Forsikringsbetingelser 10.851.2016

Ledelsesansvarsforsikring
iii.

1

Sikrede

1.1

Sikrede under forsikringen er enhver fysisk
person, som er tidligere, nuværende eller
kommende medlem af bestyrelse og/eller
direktion eller tilsvarende ledelsesorgan i
koncernen, samt enhver tidligere, nuværende
eller kommende ansat i koncernen, som vil
kunne pådrage sig et personligt
ledelsesansvar.

1.2

Som koncern anses forsikringstageren og
dennes datterselskaber, hvorved forstås
selskaber og virksomheder, hvori
forsikringstageren på tidspunktet for
forsikringens ikrafttrædelse, jf. pkt. 2 på
Policen, direkte eller indirekte:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

vi.
1.3

1.4

Forsikringen omfatter automatisk de
selskaber eller virksomheder, som stiftes eller
overtages efter forsikringens ikrafttrædelse,
jf. pkt. 2 på Policen, og hvor koncernen får
indflydelse som beskrevet i pkt. 1.2(i)-(v)
ovenfor, undtagen selskaber eller
virksomheder der;
i.
ii.

1.5

Dækningen for krav rejst mod nogen sikret i
noget selskab eller virksomhed i koncernen,
gælder alene handlinger eller undladelser
begået i det tidsrum, hvor selskabet eller
virksomheden var en del af koncernen.

2

Forsikringens omfang

2.1

Forsikringsselskabet betaler på vegne af
sikrede enhver erstatning for formuetab som
følge af personligt ledelsesansvar, herunder
personligt ansvar for koncernens skat og
gæld, som er en følge af krav hvorved
forstås:
i.

besidder mere end halvdelen af
aktiekapitalen/anpartskapitalen, eller
besidder flertallet af
stemmerettighederne, eller
har ret til at udpege flertallet af
bestyrelsesmedlemmerne; eller
ved vedtægt eller aftale i øvrigt har
kontrol over selskabet eller
virksomheden, og som er 100 %
konsolideret ind i forsikringstagerens
koncernregnskab, eller
på grundlag af aftale med andre
aktionærer råder over flertallet af
stemmerettighederne, og som er
100 % konsolideret ind i
forsikringstagerens
koncernregnskab; eller
øvrige selskaber eller virksomheder
noteret i pkt. 6.c. på Policen.

Som del af koncernen anses tillige alle
selskaber eller virksomheder, hvori
koncernen tidligere har haft en indflydelse
som beskrevet i pkt. 1.2 (i) – (v) ovenfor.

er registreret eller stiftet i USA eller
nogen stat, territorium eller
besiddelse herunder,
er en Finansiel Institution. Finansiel
Institution defineres som: Enhver
form for bank, forsikringsselskab,
og/eller forskelligartet finansiel
virksomhed, herunder men ikke
begrænset til børsmægler- eller
investerings virksomhed;

er børsnoteret

ii.

iii.
iv.

ethvert søgsmål eller retsskridt
fremsat mod sikrede med påstand
om erstatning,
enhver skriftlig meddelelse om at
nogen, andre end koncernen, har til
hensigt at holde sikrede ansvarlig for
formuetab,
en strafferetlig sigtelse mod sikrede,
en administrativ eller offentlig
procedure rettet mod sikrede,
civilretlig, strafferetlig, administrativ
eller offentlig undersøgelse,
granskning eller efterforskning af en
sikret, når sikrede skriftligt er
identificeret af en undersøgende
myndighed som værende genstand
for en procedure

for en påstået ansvarspådragende handling
eller undladelse i sikredes egenskab af
bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller
anden sikret position i koncernen.
2.2

Forsikringen betaler rimelige
sagsomkostninger til sikredes forsvar.
Omkostningerne betales på vegne af sikrede,
efterhånden som de påløber.

3

Forsikringsperioden

3.1

Forsikringen dækker krav, der første gang
rejses mod sikrede i forsikringsperioden, jf.
pkt. 2 på Policen.

3.2

Krav anses som rejst, når sikrede modtager
første skriftlige henvendelse herom. Krav,
som er rejst mod sikrede i
forsikringsperioden, jf. pkt. 2 på Policen, men
som anmeldes senere end 12 måneder efter
forsikringsperiodens udløb, dækkes ikke.

3.3

Endvidere dækker forsikringen krav rejst efter
forsikringsperioden, jf. pkt. 2 på Policen, der

udspringer af omstændigheder, der vil kunne
give anledning til krav dækket under
forsikringen, jf. betingelsernes pkt. 10.3,
såfremt sådanne omstændigheder anmeldes
indenfor forsikringsperioden jf. pkt. 2 på
Policen, med detaljerede oplysninger om
grundlaget for erstatningsansvaret.
4

Geografisk område

4.1

Forsikringen dækker, med mindre andet er
anført i Policen, krav rejst i hele verden.

