
Diskriminationsforsikring

Forsikringsbetingelser

2017



Forsikringsbetingelser – Diskriminationsforsikring 2

WIP – EPL 2017.01

Indhold

A. GENERELT ................................................................................................................................ 3

1. Aftalegrundlag............................................................................................................................. 3

2. Sikrede........................................................................................................................................ 3
3. Forsikringens omfang ................................................................................................................. 4

4. Forsikringsperiode ...................................................................................................................... 6

5. Geografisk område ..................................................................................................................... 6

6. Udvidelser ................................................................................................................................... 6
7. Undtagelser................................................................................................................................. 7

8. Forsikringssum............................................................................................................................ 8

9. Selvrisiko..................................................................................................................................... 9

10. Serieskade .................................................................................................................................. 9
11. Anmeldelse af skader ................................................................................................................. 9

12. Behandling af skader .................................................................................................................. 9

13. Andre forhold ............................................................................................................................ 10

14. Informationer afgivet ved forsikringens tegning........................................................................ 10
15. Risikoforandringer..................................................................................................................... 11

16. Forsikringens ophør .................................................................................................................. 11

17. Præmiens betaling .................................................................................................................... 11

18. Behandling af personoplysninger ............................................................................................. 11
19. Klager........................................................................................................................................ 12

20. Værneting og lovvalg ................................................................................................................ 12

B. GENERELLE KLAUSULER..................................................................................................... 13

1. OFAC Sanktioner...................................................................................................................... 13
2. Finansielle institutioner ............................................................................................................. 13



Forsikringsbetingelser – Diskriminationsforsikring 3

WIP – EPL 2017.01

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER
I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

A. GENERELT
1. Aftalegrundlag

1.1. Forsikringsaftalen udgøres af policecertifikatet sammen de anførte forsikringsbetingelser.

2. Sikrede

2.1. Sikrede under denne forsikring er:

2.1.1. Koncernen og; 

2.1.2. Sikret person.

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 policetillæg under 
særlige betingelser, jf. policecertifikatet.

2.2.1. Ved Sikret person forstås enhver fysisk person, der i forsikringsperioden er eller bliver:

2.2.1.1. ansat i Koncernen uanset den ansattes position og uagtet om stillingen er heltids-, 
deltids-, sæson eller midlertidig, eller;

2.2.1.2. medlem af bestyrelse, direktion eller andre ledelsesorganer i Koncernen, eller;

2.2.1.3. ægtefælle eller registreret partner til en afdød, inhabil eller insolvent sikret person, 
for formuetab

2.2.1.4. som følge af et Krav baseret på en arbejdstvist begået af en afdød, inhabil eller 
insolvent Sikret person, eller;

2.2.1.5. bo, arving eller kurator i boet efter en afdød Sikret person, for tab som følge af et 
Krav baseret på en arbejdstvist forårsaget af den afdøde sikrede person.

2.2.2. Dig, Du og Din(e) betyder enhver fysisk person eller juridisk enhed, som er sikret under 
forsikringen, jf. pkt. 1.1 ovenfor. Din(e) betyder tilhører eller kan henføres til Dig.

2.2.3. Vi og Os betyder Forsikringsselskabet, og Vores betyder tilhører eller kan henføres til 
Forsikringsselskabet.

2.3. Som del af Koncernen anses tillige alle juridiske enheder, hvori Koncernen tidligere har haft 
en kontrollerende indflydelse som beskrevet i pkt. A.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 pkt. A.2.2, 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. hvor antal ansatte i det nye datterselskab overstiger 1.000, eller 25 % af det totale 
antal ansatte i Koncernen forud for stiftelsen eller overtagelsen af det nye 
datterselskab / virksomhed;

2.4.1.3. er børsnoteret.
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2.4.2. Hvis der i forsikringsperioden, policecertifikatet, stiftes eller overtages juridiske enheder, som 
omfattes af pkt. A.2.4.1.1 – A.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 Sikrede, gælder alene handlinger eller 
undladelser begået i det tidsrum, hvor den juridiske enhed var en del af Koncernen.

