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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. Sikrede

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

2.1.1. Sikrede er også øvrige ansatte i Koncernen, herunder men ikke begrænset til interne 
revisorer, som sagsøges sammen med direktions-/bestyrelsesmedlemmer, og/eller 
revisionschefen i Koncernen, i relation til krav, som denne har eller påstås at have assisteret 
eller medvirket til i sin egenskab af ansat, fx som intern revisor.

2.2. Som Koncern anses Forsikringstageren og dennes Datterselskaber. Ved Datterselskaber 
forstås juridiske enheder som Forsikringstageren på tidspunktet for forsikringens 
ikrafttrædelse, jf. policecertifikatet, direkte eller indirekte besidder mere end halvdelen af 
aktiekapitalen/anpartskapitalen, eller af stemmerettighederne, eller på anden måde udøver 
en bestemmende indflydelse, samt øvrige juridiske enheder opregnet i policecertifikatet.

2.3. Som del af Koncernen anses tillige alle juridiske enheder, hvori Koncernen tidligere har haft 
en kontrollerende indflydelse som beskrevet i afsnit A, pkt. 2.2.

2.4. Forsikringen omfatter automatisk de juridiske enheder, som stiftes eller overtages efter 
forsikringens ikrafttrædelse, jf. policecertifikatet, og hvor Koncernen får indflydelse som 
beskrevet i afsnit A, pkt. 2.3, undtagen juridiske enheder der;

2.4.1.1. er registreret eller stiftet i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse 
herunder;

2.4.1.2. er en Finansiel Institution. Finansiel Institution defineres som: nogen form for 
bank, forsikringsselskab, børsmægler, investeringsvirksomhed, projektudbyder 
og/eller finansiel virksomhed;

2.4.1.3. er børsnoteret.

2.4.2. Hvis der i forsikringsperioden, jf. policecertifikatet, stiftes eller overtages juridiske enheder, 
som omfattes af pkt 2.4 (2.4.1.1 - 2.4.1.3) dækkes disse som en del af Koncernen i enten 60 
dage fra første overtagelse eller stiftelse, eller indtil forsikringsperioden, jf. policecertifikatet, 
udløber, afhængigt af hvilken af disse to datoer der kommer først. 

2.4.3. Dækningen for noget krav rejst mod nogen Sikret i nogen juridisk enhed i Koncernen, gælder 
alene handlinger eller undladelser begået i det tidsrum, hvor den juridiske enhed var en del 
af Koncernen.

3. Forsikringens omfang

3.1. FORSIKRINGSSELSKABET betaler på vegne af Sikrede enhver erstatning for formuetab 
som følge af personligt ledelsesansvar som følge af Krav, hvorved forstås:

3.1.1.1. ethvert søgsmål eller retslige tiltag rejst mod Sikrede med påstand om erstatning;
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3.1.1.2. enhver skriftlig meddelelse om at nogen har til hensigt at holde Sikrede ansvarlig 
for formuetab;

3.1.1.3. en strafferetlig sigtelse mod Sikrede;

3.1.1.4. en administrativ eller offentlig procedure rettet mod Sikrede;

3.1.1.5. civilretlig, strafferetlig, administrativ eller offentlig undersøgelse, granskning eller 
efterforskning af Sikrede, når Sikrede skriftligt er identificeret af en undersøgende 
myndighed som værende genstand for en sådan procedure, eller når Sikrede af 
en international eller lokal myndighed, som regulerer handlen med værdipapirer, 
har modtaget en stævning; 

3.1.2. som følge af en faktisk eller påstået ansvarspådragende handling eller undladelse der 
medfører ledelsesansvar for Sikredes i dennes egenskab af bestyrelsesmedlem, 
direktionsmedlem eller anden Sikret i Koncernen, eller for andre forhold, hvor der rejses Krav 
mod Sikrede udelukkende på grund af Sikredes position som bestyrelsesmedlem, 
direktionsmedlem eller anden Sikret i Koncernen.

3.2. FORSIKRINGSSELSKABET betaler på vegne af Koncernen enhver erstatning for formuetab 
som følge af personligt ledelsesansvar hos Sikrede, i den udstrækning Koncernen har 
skadesløsholdt Sikrede for sådant formuetab hos Sikrede for en påstået ansvarspådragende 
handling eller undladelse i Sikredes egenskab af bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller 
anden Sikret i Koncernen.

3.3. Forsikringen betaler rimelige sagsomkostninger til Sikredes forsvar inklusiv eventuelle 
omkostninger til eksperter, samt hvor det er lovligt og forsikringsbart, rimelige omkostninger 
til kaution, som er pådraget i direkte forbindelse med et krav dækket under denne forsikring. 
Disse omkostninger betales på vegne af Sikrede efterhånden som de påløber og betales til 
Koncernen, hvis Koncernen har skadesløsholdt Sikrede for sagsomkostninger til Sikredes 
forsvar inklusiv omkostninger til eventuel kaution og eksperter.