5

Dækningsudvidelser
Forsikringens øvrige vilkår og undtagelser
gælder for nedenstående udvidelser.

5.1

Udvidet opdagelsesperiode: Krav rejst
efter forsikringsperiodens udløb

5.1.1

Såfremt forsikringen ikke fornyes, skal
forsikringstageren eller de sikrede ved
betaling af den i pkt. 7 på Policen fastsatte
præmie have ret til en automatisk udvidet
opdagelsesperiode på 60 dage efter
forsikringens ophør eller køb af en udvidet
opdagelsesperiode som angivet under pkt. 7
på Policen, alt under forudsætning af at
forsikringstageren ikke fornyer, placerer eller
tegner en forsikring, der omfatter ledelses-,
bestyrelses- og direktionsansvars eller
lignende dækning hos anden forsikringsgiver.

5.1.2

5.1.3

Ved køb af udvidet opdagelsesperiode under
pkt. 7 forlænges forsikringsperioden med den
under pkt. 7 på Policen anførte periode. I
denne udvidede opdagelsesperiode kan
sikrede jf. betingelsernes pkt. 10.3., anmelde
krav eller omstændigheder, der baseres på
ansvarspådragende handlinger eller
undladelser begået forud for
forsikringsperiodens ophør, jf. pkt. 2 på
Policen. Forlængelsen skal begæres og
betales inden 30 dage efter ophør af
forsikringsperioden. Præmien er fuldt optjent
ved ikrafttrædelse af den udvidede
opdagelsesperiode. Forlængelsen medfører
ikke fornyet eller forhøjet forsikringssum.
I tilfælde af risikoforandringer, jf.
betingelsernes pkt. 14, bortfalder
forsikringstagerens og de sikredes ret til
udvidet opdagelsesperiode i henhold til pkt.
5.1.1. Dog har forsikringstageren og de
sikrede retten til senest 30 dage efter ophøret
af forsikringsperioden at anmode
Forsikringsselskabet om tilbud på en udvidet
opdagelsesperiode på op til 72 måneder.
Forsikringsselskabet har pligt til afgive tilbud
på den anmodede udvidet opdagelsesperiode
på betingelser og vilkår som
Forsikringsselskabet finder rimelige.

5.2

Udvidet opdagelsesperiode for fratrådte
bestyrelses- og direktionsmedlemmer

5.2.1

Såfremt forsikringstageren ikke fornyer
nærværende forsikring og ikke tegner en ny
ledelsesansvarsforsikring hos
Forsikringsselskabet eller noget andet
forsikringsselskab, og såfremt udvidet
opdagelsesperiode i henhold til betingelserne
pkt. 5.1 ikke tegnes, vil der for sikrede, som
er fratrådt deres ledelseserhverv i koncernen
af andre årsager end risikoforandringer og i
forbindelse med begivenheder som nævnt i
betingelsernes pkt. 14, før datoen for
nærværende forsikringsperiodes ophør, gælde
en udvidet opdagelsesperiode som angivet
under pkt. 8 på Policen.

5.2.2

Dækningen under den udvidede
opdagelsesperiode omfatter alene krav, der
baserer sig på handlinger eller undladelser
begået af fratrådte sikrede før
fratrædelsestidspunktet, og som i øvrigt er
dækket i henhold til forsikringens betingelser
og vilkår, dog forudsat, at kravet anmeldes
skriftligt til Forsikringsselskabet inden udløb
af den udvidede opdagelsesperiode.

5.3

Dækning af ”de-facto” og ”shadow
directors”

5.3.1

Definitionen af sikrede i betingelsernes pkt.
1.1 udvides til at inkludere:
”De-facto directors” og ”shadow directors”
hvorved forstås en fysisk person, der i sin
egenskab af bestyrelsesmedlem, direktør eller
ledelsesmedlem i koncernen, og som kan
ifalde personlig ledelsesansvar anses at være
”shadow director” som defineret i Section 251
of the United Kingdoms’ Companies Act of
2006 eller tilsvarende lovgivning under nogen
anden jurisdiktion, i nogen anden enhed end
koncernen.

5.4

Forsvarsomkostninger til
udleveringssager

5.4.1

Forsikringsselskabet betaler på vegne af
sikrede rimelige og nødvendige omkostninger
(dog ikke omkostninger til løn, vederlag eller
anden godtgørelse til ansatte og sikrede eller
andre omkostninger for koncernen) afholdt,
med forsikringsselskabet forudgående
skriftlige godkendelse, af eller på vegne af
sikrede i forbindelse med sikredes forsvar i en
udleveringssag mod denne, efter:
i.

ii.

modtagelse af udleveringsbegæring
eller anden officiel skrivelse fra en
offentlig myndighed vedrørende
anmodning om udlevering af sikrede,
eller,
modtagelse af arrestordre på
sikrede.