3. Forsikringens omfang

3.1. Arbejdstvist

3.1.1. Vi betaler på Dine vegne Formuetab, som Du er juridisk forpligtet til at betale, som følge af et 
Krav mod Dig, hvorved forstås:

(i) ethvert søgsmål eller retsskridt rejst mod Sikrede med påstand om erstatning eller 
godtgørelse, eller;

(ii) enhver skriftlig meddelelse om, at nogen har til hensigt at holde Sikrede ansvarlig for 
formuetab, eller;

(iii) en strafferetlig sigtelse, eller;

(iv) en administrativ eller offentretlig procedure rettet mod sikrede, eller;

3.1.1.1. når kravet er baseret på en arbejdstvist, såsom men ikke begrænset til; 
diskrimination, chikane eller mobning, inklusiv overtrædelser af EU direktiver (f.eks. 
ligebehandlingsdirektivet), gengældelse og uberettiget eller usaglig afskedigelse. 
Definitionen af Krav omfatter procedurer eller Krav under eller i henhold til 
kollektive overenskomster, dog ikke overenskomster der ikke er landsdækkende, 
herunder lokalaftaler mv.

3.1.1.2. Formuetab betyder: 

a) erstatning eller anden form for kompensation, herunder men ikke begrænset 
til erstatning eller kompensation for følelsesmæssig forstyrrelse og/eller 
psykisk lidelse samt tort godtgørelse, og 

b) civilretlige bøder og afgifter, og 

c) godtgørelseskrav baseret på EU-direktiver og/eller dansk lovgivning samt 

d) punitive, exemplary, aggravated og multiple damages; medmindre disse ikke 
er forsikringsbare.

3.1.1.3. Såfremt et omfattet Formuetab er begrundet i en opsigelse af en medarbejder -
herunder i væsentlige vilkårsændringer, der kan sidestilles med en opsigelse -
forudsætter almindelig dækning, at Du forud for opsigelsen har søgt rådgivning fra 
enten en advokat fra Vores liste af godkendte advokatfirmaer (Certifikattillæg nr. 2) 
eller med Vores forhåndsgodkendelse fra en anden kvalificeret ansættelsesrets-
advokat eller arbejdsgiverorganisation, og at Du har handlet i overensstemmelse 
med den givne rådgivning. Har Du undladt at søge rådgivning eller har Du undladt 
at handle i overensstemmelse med den ydede rådgivning, fordobles den i 
policecertifikatet nævnte selvrisiko.

3.1.2. Formuetab omfatter ikke: 

(i) beløb som Koncernen  på nogen måde er kontraktligt forpligtet til at betale, og beløb 
som Koncernen er forpligtet til at betale under hensyntagen til gældende ret, uagtet at 
der foreligger arbejdstvist(er) – herunder men ikke begrænset til enhver form for 
betaling af løn og løngoder såvel i det løbende ansættelsesforhold som i en 
opsigelsesperiode, feriegodtgørelse, pensionsbidrag, fratrædelsesgodtgørelse m.v. og; 

(ii) betaling af bøder og afgifter som ikke er civilretlige, samt;

(iii) betaling af skatter.
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3.2. Sagsomkostninger

3.2.1. Vi forsvarer Dig og/eller betaler Dine rimelige civilretlige og strafferetlige sagsomkostninger i 
forbindelse med undersøgelse, forsvar, udenretlig eller indenretlig repræsentation, herunder 
ved nævnsbehandling og voldgift, anke og/eller forlig af et Krav mod Dig baseret på en 
arbejdstvist. Dine interne omkostninger dækkes ikke.

3.3. Personoplysninger

3.3.1. Vi betaler dit Formuetab, og Dine sagsomkostninger, jf. pkt. A.3.1 Arbejdstvist og pkt. A.3.2 
Sagsomkostninger ovenfor, i relation til Krav rejst mod Dig for krænkelse af privatliv ved 
ulovlig frigivelse eller offentliggørelse af personoplysninger, der resulterer i en 
ansvarspådragende arbejdstvist.

3.4. Krisehåndtering

3.4.1. Såfremt en faktisk eller påstået arbejdstvist indtræffer, og arbejdstvisten med rimelighed må 
antages for dig at medføre et Formuetab, så betaler Vi, under hensyntagen til undersummer 
nævnt i policecertifikatet, følgende rimelige og nødvendige omkostninger:

3.4.2. Koncernens omkostninger til rådgivning omkring håndtering af en krise fra en uafhængig 
krise konsulent, herunder, men ikke begrænset til, rådgivning omkring intern og ekstern 
kommunikation til genetablering af renommé i tilfælde af en intern eller ekstern krise. 