3.3.1. Ved omkostninger til kaution menes i denne sammenhæng rimelig omkostning (men ikke 
sikkerhedsstillelse) ved kaution eller andet finansielt instrument, til sikring af et Sikret individs 
eventualforpligtelse for et specifikt beløb, påkrævet af den domstol, der behandler et Krav 
som defineres i denne forsikring. 

4. Forsikringsperiode

4.1. Forsikringen dækker krav, som første gang rejses mod Sikrede i forsikringsperioden, jf. 
policecertifikatet.

4.2. Krav anses som rejst, når Sikrede modtager første skriftlige henvendelse herom. Krav, som 
er rejst mod Sikrede i forsikringsperioden, jf. policecertifikatet, men som anmeldes senere 
end 12 måneder efter forsikringsperiodens udløb, dækkes ikke.

4.3. Endvidere dækker forsikringen krav rejst i (og efter, i relation til udvidet opdagelsesperiode) 
forsikringsperioden, jf. policecertifikatet, der udspringer af omstændigheder, der vil kunne 
give anledning til krav dækket under forsikringen, jf. afsnit A, pkt. 11.3, såfremt sådanne 
omstændigheder anmeldes indenfor forsikringsperioden, jf. policecertifikatet, med 
detaljerede oplysninger om grundlaget for erstatningsansvaret.

5. Geografisk område

5.1. Forsikringen dækker krav rejst i hele verden, dog ikke krav rejst i eller under anvendelse af 
lovgivning i USA eller Canada.

6. Udvidelser

a) Forsikringens øvrige vilkår og undtagelser gælder for nedenstående udvidelser:
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6.1. Udvidet opdagelsesperiode

6.1.1. Såfremt forsikringen ikke fornyes, skal Forsikringstageren eller de Sikrede ved betaling af 25 
% af den seneste helårlige præmie have ret til en udvidet opdagelsesperiode på 12 
måneder, under forudsætning af at Forsikringstageren ikke fornyer, placerer eller tegner en 
forsikring uden retrodækning, der omfatter bestyrelses- og direktionsansvars eller lignende 
dækning, andet steds. Ikrafttrædelsesdato for denne udvidede opdagelsesperiode er datoen 
for forsikringens ophør, jf. policecertifikatet.

6.1.2. Ved køb af udvidet opdagelsesperiode forlænges forsikringsperioden med 12 måneder. I 
denne udvidede opdagelsesperiode kan Sikrede, jf. afsnit A, pkt. 11, anmelde krav eller 
omstændigheder, der baseres på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået 
forud for forsikringsperiodens ophør. Forlængelsen medfører ingen fornyet eller forhøjet 
forsikringssum.

6.1.3. I tilfælde af risikoforandringer, jf. betingelsernes afsnit A, pkt. 15, bortfalder 
Forsikringstagerens og de sikredes ret til udvidet opdagelsesperiode som beskrevet ovenfor. 
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 120 måneder. FORSIKRINGSSELSKABET har pligt til afgive 
tilbud på den anmodede udvidet opdagelsesperiode på betingelser og vilkår, som 
FORSIKRINGSSELSKABET finder rimelige. I tilfælde af Forsikringstagerens konkurs har 
Forsikringstageren ret til en udvidet opdagelsesperiode på 120 måneder mod betaling af 225 
% af forsikringspræmien, som anført under afsnit A, pkt. 3 på Certifikatet.

6.2. Udvidet opdagelsesperiode for fratrådte Sikrede

6.2.1. Såfremt Forsikringstageren ikke fornyer nærværende forsikring og ikke placerer eller tegner 
en ny ledelses-ansvarsforsikring hos FORSIKRINGSSELSKABET eller noget andet 
forsikringsselskab, og såfremt udvidet opdagelsesperiode i henhold til afsnit A, pkt. 6.1. ikke 
tegnes, vil der for Sikrede, som er frivilligt fratrådt deres ledelseshverv i Koncernen af andre 
årsager end ved indtrædelse af risikoforandringer, jf. afsnit A, pkt. 15 før datoen for 
nærværende forsikrings ophør, uden yderligere præmie gælder en livsvarig udvidet 
opdagelsesperiode. Ikrafttrædelsesdato for denne udvidede opdagelsesperiode er datoen for 
forsikringens ophør, jf. policecertifikatet.