5.4.2

iv.

Sager vedrørende anmodning om udlevering
inkluderer, men er ikke begrænset til, juridisk
undersøgelse og/eller prøvelse af
anmodningen om udlevering, uanset hvilken
konvention eller lov der ligger til grund for
anmodningen og hvilken offentlig myndighed
der træffer beslutning i sagen. Sager
vedrørende anmodning om udlevering
inkluderer også deraf afledte spørgsmål om
statsborgerskab og ansøgninger til Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol eller
tilsvarende domstol angående udlevering.

5.5

Krise- og medieomkostninger ved
udleveringssager og sager om
statsborgerskab

5.5.1

Såfremt omkostningerne på forhånd er
skriftligt godkendt af forsikringsselskabet,
betaler forsikringsselskabet på vegne af
sikrede og som en del af forsikringssummen
og til et maksimum på DKK 250.000:
i.

ii.

Kaution, frihedsberøvelse og
beslaglæggelse af aktiver

5.6.1

Forsikringen er udvidet til at dække rimelige
og nødvendige omkostninger (ikke medregnet
omkostninger til løn, honorar eller anden
godtgørelse eller andre omkostninger til
sikrede) som sikrede pådrager sig til sit
forsvar eller for at opnå frifindelse eller
omstødelse af en offentlig myndigheds påbud,
der medfører:

ii.

iii.

vi.

Dækning under nærværende udvidelse
forudsætter forsikringsselskabets
forudgående skriftlige godkendelse.
5.6.2

medieomkostninger ved
udleveringssager. Ved
medieomkostninger skal forstås
rimelige og nødvendige
omkostninger, som sikrede pådrager
sig til PR konsulentydelser, når disse
omkostninger er direkte afledt af
udleveringssagen mod sikrede.
kriseomkostninger ved
udleveringssager. Ved krise
omkostninger forstås rimelige og
nødvendige omkostninger, som
sikrede pådrager sig ved brug af
akkrediteret advokat og
skatterådgiver, når disse
omkostninger er direkte afledt af
udleveringssagen mod sikrede

5.6

i.

v.

frakendelse af en sikrets ret til at
besidde embede som medlem af
bestyrelse, direktion eller tilsvarende
ledelsesorgan i koncernen, eller
konfiskation, overtagelse af ejerskab
og kontrol, suspension eller
fastfrysning af ejendomsrettigheder
over fast ejendom eller personlige
aktiver som tilhører sikrede, eller
restriktioner over sikredes fast
ejendom eller personlige aktiver,
eller

midlertidigt eller permanent forbud
mod sikredes besiddelse af embede
eller udførelse af arbejde som
medlem af bestyrelse, direktion eller
tilsvarende ledelsesorgan i
koncernen, eller
begrænsning af sikredes personlige
bevægelsesfrihed til en specifik
privat bolig eller offentlig detention,
eller
deportation af sikrede som følge af
tilbagekaldende af gældende og
gyldig immigrationstilladelse,
medmindre tilbagekaldelsen skyldes
at sikrede er dømt skyldig i en
strafbar handling.

I forbindelse med en offentlig myndigheds
påbud i medfør af pkt. 5.8.1.ii. ovenfor,
betaler forsikringen udgifter direkte til
sikredes privatskole for umyndige børn, privat
bolig, privat husholdning, herunder og
begrænset til privat forbrug af vand,
elektricitet, gas, telefon og Internet, samt
private personforsikringer.
Det er dog en betingelse for dækning at:
i.
ii.

Betalingsforpligtelserne er indgået
forinden nedlæggelsen af offentligt
påbud, og
ethvert andet rådighedsbeløb hertil
er opbrugt.

Forsikringssummen til rådighed for disse
omkostninger er begrænset til en undersum
på DKK 1.000.000 pr. sikrede, og i alt DKK
2.000.000 pr. forsikringsperiode, og dækker
efter at en 30 dages karenstid er sprunget
indenfor forsikringssummen, indtil påbuddets
ophævelse, dog maksimalt i 12 måneder.
5.6.3

Forsikringen dækker udgifter til provision,
gebyr og andre omkostninger med henblik på
at stille kaution eller anden sikkerhed for et
idømt eller krævet beløb med hensyn til et
krav, som i øvrigt er dækket af forsikringen
såfremt sådan sikkerhed fordres af
domstolene i forbindelse med sagsanlæg,
appel eller lignende. Dækningen omfatter ikke
selve sikkerhedsstillelsen eller pant eller
anden sikkerhed, som måtte blive fordret af
en kautionist, garant eller lignende som vilkår
for at stille sikkerheden.

5.6.4

Såfremt krav om rettighedsfrakendelse mv.
jf. pkt. 5.8.1 ovenfor, rejses under en
straffesag eller en anden sag som også angår
andre forhold, omfatter
omkostningsdækningen kun de omkostninger,
som særskilt pådrages som følge af kravet

undersum på 10 % af den samlede
forsikringssum jf. pkt. 5.a på Policen.

om rettighedsfrakendelse m.v., men ikke
sagens øvrige omkostninger.