3.4.3. Du kan vælge en PR-/kommunikations konsulent til:

3.4.3.1. Krisehåndtering (Certifikattillæg nr. 1) 

a) fra Vores liste af godkendte PR-/kommunikations konsulenter (Certifikattillæg 
nr. 1), eller;

b) med Vores forhåndsgodkendelse en anden kvalificeret person eller selskab.

3.4.3.2. Repræsentation ved undersøgelser

a) Dine omkostninger, pådraget med Vores forhåndsgodkendelse, til opfyldelse 
af en Sikret persons juridiske forpligtelse(r) til at deltage i en undersøgelse.

3.5. Omkostninger til psykologbistand

3.5.1. Vi betaler, under hensyntagen til undersummer nævnt i policecertifikatet, Dine omkostninger, 
afholdt med Vores forhåndsgodkendelse, til psykologbistand til en fysisk person(er), der har 
været udsat for en faktisk eller påstået arbejdstvist.

3.5.2. Denne dækning er subsidiær i forhold til anden forsikring eller anden kompensation, der 
konkret dækker sådanne omkostninger, f.eks. sociale ydelser.

3.6. Genoprettelsesomkostninger

3.6.1. Vi betaler, under hensyntagen til undersummer nævnt i policecertifikatet, følgende rimelige 
omkostninger, som følge af et dækket Krav:

3.6.2. Genbesættelse af stilling

3.6.2.1. Koncernens omkostninger, pådraget med Vores forhåndsgodkendelse, til 
midlertidig eller permanent at erstatte en fysiske person(er) der har været udsat for 
en faktisk eller påstået arbejdstvist. Interne omkostninger i Koncernen dækkes 
ikke.

3.6.3. Undskyldning

3.6.3.1. Dine omkostninger til udarbejdelse, udsendelse og/eller offentliggørelse af 
undskyldning til den fysiske person, der har været udsat for en arbejdstvist.

3.7. Juridisk rådgivning

3.7.1. I tilfælde af, at en personalepolitik og/eller -praksis er, kan være eller kan blive 
ansvarspådragende, f.eks. på grund af diskrimination, chikane eller ophør af 
ansættelseskontrakt, også i prøvetiden, betaler Vi, under hensyntagen til undersummer 
nævnt i policecertifikatet, de rimelige omkostninger til juridisk rådgivning til Sikrede, fra et 
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uafhængigt advokatfirma med henblik på problemidentifikation og – i det omfang det kan 
lade sig gøre under hensyntagen til undersummerne nævnt i policecertifikatet – afhjælpning. 

3.7.2. Sikrede kan enten vælge et advokatfirma:

3.7.2.1. fra Vores liste af godkendte advokatfirmaer (Certifikattillæg nr. 2), eller;

3.7.2.2. med Vores forhåndsgodkendelse en anden kvalificeret ansættelsesretsadvokat 
eller advokatfirma.

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. pkt. A.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

6.1. Forsikringens øvrige vilkår og undtagelser gælder for nedenstående udvidelser:

6.2. Udvidet opdagelsesperiode

6.2.1. Hvis Vi annullerer forsikringen jf. pkt. A.16.2 skal Sikrede være berettiget til en udvidet 
opdagelsesperiode på 12 måneder fra forsikringsperiodens udløb uden merpræmie. 

6.2.2. Udvidet opdagelsesperiode er den periode, hvor Du skriftligt kan anmelde nye Krav rejst 
eller omstændigheder som Du får kendskab til i den udvidede opdagelsesperiode, og som er 
baseret på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået forud for ikrafttræden af 
den udvidede opdagelsesperiode. Udvidet opdagelsesperiode medfører ingen fornyet eller 
forhøjet forsikringssum.

6.2.3. Udvidet opdagelsesperiode ydes ikke, hvis: 

(i) Præmien ikke er betalt, 

(ii) Forsikringstager en har fornyet, placeret eller tegnet anden forsikring med 
retrodækning, der omfatter arbejdstvister, eller lignende dækning, andetsteds, 

(iii) Forsikringstager fusionerer med eller sælger alle, eller en væsentlig del af, sine aktiver 
til en anden person eller enhed, eller 

(iv) Forsikringstager er under likvidation, konkursbehandling eller underlagt anden form for 
retsmiddel ved Forsikringstagers insolvens..
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6.3. Nye datterselskaber

6.3.1. Datterselskaber, jf. definitionen i pkt. A.2.1.1, er udvidet til at omfatte de juridiske enheder, 
som stiftes eller overtages af Forsikringstager eller dennes datterselskaber efter 
forsikringens ikrafttrædelse jf. policecertifikatet, hvis den juridiske enhed omfattes af 
datterselskab definitionen i pkt. A.2.1.1, forudsat, at antal ansatte i det nye datterselskab ikke 
overstiger 1.000, eller 25 % af det totale antal ansatte hos Forsikringstager og dennes 
datterselskaber forud for stiftelsen eller overtagelsen af det nye datterselskab.

