret person i en juridisk enhed,
der udgør en del af koncernen, for handlinger eller undladelser, der har fundet sted i løbet af den
periode, hvor den juridiske enhed var en del af koncernen.

4.1.

Derudover dækker forsikringen alle forsikringstagerens tidligere datterselskaber

4.2.

Derudover dækker forsikringen alle nystiftede eller nyerhvervede datterselskaber.

4.2.1.

Dog skal et nystiftet eller nyerhvervet datterselskab ikke være omfattet af policen, såfremt:

VER. 2019.01

•

datterselskabet er børsnoteret, eller sælger værdipapirer på et hvilket som helst marked,

•

datterselskabet er en finansiel institution, jf. lov om finansiel virksomhed,

•

datterselskabet er registreret eller stiftet i USA eller en anden stat eller et andet territorium
tilhørende USA,

•

dette nye datterselskab driver virksomhed inden for et område, hvor koncernen allerede driver
virksomhed, og aktivmassen udgør mere end 50 % af koncernens samlede aktivmasse, eller

•

dette nye datterselskab driver virksomhed inden for et område, hvor koncernen ikke driver
virksomhed, og aktivmassen udgør mere end 25 % af koncernens samlede aktivmasse.
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4.2.2.

I tilfælde af, at det nystiftede eller nyerhvervede datterselskab falder inden for ovennævnte kategori (iv)
eller (v), dækkes disse som en del af koncernen indtil forsikringsperioden udløber, dog højst 30 dage fra
første overtagelse eller stiftelse. Efter modtagelse af en skriftlig anmodning og behørig risikoinformation
kan SELSKABET tage stilling til om, og på hvilke vilkår dækningen kan udvides til at omfatte disse
datterselskaber med forbehold for forsikringstagerens godkendelse af eventuelle ændringer af vilkår
og/eller præmien.

4.3.

Forsikringen dækker også sikredes ægtefælle/registrerede partner, hvis denne sagsøges sammen med
sikrede i sin egenskab af ægtefælle/registreret partner, forudsat at det pågældende krav baserer sig på
ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af den sikrede person i sin egenskab af
bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem i koncernen.

4.4.

I tilfælde af sikredes død eller umyndiggørelse, insolvens eller konkurs, dækker forsikringen ligeledes
krav, der rejses mod sikredes bo, bobestyrer, arvinger, kuratorer, værger eller successorer, for så vidt
disse krav baserer sig på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af den sikrede person
i sin egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem i koncernen.

5.

DÆKNINGSUDVIDELSER

5.1.

UDVIDET OPDAGELSESPERIODE
Hvis forsikringen ikke fornyes af enten forsikringstager eller SELSKABET, og dette ikke
skyldes manglende præmiebetaling, skal forsikringstager og de sikrede, have ret til at købe en udvidet
opdagelsesperiode på 60 måneder til 25 % af den fulde årlige præmie pr. udløbs år. Tilkøb af denne
udvidede opdagelsesperiode er alene mulig, hvis forsikringstager vælger ikke at tegne en ny eller anden
forsikring dækkende bestyrelses-, tilsynsråds-, eller direktionsansvar.
Dækning i hele afløbsperioden sker i henhold til ordlyden og den forsikringssum, der er aftalt i den
seneste forsikringsperiode og udgør maksimalt forsikringssummen for alle sikrede samlet set.
Forsikringstager eller de sikrede skal give skriftlig meddelelse om, hvorvidt de vælger at udtage en
udvidet opdagelsesperiode samt betale den tilhørende præmie indenfor 90 dage efter police periodens
udløb. Hele præmien anses som fuldt optjent ved ikrafttrædelse af den udvidede opdagelsesperiode, og
kan ikke refunderes.

5.1.1.

Denne afløbsperiode skal alene omfatte krav rejst mod en sikret vedrørende handlinger eller
undladelser, der er indtruffet før policens udløbsdato, forudsat at sådanne krav er rejst, og SELSKABET
har modtaget skriftlig underretning før udløbet af afløbsperioden.

5.2.

UDVIDET OPDAGELSESPERIODE FOR FRATRÅDTE BESTYRELSES-,
TILSYNSRÅDS- OG DIREKTIONSMEDLEMMER

5.2.1.

Hvis forsikringstageren ikke fornyer nærværende police, og ikke tegner forsikring andetsteds eller
afløbsdækning som anført ovenfor, skal der gælde en afløbsdækning på 120 måneder for sikrede, der
fratræder som lovligt udpegede medlemmer af bestyrelse, tilsynsråd eller direktion før ophørsdatoen for
nærværende police som følge af sygdom, opnåelse af folkepensionsalderen og ikke fratræder som følge
af afskedigelse, bortvisning eller lignende.