5.7

Krav fra ansatte “Employment Practices
claim”

5.7.1

Forsikringen er udvidet til at dække krav fra
ansatte rejst mod sikrede af eller på vegne af
ansatte. Under denne udvidelse dækkes
udelukkende formuetab og erstatning for
følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk
skade.

5.7.2

Krav fra ansatte betyder i denne udvidelse
erstatningskrav, som er rejst af en tidligere,
nuværende, kommende eller en potentiel
ansat i Koncernen, som følge af faktisk eller
påstået chikane, diskrimination,
forskelsbehandling eller lignende, herunder
manglende vedtagelse eller fejlagtig
gennemførelse af personalepolitik eller
procedurer.

5.7.3

Sikrede under denne udvidelse er alle
tidligere, nuværende og kommende
bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt
ansatte i koncernen.

5.8

Repræsentation ved undersøgelser

5.8.1

Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige
omkostninger (ikke medregnet omkostninger
til løn, honorar eller anden godtgørelse eller
andre omkostninger til sikrede) forbundet
med ethvert pligtigt fremmøde for sikrede
under enhver offentlig undersøgelse,
efterforskning, granskning eller anden
lignende proces, herunder dawn raids,
foranlediget af koncernens virksomhed, når
meddelelse om sådan pligtigt fremmøde er
modtaget i forsikringsperioden og
omkostningerne på forhånd skriftligt er
godkendt af Forsikringsselskabet. Dette skal
også gælde andet pligtig fremmøde for
sikrede på baggrund af sikredes stilling i
koncernen.

5.8.2

5.8.3

5.8.4

Denne udvidelse finder ikke anvendelse på
offentlig undersøgelse, efterforskning,
granskning eller lignende proces, der er at
anse som et krav i henhold til betingelsernes
pkt. 2.1(iv) ovenfor.
Denne udvidelse omfatter alene omkostninger
forbundet med en offentlig undersøgelse,
efterforskning, granskning eller lignende
proces, som vedrører omstændigheder i
koncernen, og ikke tilsvarende proces, som er
foranlediget af omstændigheder, der generelt
påvirker den branche, hvori koncernen
opererer.
Den samlede forsikringssum til rådighed
under denne udvidelse er begrænset til en

5.9

Arbejdsmiljøbegrundede dødsfald

5.9.1

Udover omkostninger som anført i pkt. 2.2, er
forsikringen udvidet til med
forsikringsselskabets forudgående skriftlige
godkendelse at dække rimelige omkostninger
til en sikrets forsvar overfor krav, jf. punkt
2.1 (i-iv), mod den pågældende sikrede i
dennes egenskab som nævnt i pkt. 1.1. om
erstatning for arbejdsmiljøbegrundet
dødsfald. Forsikringen yder ikke dækning for
selve det fremsatte krav.

5.9.2

Ved arbejdsmiljøbegrundet dødsfald forstås
persondødsfald som følge af arbejdsgiver
grove sikkerhedsmæssig pligtforsømmelse,
herunder men ikke begrænset til krav rejst
iht. Corporate Manslaughter and Corporate
Homicide Act 2007.

5.10

Person- og tingskade

5.10.1

Udover omkostninger som anført i pkt. 2.2, er
forsikringen udvidet til med
forsikringsselskabets forudgående skriftlige
godkendelse at dække rimelige omkostninger
til en sikrets forsvar overfor krav, jf. punkt
2.1 (i-iv), mod den pågældende sikrede i
dennes egenskab som nævnt i pkt. 1.1. om
erstatning for faktisk eller påstået
legemsbeskadigelse, sygdom, lidelse, død,
følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk
skade eller anden personskade samt
erstatningskrav for tingskade, herunder
mistet brug af ting. Forsikringen yder ikke
dækning for selve det fremsatte krav.

5.10.2

Den samlede forsikringssum til rådighed
under denne udvidelse er begrænset til en
undersum på 10 % af den samlede
forsikringssum, jf. pkt. 5.a på Policen.

