VD- & STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING
DU SKYDDAS MOT KOSTSAMMA UTREDNINGAR SOM
BLIR ALLT VANLIGARE VID SKADA

VEM OMFATTAS?
Före detta, nuvarande eller framtida VD, styrelseledamöter samt övriga
anställda som varit eller är föremål för självständigt ledningsansvar.

NÄR KAN ETT JURIDISKT ANSVAR INTRÄDA?
•
•
•
•

När bolaget lämnat vilseledande finansiell information
När VD eller styrelseledamot har skadat bolaget
När kontrollbalansräkning har upprättats för sent eller inte alls
När bolaget har brutit mot lag

DÄRFÖR BÖR DU KÖPA
VD- & STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING
•
•
•
•
•
•

Ökat fokus från olika aktörer på styrelsens ansvar
Tillsynsmyndigheter utnyttjar i större grad sin rätt att utdöma böter eller
lagföra ansvariga individer vid en skada
Ett ökat komplext regelverk för bolag
En ökad insyn/transparens möjliggör risken för fel
Antal skador på VDS försäkringar har under perioden 2007 - 2014 ökat
med 150% och antalet fällande domar har även dessa ökat
Ledande befattningshavare har ett obegränsat ansvar för egna och
kollegors handlingar

DU FÅR ETT SKYDD SOM BEGRÄNSAR DE
EKONOMISKA PÅFÖLJDERNA VID EN SKADA
•
•
•
•
•

Försäkringen tar bort hela eller delar av det personliga
betalningsansvaret för ledningen
Styrelsemedlem har ett solidariskt ansvar
Försäkringen täcker försvarskostnader för styrelse och ledning
Utredningstiden för en försäkringsskada/tvist är i många fall 3-5 år
Höga kostnader för juridiska ombud

•
•
•

Moms-, revisions- och redovisningsutredningar
Konkurrensutredningar
Hälso-, miljö- och arbetsmiljöutredningar

EN BRED FÖRSÄKRINGSOMFATTNING, DOCK EJ
UPPSÅTLIGA HANDLINGAR
•
•
•
•
•
•
•
•

Täcker försäkrat bolag och dotterbolag i hela världen
Ledningsansvar inklusive delegerat ansvar samt påstådd handling
Börsrättsliga krav
Oberoende styrelseledamöter har ett eget excess belopp
Försvarskostnader för miljöbrott
Skydd för koncernen - förundersökningskostnader i samband med exv.
en kartellutredning
Försäkringsbara viten vid person och sakskada
Krav från försäkringstagaren mot bolaget i hela världen

UTVIDGNING AV FÖRSÄKRINGSSKYDDET
•
•
•
•
•
•
•
•

Dotterbolag i hela världen
Externa styrelseuppdrag (ODL) täcks för försäkrade personer då de åtar
sig dessa uppdrag för försäkringstagarens räkning
Livslång upptäcktsperiod för försäkrade personer
Försvarskostnader för person- och sakskada inklusive grovt vållande till
annans död
Utlämning, beslag och frihetsberövande inklusive inkomstbortfall under
frihetsberövad period
Preliminära kostnader i nödsituation
Utredning och förundersökningskostnader
Förlängd upptäcksperiod med 12 månader i samband med konkurs