5.2.2.

Denne afløbsdækning for fratrådte medlemmer af bestyrelsen, tilsynsrådet eller direktionen skal alene
omfatte krav rejst mod en sikret vedrørende handlinger eller undladelser, der er indtruffet før
ophørsdatoen for policen, forudsat at kravene er rejst, og SELSKABET har modtaget skriftlig
underretning før udløbet af afløbsperioden.

5.2.3.

Dækning i hele afløbsperioden sker i henhold til ordlyden og den forsikringssum, der er aftalt i den
seneste forsikringsperiode.
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5.3.

DÆKNING AF INDIVIDUELLE MELEMMER AF BESTYRELSEN, TILSYSNSRÅDET
ELLER DIREKTIONEN I SELSKABER, DER IKKE ER DATTERSELSKABER
(ASSIOCIEREDE SELSKABER)

5.3.1.

Forsikringen udvides til at dække sikrede for ethvert personligt ledelsesansvar, som vedkommende
måtte pådrage sig som medlem af bestyrelsen, tilsynsrådet eller direktionen i juridiske enheder, der ikke
er forsikringstagers datterselskaber, men hvori forsikringstager eller dennes datterselskaber har en
ejerandel i form af aktiekapital eller stemmerettigheder samt ikke-kommercielle fonde og
sammenslutninger (almennyttige).

5.3.2.

Det er en forudsætning, at der foreligger en specifik anmodning fra forsikringstageren eller
datterselskaber til sikrede personer nævnt under pkt. 5.3.1 om varetagelse af dette ledelsesmæssige
hverv.

5.3.3.

Denne dækning er subsidiær i forhold til enhver anden skadesløsholdelse eller forsikringsdækning, der
kan opnås fra det pågældende associerede selskab.

5.3.4.

Dækningen gælder alene for krav, der skyldes ansvarspådragende handlinger eller undladelser, der er
begået mens forsikringstager eller datterselskaber havde en ejer-interesse i det associerede selskab.

5.3.5.

Undtaget for denne udvidelse er bestyrelses-, tilsynsråds- og/eller direktions poster i associerede
selskaber, der
•

er stiftet eller registreret i USA, eller har værdipapirer noteret på nogen børs i USA,

•

er en finansiel institution, jf. lov om finansiel virksomhed,

•

er børsnoteret, medmindre sådan bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionspost fremgår af de særlige
betingelser til denne police.

5.3.6.

Hvad angår krav, der udspringer af eller relaterer sig til associerede selskaber, der har en negativ
egenkapital på tidspunktet, hvor den sikrede oprindeligt blev udpeget som medlem af bestyrelsen,
tilsynsrådet eller direktionen i det associerede selskab, skal der gælde en undersum på 25 % af den
samlede grænse for skadesløsholdelse dog med et maksimumbeløb på 10 mio. kr.

5.4.

ANSÆTTELSESRETSLIGE KRAV

5.4.1.

Denne forsikring dækker erstatningskrav vedrørende formuetab i forbindelse med ansættelsesretlige
krav rejst af eller på vegne af en tidligere, nuværende, kommende eller mulig fremtidig ansat mod
sikrede personer i deres egenskab af sikret person, jf. pkt. 1.1.

5.4.2.

Ved ansættelsesretlige krav forstås bl.a. uberettiget afskedigelse, misligholdelse af ansættelseskontrakt,
diskriminering, chikane, forskelsbehandling, manglende eller fejlagtig personalepolitik samt krænkelse af
privatlivets fred.
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5.5.

OFFENTLIG REPRÆSENTATION

5.5.1.

Forsikringen dækker rimelige omkostninger, som sikrede afholder i forbindelse med en offentlig, formel
administrativ eller efterforskningsmæssig undersøgelse, herunder dawn raids, som sikrede er pligtig til at
give fremmøde ved eller gennemføre, og som vedrører forsikringstagers virksomhed, og skyldes en
specifik omstændighed hos forsikringstager. Dvs., at omkostninger i forbindelse med rutinemæssige
myndighedskontroller eller forespørgsler vedrørende en hel branche, ikke omfattes af denne udvidelse.
5.5.1.1.

Dækkede omkostninger er advokatsalærer, gebyrer til eksperter mv. Undtaget er løn,
honorar, anden form for godtgørelse eller andre omkostninger til sikrede. Derudover er det en
forudsætning, at omkostningerne skriftligt er forhåndsgodkendt af SELSKABET.