5.11

Bøder

5.11.1

Forsikringen er udvidet til at dække bøder
pålagt en sikret, som følge af en administrativ
eller offentlig undersøgelse, granskning eller
efterforskning iværksat af en offentlig
myndighed i forbindelse med dennes
undersøgelse af koncernens forhold, med
mindre at;
i.
ii.
iii.

bøden er pålagt i forbindelse med
sikredes forsætlige skadevoldelse
eller retsbrud; eller
bøden er af strafferetlig karakter;
eller
bøden ikke er forsikringsbar under:
(1) anvendelse af den lovgivning,

iv.

omkostninger som sikrede med
Forsikringsselskabets forudgående skriftlige
godkendelse pådrager sig til konsulenter til
genetablering af den sikrede fysiske persons
renommé, hvor det objektivt via offentligt
tilgængelige medier er dokumenteret, at den
sikredes renommé har lidt skade.

forsikringen er underlagt (2) eller i
den jurisdiktion eller under
anvendelse af lovgivningen i det
land/stat, hvor bøden er pålagt; eller
bøden er pålagt i forbindelse med
nogen form for overtrædelse af
skatteretlige regler eller regulering.
5.14.3

Denne udvidelse omfatter ikke omkostninger til
løn, vederlag eller anden godtgørelse til ansatte
og sikrede eller andre omkostninger for
koncernen. Forsikringssummen til rådighed for
omkostninger til genetablering af renommé
for samtlige sikrede under denne udvidelse er
begrænset til en undersum på 1,0% af den
samlede forsikringssum jf. pkt. 5.a. på
Policen.

Punitive damages

5.15

Nødsituationsomkostninger

5.12.1

Forsikringen er udvidet til, i tillæg til
formuetab, at dække aggravated-, punitiveog exemplary damages, pålagt sikrede hvor
disse aggravated-, punitive-og exemplary
damages er forsikringsbare. Rækkevidden af
denne udvidelse afgøres efter den lovgivning,
der i øvrigt anvendes på forholdet og som i
størst mulige omfang tillader
forsikringsdækning for aggravated-, punitiveog exemplary damages.

5.15.1

5.12.2

Denne udvidelse finder ikke anvendelse i
forbindelse med ansættelsesretlige krav
”Employment Practices Liability”, jf. pkt. 5.7.

Hvis hensynet til tabsbegrænsning
retfærdiggør, at Forsikringsselskabets
forhånds godkendelse af sagsomkostninger til
forsvar ikke kan opnås indenfor rimeligt
tidsrum, er forsikringen udvidet til at dække
sikredes sagsomkostninger til forsvar som
følge af et under forsikringen
dækningsberettiget krav. Forsikringssummen
til rådighed under nærværende udvidelse er
begrænset til en undersum på 10 % af den
samlede forsikringssum jf pkt 5.a. på Policen.

5.16

Sikredes bo

5.13

Personligt erstatningsansvar for
koncernens skatter og afgifter

5.16.1

5.13.1

Forsikringen er, jf. pkt. 2.1 udvidet til at
omfatte personligt erstatningsansvar for
sikrede personer for manglende betaling af
selskabsskat og koncernens skyldige
forpligtelser forudsat, at (i) det personlige
erstatningsansvar er fastslået ved lov i den
jurisdiktion hvor kravet er rejst, (ii) at det
personlige erstatningsansvar ikke er
resultatet af en forsætlig eller kriminel adfærd
hos sikrede, (iii) at der ikke findes et solvent
selskab i koncernen som kan skadesløsholde
sikrede person.

Ved sikredes død, umyndiggørelse, insolvens
eller konkurs dækkes på vegne af sikrede
krav, der rejses mod sikredes bo eller
arvinger, dog kun når sådanne krav baseres
på sikredes personlige ledelsesansvar.

5.17

Sikredes samlever eller ægtefælle

5.17.1

Forsikringen dækker på vegne af sikredes
samlever eller ægtefælle krav rejst mod
sikredes samlever eller ægtefælle, såfremt
sådanne krav rejses mod hende eller ham på
baggrund af dennes status som sikredes
samlever eller ægtefælle, herunder krav hvor
erstatningsbeløb søges fuldbyrdet i ejendom
under sameje eller fælleseje, dog kun når
sådanne krav baseres på sikredes personlige
ledelsesansvar.

6

Undtagelser

5.11.2

Den samlede forsikringssum til rådighed for
alle bøder pålagt alle sikrede under denne
udvidelse er begrænset til en undersum på 10
% af den samlede forsikringssum jf. pkt 5.a.
på Policen.

5.11.3

Uanset ovenstående skal denne udvidelse
ikke omfatte bøder pålagt i eller under
anvendelse af lovgivningen i USA.

5.12

5.13.2

Det er aftalt, at forsikringsselskabet har ret til
fuld refusion fra koncernen for betalinger
under denne udvidelse.

5.14

Omkostninger til genetablering af
renommé

5.14.1

Forsikringen er udvidet til at dække sikredes
omkostninger til genetablering af renommé
som følge at et dækningsberettiget krav under
forsikringen undtagen i det omfang Koncernen
har skadesløsholdt den sikrede.