6.2.2. Hvis forsikringstageren fornyer nærværende forsikring eller der tegnes en ny 
ledelsesansvarsforsikring og denne forsikring ikke yder en udvidet opdagelsesperiode på 
mindst 6 år, vil der for Sikrede, som er frivilligt fratrådt deres ledelseshverv i Koncernen før 
datoen for nærværende forsikrings ophør, uden yderligere præmie gælde en livsvarig 
udvidet opdagelsesperiode

6.2.3. Denne udvidede opdagelsesperiode omfatter alene krav rejst mod Sikrede, der baserer sig 
på handlinger eller undladelser begået før datoen for forsikringens ophør, jf. 
policecertifikatet, og som i øvrigt er dækket i henhold til forsikringens betingelser, dog 
forudsat, at kravet anmeldes skriftligt til FORSIKRINGSSELSKABET inden udløb af denne 
udvidede opdagelsesperiode. 

6.3. Ledelsesansvar uden for Koncernen (Outside Director Liability)

6.3.1. Forsikringen er udvidet til at dække Krav rejst mod Sikrede, som på anmodning af 
Koncernen var, er eller bliver bestyrelses- eller direktionsmedlem eller medlem af tilsvarende 
ledelsesorgan, de facto og shadow director eller lignende position i en Relateret enhed, for 
ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af Sikrede under udøvelse af 
ansættelsesforhold eller tillidshverv i en Relateret enhed.

6.3.2. Dækning under denne udvidelse skal være subsidiær i forhold til enhver anden 
ledelsesansvarsforsikring for den relaterede enhed samt enhver skadesløsholdelse ydet fra 
den Relaterede enhed. 
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6.3.3. Ved Relateret enhed forstås:

6.3.3.1. ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger samt andre non-profit organisationer,  

6.3.3.2. enhver juridisk enhed, under forudsætning af, at denne:

a) ikke er registreret eller stiftet i USA;

b) ikke har nogen værdipapirer noteret på nogen børs/marked, herunder ”over-
the counter” i USA;

c) ikke er en Finansiel Institution. Finansiel institution defineres som: nogen 
form for bank, forsikringsselskab, børsmægler, investeringsvirksomhed, 
projektudbyder og/eller finansiel virksomhed.;

d) ikke er omfattet af Koncernen, jf. afsnit A, pkt. 2.2. - 2.4.

6.3.4. Dækningen omfatter udelukkende krav mod Sikrede i en Relateret enhed under afsnit A, pkt. 
6.3.3 ovenfor, der skyldes ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået mens 
Koncernen enten direkte eller indirekte ejede eller kontrollerede en positiv andel af 
aktiekapital og/eller stemmerettigheder i den juridiske enhed.

6.4. Krav rejst af ansatte (Employment Practices Liability)

6.4.1. Forsikringen er udvidet til at dække sikredes formuetab, som følge af krav, der rejses af eller 
på vegne af ansatte mod Sikrede i disses egenskab af Sikrede under forsikringen. I tillæg til 
formuetab dækkes beløb vedrørende følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk skade.

6.4.2. Krav rejst af ansatte betyder i denne udvidelse krav, som er rejst af en tidligere, nuværende, 
kommende eller en potentiel (ansøgende) ansat i Koncernen, som følge af faktisk eller 
påstået chikane, diskrimination, forskelsbehandling eller lignende, herunder manglende 
vedtagelse af eller fejlagtig gennemførelse af personalepolitik og/eller procedurer.

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

6.5. Repræsentation ved undersøgelser

6.5.1. Forsikringen er udvidet til at dække rimelige omkostninger (ikke medregnet omkostninger til 
løn, honorar eller anden godtgørelse eller andre omkostninger til Sikrede) forbundet med 
ethvert pligtig fremmøde for Sikrede under enhver offentlig undersøgelse, granskning, 
efterforskning eller anden lignende proces foranlediget af Koncernens forhold, når 
meddelelse om sådant pligtigt fremmøde er modtaget i forsikringsperioden og 
omkostningerne på forhånd er skriftligt godkendt af FORSIKRINGSSELSKABET. Dette skal 
også gælde andet pligtigt fremmøde for Sikrede på baggrund af Sikredes stilling i 
Koncernen.

6.5.2. Denne udvidelse finder ikke anvendelse på offentlig undersøgelse, granskning, 
efterforskning eller lignende proces, der er at anse som et Krav i henhold til afsnit A, pkt. 
3.1.1.5.

6.5.3. Denne udvidelse omfatter ikke tilsvarende proces, som er foranlediget af omstændigheder, 
der generelt påvirker den branche, hvori Koncernen opererer.

6.6. Bøder

6.6.1. Forsikringen er, uanset anført i afsnit A, pkt. 7.7, udvidet til at dække bøder pålagt Sikrede 
som følge af en administrativ eller offentlig undersøgelse, granskning eller efterforskning 
iværksat af en offentlig myndighed i forbindelse med dennes undersøgelse af Koncernens 
eller Sikrede på baggrund af dennes stilling i koncernen, medmindre bøden;

6.6.1.1. er pålagt i forbindelse med Sikredes faktiske forsætlige skadeforvoldelse eller 
retsbrud;

6.6.1.2. er af strafferetlig karakter;

6.6.1.3. er pålagt i forbindelse med overtrædelse af skatteretlige regler eller regulering;

6.6.1.4. ikke er forsikringsbar: 
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a) under den lovgivning Certifikatet er underlagt eller 
b) i den jurisdiktion eller under anvendelse af lovgivningen i det land/stat, hvor 

bøden er pålagt.