5.5.2.

Denne udvidelse finder ikke anvendelse på offentlig repræsentation, der er at anse som et krav i henhold
til betingelserne som følge af en faktisk eller påstået ansvars-pådragende handling eller undladelse.

5.5.3.

For offentlig repræsentation i USA gælder der den undersum, som er anført i policen.

5.5.4.

En dawn raid er defineret som et uanmeldt besøg fra de offentlige myndigheder for at undersøge
koncernens aktiviteter.

5.5.5.

I tilfælde af dawn raid gælder der en undersum på DKK 250.000 pr. år.

5.6.

OMKOSTNINGER TIL GENOPRETNING AF RENOMMÉ

5.6.1.

Hvis sikrede, som følge af et dækningsberettiget krav under forsikringen, hvor der ikke er sket
skadesløsholdelse, har været udsat for krænkende omtale i offentlige medier, der har medført, at den
pågældende har lidt skade på sit renommé, vil for-sikringen omfatte rimelige og nødvendige
omkostninger, som sikrede afholder til en ekstern konsulent for at genoprette sit renommé.

5.6.2.

Omkostninger vil kun være dækkede, hvis de er skriftligt forhåndsgodkendt af SELSKABET, og dækkes
med den undersum, som fremgår af policen.

5.7.

UDLEVERING

5.7.1.

Forsikringen er udvidet til at dække forsvarsomkostninger i tilfælde af anklage fra en udenlandsk offentlig
myndighed (inklusiv den engelske Extradition Act 2003) imod en sikret i dennes egenskab af
bestyrelses-, tilsynsråds eller direktionsmedlem.

5.7.2.

For denne dækning gælder der en undersum på DKK 1.000.000 pr. sikret person og DKK 2.000.000
samlet for alle sikrede pr. år.

5.8.

CORPORATE MANSLAUGTHER

5.8.1.

Forsikringen er udvidet til at dække forsvarsomkostninger i tilfælde af krav mod den sikrede i deres
egenskab af sikret ved ansvar forCorporate Manslaughter, herunder men ikke begrænset til krav rejst på
baggrund af Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007.

5.8.2.

Corporate Manslaughter er defineret som ansvar for en ansats død som en konsekvens af
arbejdsgiverens manglende iagttagelse af dennes pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø.

5.8.3.

For denne dækning gælder der en undersum, der er angivet i policen.
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5.9.

SIKRING AF AKTIVER OG PERSONLIG FRIHED

5.9.1.

Forsikringen er udvidet til at dække rimelige og nødvendige omkostninger (eksklusiv løn, honorar og
anden form for godtgørelse) afholdt af en sikret for at forsvare sig selv eller for at opnå frihed i følgende
situationer:
•

frakendelse af en sikrets ret til at opretholde stillingen som direktør i koncernen;

•

konfiskering, suspendering eller indefrysning af en sikrets ejendomsrettigheder eller andre
rettigheder til personlige aktiver;

•

midlertidige eller permanente sanktioner mod at bestride en stilling som direktør eller
bestyrelsesmedlem i koncernen;

•

anholdelse eller anden form for begrænsning i en sikrets ret til fri bevægelighed.

5.9.2.

Dækning kan alene opnås, hvis de ovenfor nævnte situationer er klart forbundet med en sikrets
egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem.

5.10.

OMKOSTNINGER I NØDSSITUATIONER

5.10.1.

I tilfælde af en nødsituation, hvor SELSKABETs godkendelse af omkostninger ikke kan gives inden for
rimelig tid, vil forsikringen uden forhåndsgodkendelse dække nødvendige omkostninger afledt af et krav,
der er dækket under forsikringsbetingelserne.

5.10.2.

For denne dækning gælder en undersum på 10 % af dækningssummen.

5.11.

BØDER OG STRAF

5.11.1.

Forsikringen er udvidet til at dække bøder og straf, som en sikret mødes med i dennes egenskab af
bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem og som er et resultat af administrativ eller offentlig
undersøgelse iværksat af en offentlig myndighed i forbindelse med koncernens aktiviteter.

5.11.2.

Bøder og straf der er/har:
•

forbindelse til forsætlige handlinger uvist af en sikret

•

en kriminel natur

•

baseret på lovgivningen i USA eller Canada

•

ikke-forsikringsbare efter lov

er undtaget fra dækning.
5.11.3.

For denne dækning gælder en undersum på 10 % af dækningssummen.

5.12.

PUNTIVE AND EXEMPLARY DAMAGES

5.12.1.