5.14.2

Med omkostninger til genetablering af
renommé menes rimelige og nødvendige

Forsikringen dækker ikke;
6.1

krav der skyldes, at sikrede faktisk har
opnået uberettiget personlig vinding, eller
krav der skyldes sikredes faktiske forsætlige
skadeforvoldelse eller retsbrud.
Ovenstående undtagelser finder først
anvendelse, når det ved dom som ikke kan
appelleres, eller anden endelig afgørelse er

fastlået, at et undtaget forhold faktisk
foreligger eller, hvis sikrede tilstår.
At én sikrets handling er omfattet af ovenstående
undtagelser i punkt 6.1 påvirker ikke andre sikredes
dækning.
6.2

6.3

krav der skyldes eller baseres på nogen
tidligere eller verserende retssager per
kontinuitetsdatoen, jf. pkt. 2.c. på Policen,
eller i det væsentlige samme fakta eller
kendsgerninger som påstået i sådanne
tidligere eller verserende sager.
krav der skyldes eller relaterer sig til faktiske
eller påståede forhold, der har været anmeldt
til en tidligere forsikringsgiver som
omstændigheder, der vil kunne give
anledning til krav.

6.4

krav om betaling af bøder, afgifter og skatter.
Ligeledes dækkes ikke andre forhold, som
ikke er forsikringsbare i henhold til gældende
ret, med mindre kravet er omfattet af
udvidelse i pkt. 5.11, 5.12 og 5.13..

6.5

krav der skyldes brud på den amerikanske
Employee Retirement Income Security Act of
1974 (USA) samt Pension Act 1995 (UK) og
senere bekendtgørelser under disse love.

6.6

krav om erstatning for faktisk eller påstået
legemsbeskadigelse, sygdom, lidelse, død,
følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk
skade eller anden personskade, dog skal
undtagelsen for følelsesmæssig forstyrrelse
og psykisk skade ikke finde anvendelse på
ansættelsesretlige erstatningskrav
Employment Practices Liability, jf. pkt. 5.7.
Forsikringen dækker ligeledes ikke noget krav
om erstatning for faktisk eller påstået
beskadigelse eller ødelæggelse af fysiske
ting, herunder tab af brug af ting.
Denne undtagelse gælder ikke for
forsvarsomkostninger iht. pkt. 5.9 og 5.10.

6.7

krav der skyldes eller på nogen måde
relaterer sig til tilbud om køb eller salg af,
eller køb af eller salg af værdipapirer udstedt
af koncernen ved offentligt udbud.

6.7.1

Undtagelsen skal omfatte ethvert krav, som
er en følge af, hidrører fra eller på nogen
måde relaterer sig til urigtige, misvisende
eller mangelfulde oplysninger i noget
registreringsdokument ("Registration
statement"), prospekt, tilbudsdokument
("offering circular"), eller andet dokument
eller meddelelse udarbejdet i forbindelse med
udbuddet af værdipapirer, samt krav som
skyldes eller på nogen måde relaterer sig til
manglende registrering af dokumenter hos
nogen myndighed, når sådan registrering er
påkrævet.
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Forsikringssum

7.1

Forsikringssummen er den højeste grænse for
forsikringsselskabets forpligtelse for samtlige
krav, som er rejst mod sikrede under denne
Police.

7.2

For alle dækninger og udvidelser gælder, at
dækningen gives inden for
forsikringssummen og ikke i tillæg hertil.

7.3

Sagsomkostninger dækkes i tillæg til
forsikringssummen med det i pkt. 5.b. på
Policen fastsatte beløb, såfremt de er afholdt
med Forsikringsselskabets skriftlige
godkendelse. Overstiger sagsomkostninger
det i pkt. 5.b. fastsatte beløb, vil disse
yderligere sagsomkostninger blive dækket
under forsikringssummen i pkt. 5.a. på
Policen. Renter er inklusive i
forsikringssummen.

8

Selvrisiko

8.1

Hvis koncernen er forpligtet til eller lovligt
kan skadesløsholde sikrede for et krav, der i
øvrigt er omfattet af denne forsikring, bærer
koncernen selvrisikoen nævnt i pkt. 5.c. på
Policen.

8.2

Såfremt koncernen ifølge gældende ret,
koncernens vedtægter eller aftale i øvrigt er
forpligtet til, eller kan skadesløsholde sikrede,
antages dette at være sket i videst mulig
omfang.

8.3

Selvrisikoen skal forblive uforsikret.

9

Serieskadeklausul

9.1

Hvis én eller flere relaterede, gentagne eller
ensartede ansvarspådragende handlinger
eller undladelser bevirker, at der fremføres
flere krav mod sikrede, anses samtlige
sådanne krav for rejst på det tidspunkt, hvor
det første af disse krav rejses. Alle sådanne
krav anses under forsikringen for ét krav.

10

Anmeldelse af skader

10.1

Når sikrede eller forsikringstageren får
kendskab til, at der er rejst krav mod sikrede,
skal der snarest muligt indgives skriftlig
anmeldelse til Forsikringsselskabet.

10.2

Krav der anmeldes senere end 12 måneder
efter udløbet af forsikringsperioden eller den
udvidede opdagelsesperiode, dækkes ikke.