6.6.2. 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.

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

6.7. Forundersøgelser

6.7.1. Forsikringen er udvidet til at dække rimelige omkostninger (ikke medregnet omkostninger til 
løn, honorar eller andet vederlag til Sikrede) forbundet med at engagere juridiske rådgivere, 
eller til forberedelse af en rapport, herunder supplerende rapporter, til en offentlig 
myndighed, som er nødvendig i forbindelse med en forundersøgelse til en offentlig 
undersøgelse, efterforskning eller granskning af Sikrede.

6.7.2. Ved en offentlig undersøgelse, efterforskning eller granskning forstås:

6.7.2.1. et dawn raid eller virksomhedsbesøg i forsikringsperioden, jf. policecertifikatet, 
foretaget af en offentlig myndighed, som medfører produktion, gennemgang, 
kopiering eller konfiskation af dokumenter, eller samtale med Sikrede, eller

6.7.2.2. en offentlig annoncering af det i afsnit A, pkt. 6.6.1.1 nævnte, eller 

6.7.2.3. enhver formel skriftlig anmeldelse til en offentlig myndighed om mistanke om 
væsentlig misligholdelse af en sikret persons juridiske eller lovgivningsmæssige 
forpligtelse.

6.7.2.4. en offentlig myndigheds formelle krav i forsikringsperioden, jf. policecertifikatet, 
om Sikredes produktion af dokumenter til, besvarelse af spørgsmål af eller 
deltagelse i samtale med, denne myndighed.

6.8. Punitive damages

6.8.1. Forsikringen er udvidet til i tillæg til formuetab at dække ”aggravated-”, ”punitive-” og 
”exemplarydamages”, pålagt sikrede hvor ”aggravated-”, ”punitive-” og ”exemplarydamages” 
er forsikringsbare. Rækkevidden af denne dækning skal afgøres efter den lovgivning, der i 
øvrigt er anvendelig på forholdet, og som i størst mulig omfang tillader forsikringsdækning for 
”aggravated-”, ”punitive-” og ”exemplarydamages”.

6.8.2. Denne udvidelse skal ikke finde anvendelse på dækning for Krav rejst af ansatte 
(EmploymentPractices Claims), jf. afsnit A, pkt. 6.4.

6.9. Person og tingskade

6.9.1. Udover omkostninger som anført i afsnit A, pkt. 3.2, er forsikringen udvidet til at dække 
rimelige sagsomkostninger til Sikredes forsvar overfor Krav mod den pågældende Sikrede, 
om erstatning for faktisk eller påstået legemsbeskadigelse, sygdom, lidelse, død, 
følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk skade eller anden personskade samt 
erstatningskrav for tingsskade, herunder for mistet brug af ting. Forsikringen yder ikke 
dækning for selve det fremsatte krav om person og tingskade.
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6.10. Arbejdsmiljøbegrundede dødsfald

6.10.1. Udover omkostninger som anført i afsnit A, pkt. 3.2, er forsikringen udvidet til at dække 
rimelige sagsomkostninger til Sikredes forsvar overfor Krav mod den pågældende Sikrede, 
om erstatning for arbejdsmiljøbegrundet dødsfald. Forsikringen yder ikke dækning for selve 
det fremsatte krav om erstatning for arbejdsmiljøbegrundede dødsfald.

6.10.2. Ved arbejdsmiljøbegrundet dødsfald forstås persondødsfald som følge af arbejdsgivers 
grove sikkerhedsmæssige pligtforsømmelse.

6.11. Omkostninger til genetablering af renommé

6.11.1. Forsikringen er udvidet til at dække Sikredes omkostninger til genetablering af renommé, 
som følge at et dækningsberettiget Krav under forsikringen eller gennemførelse af en 
offentlig undersøgelse.

6.11.2. Med omkostninger til genetablering af renommé menes rimelige omkostninger som Sikrede 
med FORSIKRINGSSELSKABETS forudgående godkendelse pådrager sig til 
konsulentydelser med henblik på at reducere negativ eller potentielt negativ effekt på 
Sikredes renommé.

6.11.3. Denne udvidelse omfatter ikke omkostninger til løn, vederlag eller anden godtgørelse til 
Sikrede eller andre omkostninger for Koncernen.