Forsikringen er udvidet til at dække skærpet, strafmæssigt begrundet og øvrig erstatning pålagt en sikret
i dennes egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem under forudsætning af, at disse
erstatninger er fastslået i henhold til gældende ret.

5.12.2.

Ved skærpet, strafmæssig begrundet eller øvrig erstatning forstås erstatning ud over den skadelidtes
faktiske lidte tab.
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5.13.

UK BRIBERY ACT 2010

5.13.1.

Forsikringen er udvidet til at dække forsvarsomkostninger i tilfælde af et krav rejst mod en sikret i dennes
egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds eller direktionsmedlem på baggrund af UK Bribery Act 2010.

5.13.2.

For denne dækning gælder en undersum på DKK 250.000 pr. sikret og DKK 500.000 samlet for alle
sikrede pr. år.

6.

UNDTAGELSER

Forsikringen dækker ikke:
6.1.

krav vedrørende omstændigheder, der var kendt af den sikrede, ingen undtaget, per
ikrafttrædelsesdatoen, jf. policen.

6.2.

krav vedrørende tidligere eller nuværende retssager per ikrafttrædelsesdatoen, jf. policen, eller forhold,
der i vidt omfang vedrører de samme kendsgerninger eller omstændigheder.

6.3.

krav, der følger af sikredes forsætlige retsbrud eller skadeforvoldelse.

6.4.

krav, der skyldes, at sikrede har opnået uberettiget personlig vinding.

6.5.

Ovenstående undtagelser i pkt. 6.3 og 6.4 finder først anvendelse, når forholdet er fastslået ved endelig
afgørelse.

6.6.

At én sikrets handling er omfattet af ovenstående undtagelser i pkt. 6.3 og pkt. 6.4, påvirker ikke andre
sikredes dækning.

6.7.

krav om betaling, eller krav der vedrører bøder, ”punitive and exemplary damages”, der efter lov ikke kan
forsikres.

6.8.

krav om erstatning for tingskade eller personskade, bortset fra krav vedrørende personskade i form af
psykisk skade eller følelsesmæssig forstyrrelse, som udgør en del af et ansættelsesretligt krav, jf. pkt.
5.4.

6.9.

krav vedrørende køb eller salg af eller tilbud om køb eller salg af aktier eller obligationer udstedt af
forsikringstager eller datterselskaber.

6.10.

krav, der er støttet på, opstår som følge af, eller direkte eller indirekte er et resultat af eller en følge af
noget faktisk eller påstået brud på eller overtrædelse af en bestemmelse i ”Securities Act of 1933”,
”Securities Exchange Act of 1934” eller nogen lignende lovgivning eller gældende ret, hvad enten denne
gælder føderalt eller for den enkelte stat.

6.11.

krav, der rejses i henhold til, eller opstår som følge af, eller på nogen måde direkte eller indirekte opstår
som en følge af, eller på nogen måde involverer noget faktisk eller påstået brud på nogen forpligtelser
vedrørende eller tilsidesættelse af noget ansvar udspringende af ”Employment Retirement Income
Security Act of 1974” eller nogen som helst udvidelse eller ændring heraf.
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6.12.

6.13.

6.14.

VER. 2019.01

krav rejst i USA eller i henhold til lovgivningen i USA, som er baseret på, udspringer af, er rejst eller
opretholdes af eller på vegne af en sikret mod en anden sikret eller af selskabet mod en sikret, med
undtagelse af:
•

aktionærers afledte krav (”shareholders derivative actions”)

•

ansættelsesretlige krav rejst mod en sikret person

•

krav rejst af en sikret person vedrørende skadesløsholdelse/regres, hvis et sådant krav følger af et
andet krav, der er omfattet af policen

•

krav der fremsættes af en tidligere sikret person i den sikrede virksomhed

•

krav fremsat/opretholdt af forsikringstagers kurator, bobestyrer eller midlertidige bobestyrer

•

sagsomkostninger

•

krav der er rejst mod en sikret, der er anerkendt som whistle-blower, og dermed beskyttet af lov

krav, der rejses i henhold til eller opstår ud fra, eller på nogen måde direkte eller indirekte er en følge af
forurening, og som rejses i eller under anvendelse af lovgivning i USA, dog dækkes:
•

krav rejst mod sikrede af aktionærer (når aktionærer ikke er selskabet eller en sikret), og

•

sagsomkostninger. Der vil for disse sagsomkostninger gælde en undersum, jf. policen.

krav, rejst i eller under lovgivning i USA, der direkte eller indirekte er forårsaget af asbest uanset dette
stofs form eller mængde.
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