10.3

11

Såfremt sikrede eller koncernen i
forsikringsperioden bliver opmærksom på
omstændigheder, som med rimelighed kan
forventes at give anledning til, at der rejses
krav mod sikrede, og giver skriftlig
anmeldelse til Forsikringsselskabet om
omstændighederne og årsagerne til at
forvente et sådant krav med detaljeret
information om grundlaget for
erstatningspligten, herunder men ikke
begrænset til de forventede påstande,
identiteten af de sikrede personer der påstås
ansvarlige for konkrete handlinger eller
undladelser med angivelse af konsekvenser
og størrelsen af erstatningskrav samt hvornår
og hvordan sikrede fik viden om sådanne
omstændigheder, anses ethvert krav, der
efterfølgende rejses mod sikrede og
anmeldes til Forsikringsselskabet og som kan
tilskrives sådanne omstændigheder, for at
være rejst samtidig med at meddelelsen om,
at sådanne forventede krav blev givet.
Behandling af skader

11.1

Forsikringsselskabet har en ret og en pligt til
at forsvare sikrede mod krav

11.2

Sikrede og forsikringstageren er forpligtet til
at yde enhver bistand til sagens oplysning og
afslutning.

11.3

Såfremt der opstår uenighed mellem sikrede
og Forsikringsselskabet omkring, hvorvidt et
søgsmål mod de sikrede skal bestrides
overfor sagsøger, skal hverken sikrede eller
Forsikringsselskabet være forpligtet til at
bestride kravet, medmindre en opmand
anbefaler, at kravet bestrides. Opmanden
udpeges efter nærmere aftale mellem sikrede
og Forsikringsselskabet, og omkostningerne
til denne opmand bæres af
Forsikringsselskabet.

11.4

Ved behandling af dækningsberettigede krav
udbetales der under denne forsikring i
følgende rækkefølge først til:
1) sikrede fysiske personer, og derefter
2) indenfor forsikringssummen og på
skriftlig anmodning fra forsikringstagers
administrerende direktør eller tilsvarende
leder hos forsikringstager, udbetales eller
tilbageholdes udbetaling til eventuelt
andre sikrede.

12

Allokation

12.1

Forsikringen dækker ikke koncernens
sagsomkostninger eller noget erstatningskrav
af nogen art mod koncernen.

12.2

Som følge heraf skal koncernen og
forsikringsselskabet ved:

i.
ii.
iii.

sagsomkostninger fælles for, og
forlig der fastslår solidarisk ansvar for,
og
endelig dom eller afgørelse, der
fastslår solidarisk ansvar for
koncernen og en sikret,

bestræbe sig på at bestemme den mest
rimelige fordeling af beløb mellem koncernen
og forsikringsselskabet, idet der skal tages
hensyn til den relative juridiske og
økonomiske risiko for, samt relative fordele
opnået af sikrede og koncernen
12.3

Såfremt et krav involverer såvel dækkede
som ikke dækkede forhold, skal sikrede og
Forsikringsselskabet ved sagsomkostninger,
forlig eller endelig afgørelser bestræbe sig på
at bestemme den mest rimelige fordeling af
beløb mellem sikrede og Forsikringsselskabet,
idet der herved tages hensyn til den relative
juridiske og økonomiske risiko ved de
dækkede, henholdsvis ikke dækkede, forhold.

12.4

Såfremt der ikke kan opnås enighed om,
hvilket beløb som på vegne af sikrede skal
betales som sagsomkostninger, da skal
Forsikringsselskabet betale det beløb i
sagsomkostninger, som anses for rimeligt
indtil et andet beløb på baggrund af
forsikringens vilkår måtte blive fastslået af en
opmand efter parternes nærmere aftale.
Omkostningerne til denne opmand bæres af
forsikringsselskabet

13

Informationer afgivet ved forsikringens
tegning

13.1

Forsikringen tegnes og fornyes på grundlag af
de oplysninger, som er givet til
forsikringsselskabet, da Forsikringen blev
tegnet, og ved efterfølgende fornyelser.
Enhver oplysning, som er afgivet ved
Forsikringens tegning og dens fornyelse,
anses tillige for afgivet ved fremtidige
fornyelser.

13.2

Oplysningerne fortolkes som afgivet af hver
enkelt sikret, og oplysninger afgivet af én
sikret, eller den enkelte sikredes viden, skal
ikke påvirke andre sikredes ret til dækning.

14

Risikoforandring

14.1

Forsikringstageren er forpligtet til at
informere Forsikringsselskabet ved
risikoforandringer. I tillæg til
forsikringsaftalelovens almindelige regler om
fareforøgelse vil følgende altid være
væsentlige risikoforandringer:
i.

forsikringstageren fusionerer med
eller sælger alle eller en væsentlig
del af sine aktiver til en anden
person eller enhed, eller

ii.

iii.
iv.

nogen person eller enhed opnår
kontrol med forsikringstageren
gennem besiddelse af mere end 50
% af forsikringstagerens aktiekapital
eller stemmerettigheder,
forsikringstagers konkurs,
betalingsstandsning, rekonstruktion
eller likvidation.
forsikringstageren eller koncernen
udsteder eller registrerer
værdipapirer.