6.12. Kaution, frihedsberøvelse og beslaglæggelse af aktiver

6.12.1. 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:

6.12.1.1. frakendelse af en sikrets ret til at besidde embede som medlem af bestyrelse, 
direktion eller tilsvarende ledelsesorgan i koncernen, eller

6.12.1.2. konfiskation, overtagelse af ejerskab og kontrol, suspension eller fastfrysning af 
ejendomsrettigheder over fast ejendom eller personlige aktiver som tilhører 
Sikrede, eller

6.12.1.3. restriktioner over Sikredes fast ejendom eller personlige aktiver, eller

6.12.1.4. midlertidigt eller permanent forbud mod sikredes besiddelse af embede eller 
udførelse af arbejde som medlem af bestyrelse, direktion eller tilsvarende 
ledelsesorgan i koncernen, eller

6.12.1.5. begrænsning af Sikredes personlige bevægelsesfrihed til en specifik privat bolig 
eller offentlig detention, eller

6.12.1.6. deportation af Sikrede som følge af tilbagekaldelse af gældende og gyldig 
immigrationstilladelse, medmindre tilbagekaldelsen skyldes at Sikrede er dømt 
skyldig i en strafbar handling.

6.12.2. Dækning under nærværende udvidelse forudsætter FORSIKRINGSSELSKABETS 
forudgående skriftlige godkendelse.

6.12.3. I forbindelse med en offentlig myndigheds påbud i medfør af afsnit A, pkt. 6.12.1.2 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.

6.12.4. Det er dog en betingelse for dækning, at:

6.12.4.1. betalingsforpligtelserne er indgået forinden nedlæggelse af offentligt påbud, og 

6.12.4.2. ethvert anden rådighedsbeløb stillet hertil er brugt.
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6.12.5. 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.

6.12.6. Såfremt krav om rettighedsfrakendelse m.v., jf. afsnit A, pkt. 6.12.1 ovenfor, rejses under en 
straffesag eller en anden sag som også angår andre forhold, omfatter 
omkostningsdækningen kun de omkostninger, som særskilt pådrages som følges af kravet 
om rettighedsfrakendelse m.v., men ikke sagens øvrige omkostninger.

6.13. Udleveringsomkostninger

6.13.1. Forsikringen er udvidet til at dække rimelige omkostninger (ikke medregnet omkostninger til 
løn, honorar eller anden godtgørelse eller andre omkostninger til sikrede) som enhver 
Sikrede pådrager sig ved:

6.13.1.1. Enhver anmodning om udlevering af en Sikret, herunder ved enhver appelsag, 
enhver 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, eller enhver ansøgning til Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol eller tilsvarende domstol i en anden 
jurisdiktion, eller

6.13.1.2. Sikredes direkte engagering af en advokat eller skatterådgiver i forbindelse med 
en udleveringssag mod denne Sikrede, eller

6.13.1.3. Sikredes engagering af PR konsulenter i forbindelse med en udleveringssag, 
såfremt de er afholdt med FORSIKRINGSSELSKABETS forudgående skriftlige 
godkendelse.

6.14. Nødsituationsomkostninger

6.14.1. Hvis hensynet til tabsbegrænsning tilsiger, at FORSIKRINGSSELSKABETS 
forhåndsgodkendelse af sagsomkostninger til forsvar ikke kan opnås indenfor rimeligt 
tidsrum, er forsikringen udvidet til at dække sagsomkostninger til forsvar som følge af et 
under forsikringen dækningsberettiget Krav. 

6.15. Sikredes bo

6.15.1. Ved Sikredes død, umyndiggørelse, insolvens eller konkurs dækkes på vegne af Sikrede 
Krav, der rejses mod Sikredes bo, administrator, repræsentant, bobestyrer eller arvinger, 
dog kun når sådanne Krav baseres på faktiske eller påståede ansvarspådragende 
handlinger eller undladelser begået af Sikrede.

6.16. Sikredes samlever, registrerede partner eller ægtefælle

6.16.1. Forsikringen dækker på vegne af Sikredes samlever, registrerede partner eller ægtefælle 
Krav rejst mod Sikredes samlever, registrerede partner eller ægtefælle, såfremt sådanne 
krav rejses mod hende eller ham på baggrund af dennes status som Sikredes samlever, 
registrerede partner eller ægtefælle, herunder Krav hvor erstatningsbeløb søges fuldbyrdet i 
ejendom under sameje eller fælleseje, dog kun når sådanne Krav baseres på 
ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af Sikrede.
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6.17. Korruption

6.17.1. Under hensyntagen til afsnit A, pkt. 5.1, hvoraf fremgår at der ikke er dækning for krav rejst i 
USA eller Canada, er forsikringen er udvidet til at dække krav rejst mod sikrede for 
overtrædelse af:

6.17.1.1. Foreign Corrupt Practices Act, 15 USC Sections 78dd-1, 78dd-2 og 78dd-3 som 
ændret ved International Anti-Bribery and Fair Competition Act of 1998, (“Foreign 
Corrupt Practices Act”) of the United States of America og enhver ændring hertil; 
eller

6.17.1.2. Lignende lovgivning i andre jurisdiktioner, herunder enhver Lovgivning som har 
inkorporeret bestemmelserne i “Convention on Combating Bribery of Foreign 
Public Officials in International Business Transactions” underskrevet af visse 
”OECD” (Organization for Economic Cooperation and Development) lande den 
17. December 1997, såvel som enhver lovgivning, der har inkorporeret 
bestemmelserne i “Inter-American Convention Against Corruption” gældende fra 
den 20. marts 1997 for visse ”OAS” (Organization of American States) lande. 

6.17.2. Denne udvidelse omfatter bøder pålagt sikrede i overensstemmelse med ”Sec. 78ff(c) (2)” 
eller ”Sec.1 78dd-2 (g) (2)” af ”Foreign Corrupt Practices Act”, inklusive bøder pålagt sikrede 
og hvor koncernen ikke lovligt kan skadesløsholde sikrede. 

6.17.3. Den samlede forsikringssum til rådighed under denne udvidelse er begrænset til et beløb 
som anført i policecertifikatet pr. skade og i alt pr. år, hvilket er en del af og ikke i tillæg til 
forsikringssummen som angivet i policecertifikatet.    

6.18. Konsulentydelser

6.18.1. Forsikringen er udvidet til at dække rimelige omkostninger forbundet med at engagere 
rådgivere til at forebygge, forhindre eller minimere risici for krav mod Sikrede, i tilfælde af, at 
Sikrede eller Koncernen opdager omstændigheder, der kan føre til et krav mod Sikrede. 

6.18.2. Forsikringssummen til rådighed for omkostninger under denne udvidelse er begrænset til en 
undersum anført i policecertifikatet.

7. Undtagelser

a) Forsikringen dækker ikke:

7.1. Krav der skyldes, at Sikrede faktisk har opnået uberettiget personlig vinding.

7.2. Krav der skyldes Sikredes faktiske forsætlige skadeforvoldelse eller retsbrud.

7.2.1. Ovenstående undtagelser i afsnit A, pkt. 7.1. og afsnit A, pkt. 7.2. finder først anvendelse, 
når det ved dom som ikke kan appelleres, eller anden endelig afgørelse er fastslået, at et 
undtaget forhold faktisk foreligger, eller hvis Sikrede tilstår.

7.2.2. Sikredes handling omfattet af ovenstående undtagelser i afsnit A, pkt. 7.1. og afsnit A, pkt. 
7.2. påvirker ikke andre Sikredes dækning under denne forsikring.

7.3. Krav der skyldes eller baseres på nogen tidligere eller verserende retssager per 
kontinuitetsdatoen, i policecertifikatet, eller i det væsentlige samme faktum og 
kendsgerninger som påstået i sådanne tidligere eller verserende retssager.

7.4. 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.

7.5. 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 Krav 
rejst af ansatte, jf. afsnit A, pkt. 6.4, og undtagelsen anvendes ikke i forhold til Krav, som 
følge af Sikredes ansvar for uagtsomt manddrab på ansatte i Koncernen, og heller ikke for 
så vidt angår Krav, der relaterer sig til sundheds- og sikkerheds regler for Koncernens 
ansatte, jf. udvidelser afsnit A, pkt. 6.9 og afsnit A, pkt. 6.10. Forsikringen dækker ligeledes 
ikke noget Krav om erstatning for faktisk eller påstået beskadigelse eller ødelæggelse af 
fysiske ting.
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7.6. 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.

7.6.1. 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 
("offeringcircular"), 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 lokale eller udenlandske myndigheder, når sådan 
registrering er påkrævet.

7.6.2. Dog skal nærværende undtagelse ikke gælde:

7.6.2.1. for tilbud om køb eller salg af, eller køb af eller salg af værdipapirer udstedt af 
Koncernen før ikrafttrædelsen af denne forsikring, jf. policecertifikatet, eller hvis 
udstedelsen omfatter værdipapirer med samlet værdi under DKK 100.000.000;

7.6.2.2. for noget krav fra Koncernens aktionærer eller indehavere af tegningsrettigheder 
til Koncernens aktier, erhvervet før ikrafttrædelsen af denne forsikring, jf. 
policecertifikatet;

7.6.2.3. hvis vilkårene i (a) – (d) nedenfor er opfyldt:

a) Sikrede giver FORSIKRINGSSELSKABET skriftlig meddelelse om udbuddet 
vedlagt fuldstændig risikoinformation, og

b) FORSIKRINGSSELSKABET beslutter at tilbyde dækning for udbuddet, og
c) FORSIKRINGSSELSKABET bekræfter dækning for udbuddet, og
d) Forsikringstageren betaler tillægspræmien indenfor den fastsatte 

betalingsfrist.