14.2

I tilfælde af ovennævnte hændelser ændres
dækningen under forsikringen til alene at
gælde krav baseret på ansvarspådragende
handlinger eller undladelser begået før
datoen for de i pkt. i-iv ovenfor nævnte
hændelser.

15

Regres

15.1

I tilfælde af, at der finder udbetaling sted
under denne forsikring, indtræder
Forsikringsselskabet for dette beløb i alle
rettigheder, der tilkommer sikrede.
Koncernen og sikrede skal udfærdige alle
nødvendige dokumenter og skal gøre alt,
hvad der måtte være nødvendigt for at sikre
disse rettigheder herunder udarbejdelse af de
dokumenter, der er nødvendige for
Forsikringsselskabets subrogation.

16

Forsikringens ophør og fornyelse

16.1

Forsikringen tegnes for den i pkt. 2 (a) på
Policen angivne forsikringsperiode.

16.2

Forsikringstageren og forsikringsselskabet er
forpligtet til at forny denne police til
uforandret præmie, vilkår og betingelser,
med mindre et af følgende forhold indtræder:
i.
En væsentlig ændring af dansk eller
udenlandsk lovgivning (herunder
forsikringsretlig regulering), som
afholder forsikringsselskaber for at
gennemføre uforandret fornyelse.
ii.
Der er anmeldt en skade eller
omstændigheder,
iii.
Koncerns konsoliderede aktiver
stiger med mere end 25%, eller
iv.
Koncernens finansielle situation
ændrer sig væsentligt eller
v.
Væsentlig ændring af koncernens
forretningsaktiviteter
vi.
Væsentlig ændring af
forsikringsselskabets reassurance,
der påvirker forsikringsselskabs
mulighed for at tilbyde fornyelse i
henhold til denne bestemmelse.
Hvis nogen af forholdene (i) – (vi) indtræder
eller hvis forsikringsselskabet har ændret
præmie eller betingelser i løbet af
forsikringsperioden i henhold til

bestemmelserne om nye datterselskaber eller
Risikoforandring, så har;
a. Forsikringsselskabet ret til at ændre
betingelserne og/eller præmien med
30 dages varsel til hovedforfald, og
b. Forsikringstageren ret at opsige
denne flerårig aftale med 30 dages
varsel til hovedforfald.
17

Anden forsikring, repræsentation m.v.

17.1

Forsikringen dækker ikke i det omfang,
sikrede er dækket af anden forsikring. Er det
i anden forsikring anført, at dækningen falder
bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller
bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende
forsikring med samme forbehold.

17.2

Forsikringstageren skal optræde på
koncernens og de sikredes vegne med
hensyn til at afgive og modtage meddelelse
om rettigheder og pligter under nærværende
forsikring

17.3

Forsikringen og enhver af de rettigheder, der
gælder i henhold hertil, kan ikke overdrages
uden Forsikringsselskabets skriftlige
samtykke.

18

Præmiens betaling

18.1

Første præmie forfalder til betaling ved
forsikringens ikrafttræden og senere præmier
til de anførte forfaldsdage.

18.2

Betales præmien ikke rettidigt, sendes påkrav
om betaling til den af forsikringstageren
opgivne betalingsadresse.

18.3

Betales præmien ikke senest 14 dage efter
modtagelse af påkrav, sender
forsikringsselskabet en skriftlig påmindelse
om præmiebetalingen.

18.4

Betales præmien ikke senest 14 dage efter
modtagelse af denne påmindelse bortfalder
forsikringsselskabets dækningspligt.

18.5

Har forsikringsselskabet udsendt en sådan
påmindelse, er forsikringsselskabet berettiget
til at opkræve et ekspeditionsgebyr.

19

Værneting og lovvalg

19.1

For denne forsikring gælder lov om
forsikringsaftaler nr. 129 af april 1930 med
senere ændringer medmindre andet følger af
nærværende betingelser eller Policen.
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres
efter dansk ret ved danske domstole.

20

Forsikringsselskabet

20.1

Enhver henvendelse vedrørende forsikringen
ved skader, risikoændringer eller andre
forhold skal ske til RiskPoint:
RiskPoint A/S
Hammerensgade 4
DK-1267 København K
Tlf. +45 33 38 13 30
Fax. +45 33 38 13 39
E-mail
police@riskpoint.eu
claims@riskpoint.eu

20.2

For skader hæfter alene Forsikringsgiver(-ne)
med de på Policen under pkt. 9 anførte
respektive andel(-e).