7.7. Krav om betaling af bøder, jf. dog afsnit A, pkt. 6.6 ovenfor, samt afgifter og skatter, eller 
andre forhold, som ikke er forsikringsbare i henhold til gældende ret, med undtagelse af 
sikredes ansvar eller hæftelse for koncernens undladelse af betaling af skatter og afgifter, 
såfremt ansvaret eller hæftelsen er pålagt sikrede i henhold til gældende ret i den jurisdiktion 
hvori kravet er rejst, og forudsat at koncernen eller den relaterede enhed ikke kan betale 
disse skatter (hverken fuldt eller delvist) på grund af insolvens.  

8. Forsikringssum

8.1. Forsikringssummen er den højeste grænse for FORSIKRINGSSELSKABETS forpligtelse for 
samtlige Krav, som er rejst under Certifikatet.

8.2. For alle dækninger og udvidelser gælder, at dækningen gives inden for forsikringssummen 
og ikke i tillæg hertil, jf. dog afsnit A, pkt. 8.2.1 – 8.2.4. 

8.2.1. Ved Krav rejst i Norden dækkes sagsomkostninger fuldt ud i tillæg til forsikringssummen. 

8.2.2. Er forsikringssummen mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den 
forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, 
FORSIKRINGSSELSKABET skal betale, dog i det tilfælde hvor forsikringssummen er mindre 
end idømte erstatningsbeløb dækkes sagsomkostninger med mindst 25 % af 
forsikringssummen angivet i policecertifikatet.

8.2.3. I resten af verden dækkes sagsomkostninger i tillæg til forsikringssummen med den 
procentsats af forsikringssummen, som er fastsat i policecertifikatet, såfremt de er afholdt 
med FORSIKRINGSSELSKABETS skriftlige godkendelse. 

8.2.4. Overstiger sagsomkostninger det fastsatte beløb i policecertifikatet, vil disse yderligere 
sagsomkostninger blive dækket under forsikringssummen i angivet i policecertifikatet.
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9. Selvrisiko

9.1. Sikrede bærer selvrisiko nævnt i policecertifikatet..

9.2. Eventuel selvrisiko vil altid bæres af koncernen. Der påhviler ikke selvrisiko på nogen 
individuelt sikret person.

9.3. Selvrisikoen skal forblive uforsikret.

10. Serieskade

10.1. 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.

11. Anmeldelse af skader

11.1. Når Sikrede eller Forsikringstageren får kendskab til, at der er rejst Krav mod Sikrede, skal 
der snarest muligt gives skriftlig anmeldelse til Willis og FORSIKRINGSSELSKABET:

11.1.1. Anmeldes kravet alene til en af parterne, så anses kravet ikke for at være korrekt anmeldt.

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

11.3. Såfremt Sikrede i forsikringsperioden, eller i den udvidede opdagelsesperiode, bliver 
opmærksom på omstændigheder, som giver rimelig anledning til at forvente, at der rejses 
Krav mod Sikrede, skal Sikrede give FORSIKRINGSSELSKABET skriftlig anmeldelse om 
omstændighederne, jf. afsnit A, pkt. 4.3.

11.3.1. Hvis FORSIKRINGSSELSKABET anerkender sådan anmeldelse af omstændigheder og der 
efterfølgende rejses Krav mod Sikrede som kan tilskrives disse omstændigheder, vil 
FORSIKRINGSSELSKABET behandle og efter omstændighederne dække de efterfølgende 
Krav som var de anmeldt på det tidspunkt, hvor omstændighederne blev anmeldt.

12. Behandling af skader

12.1. FORSIKRINGSSELSKABET har en ret og en pligt til at forsvare Sikrede mod Krav.

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

12.3. 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.

12.4. Ved behandling af dækningsberettigede Krav under nærværende forsikring udbetales i 
tilfælde af erstatning:

12.4.1.1. først til Sikrede fysiske personer, og 

12.4.1.2. herefter til eventuelle Sikrede juridiske personer. 

13. Fordeling af tab

13.1. Forsikringen dækker ikke Koncernens egne sagsomkostninger eller noget erstatningskrav af 
nogen art mod Koncernen.
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13.2. Som følge heraf skal Koncernen og FORSIKRINGSSELSKABET ved:

(i.) sagsomkostninger fælles for, og

(ii.) forlig der fastslår solidarisk ansvar for, og

(iii.) endelig dom eller afgørelse, der fastslår solidarisk ansvar for Koncernen og Sikrede,

13.2.1. bestræbe sig på at bestemme den mest rimelige fordeling af beløb mellem Koncernen og 
FORSIKRINGSSELSKABET, idet der herved tages hensyn til den relative juridiske og 
økonomiske risiko for, samt relative fordele opnået af Sikrede og Koncernen.

13.3. Såfremt et Krav involverer såvel dækkede som ikke dækkede forhold eller personer, skal 
Sikrede og FORSIKRINGSSELSKABET ved sagsomkostninger, forlig eller endelig afgørelse 
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 og de relative fordele opnået af de respektive parter.

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

14. Informationer afgivet ved forsikringens tegning

14.1. 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.

14.2. Oplysningerne fortolkes som afgivet af hver enkelt sikret. Oplysninger afgivet af én sikret, 
eller en sikredes viden, skal ikke påvirke andre sikredes ret til dækning.

15. Risikoforandringer

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

15.1.1. Forsikringstageren fusionerer med eller sælger alle eller en væsentlig del af sine 
aktiver til en anden person eller enhed;

15.1.2. Nogen person eller enhed opnår kontrol med Forsikringstageren gennem 
besiddelse af mere end 50 % af Forsikringstagerens kapital eller 
stemmerettigheder;

15.2. I tilfælde af ovennævnte hændelser ændres dækningen under Forsikringen til alene at gælde 
for Krav baseret på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået før datoen for 
de i afsnit A, pkt. 15.1 (15.1.1 - 15.1.2) ovenfor nævnte hændelser. 

15.3. Hvis Forsikringstageren eller Koncernen udsteder eller registrerer værdipapirer anses dette 
for en risikoforandring, som Forsikringstageren har pligt til at informere 
FORSIKRINGSSELSKABET om. På anmodning og efter modtagelse af sædvanlig 
risikoinformation skal FORSIKRINGSSELSKABET give tilbud på fortsat dækning under 
ledelsesansvarsforsikringen og på anmodning tillige give tilbud på en 
prospektansvarsforsikring. 

16. Regres

16.1. I tilfælde af, at der finder udbetaling sted under denne Police, indtræder 
FORSIKRINGSSELSKABET for dette beløb i alle rettigheder, der tilkommer Sikrede. 

16.2. 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 regres.
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16.3. FORSIKRINGSSELSKABET vil ikke udøve ret til regres mod Sikrede personer, medmindre 
det ved dom som ikke kan appelleres, eller anden endelig afgørelse er fastslået, at Sikrede 
personer faktisk har opnået uberettiget personlig vinding, eller Sikrede har foretaget faktisk 
forsætlig skadeforvoldelse eller retsbrud.

17. Forsikringens ophør

17.1. Forsikringen er fortløbende, indtil den med mindst 1 måneders varsel skriftligt opsiges til 
hovedforfald af Forsikringstager eller FORSIKRINGSSELSKABET.

18. Andre forhold

18.1. 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.

18.2. Forsikringstageren skal optræde på Koncernens og de Sikredes vegne med hensyn til at 
afgive og modtage meddelelse om rettigheder og pligter under nærværende forsikring.

18.2.1. I tilfælde af Koncernens konkurs overtager Sikrede individer og/eller kurator de i denne 
bestemmelse omhandlede rettigheder og pligter under nærværende forsikring.

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

19. Præmiens betaling

19.1. 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. 

19.2. 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.

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

19.4. 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. 

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

20. Klager

20.1. 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. 

20.2. Det kan ske ved at ringe eller skrive til FORSIKRINGSSELSKABET.

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

21. Værneting og lovvalg

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

21.2. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.
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B. GENERELLE KLAUSULER 
1. OFAC Sanktioner                        

1.1. FORSIKRINGSSELSKABET og dets genforsikringsselskaber er ikke forpligtet til at foretage 
nogen betaling af skader eller andre krav, yde dækning eller opfylde noget tilsagn eller 
forpligtelser i henhold til denne aftale i det omfang sådan betaling, dækning, tilsagn eller 
forpligtelse ville udsætte FORSIKRINGSSELSKABET eller dets genforsikringsselskaber eller 
dets moderselskab eller dets endeligt kontrollerende ejer for en økonomisk sanktion, forbud 
eller begrænsning i henhold til en resolution besluttet af de Forenede Nationer eller en 
handels- eller økonomisk sanktion, lovregler eller forordninger vedtaget af den Europæiske 
Økonomiske Union, Danmark, United Kingdom eller United States of America.

2. Psykologisk support

2.1. Forsikringsselskabet dækker den enkelte direktørs eller bestyrelsesmedlems udgifter til 
psykolog afholdt i police perioden. Denne dækningsudvidelse gælder efter at enhver anden 
form for helbredsdækning som er tilgængelig for direktørerne og bestyrelsesmedlemmerne 
er opbrugt.

3. Opsigelse

3.1. Denne forsikring kan ikke opsiges af forsikringsselskabet, bortset fra i tilfælde af manglende 
præmiebetaling.