6.3.2. Medmindre andet er skriftligt aftalt og vedhæftet som Certifikattillæg, jf. særlige betingelser 
under policecertifikatet, gælder dækningen for noget krav rejst mod nogen sikret i nogen 
juridisk enhed i koncernen, alene handlinger eller undladelser begået i det tidsrum, hvor den 
juridiske enhed var en del af koncernen.

6.4. Ledelsesansvar uden for Koncernen (Outside Director Liability)

6.4.1. Forsikringen betaler på vegne af sikrede formuetab, der opstår som følge af et Krav mod en 
person, som på specifik opfordring fra Koncernen var, er eller bliver bestyrelsesmedlem eller 
direktionsmedlem i en Relateret enhed, under forudsætning af, at kravet rejses mod 
personen i dennes egenskab af bestyrelsesmedlem eller direktionsmedlem i den Relaterede
enhed.

6.4.2. Ved Relateret enhed forstås:

6.4.2.1. ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger samt andre non-profit organisationer;  

6.4.2.2. enhver juridisk enhed, hvori koncernen, direkte eller indirekte, på tidspunktet for 
forsikringens ikrafttrædelse og gennem hele forsikringsperioden ejer eller 
kontrollerer en positiv andel, dog maksimalt 50 %, af denne juridiske enheds 
aktiekapital og/eller stemmerettigheder, forudsat at den juridiske enhed: 

a) ikke er registreret eller stiftet i USA eller nogen stat, territorium eller 
besiddelse herunder;

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

c) ikke er en Finansiel Institution. Finansiel Institution defineres i relation til 
denne udvidelse som: nogen form for bank, forsikringsselskab, og/eller 
forskelligartet finansiel virksomhed, herunder men ikke begrænset til 
børsmægler- eller investeringsvirksomhed, eller;

d) ikke på nogen måde kontrolleres af Koncernen.

6.4.3. Dækning under denne udvidelse skal være subsidiær i forhold til enhver anden 
diskriminationsforsikring for den Relaterede enhed samt enhver skadesløsholdelse ydet fra 
den Relaterede enhed. 

6.5. Koncernens pensionsfonde

6.5.1. Definitionen af Sikrede er udvidet til at omfatte enhver ansat i en pensionsfond, hvis formål 
det er – helt eller delvist (dog mere end 50 %) – at administrere pensionsmidler for de 
ansatte i Koncernen.

7. Undtagelser

7.1. Vi dækker ikke Formuetab der vedrører:

7.2. Person- og tingskade

7.2.1. Sygdom, ulykke (uanset om arbejdsrelateret eller ej), død eller anden forringelse af nogen 
persons fysik, eller skade eller ødelæggelse af fysisk ejendom, inklusiv direkte eller indirekte 
tab af anvendelsesmulighed.

7.2.2. Denne undtagelse skal dog ikke finde anvendelse på følelsesmæssig forstyrrelse og psykisk 
lidelse.
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7.3. Kendte forhold og omstændigheder samt retssager

7.3.1.1. Krav baseret på faktiske eller påståede forhold og omstændigheder som Du, før 
forsikringens første ikrafttræden har haft anledning til at tro ville lede til et krav, eller

7.3.1.2. Krav der skyldes eller baseres på tidligere og verserende Retssager eller i det 
væsentlige samme fakta og kendsgerninger som påstået i sådanne tidligere eller 
verserende Retssager samt Krav forud for forsikringens første ikrafttræden.

7.3.2. Retssager omfatter enhver civilretlig-, strafferetlig-, administrativ- eller tilsynsmyndigheds 
prøvelse samt formel undersøgelse, udredning, mediation eller afgørelse og behandling ved 
nævn eller voldgift.

7.4. Forsæt

7.4.1. Forsætlig arbejdstvist, hvis det af en domstol eller en administrativ instans i en endelig 
afgørelse som ikke kan appelleres er konstateret, at Du forsætligt har begået en handling 
eller har undladt en pligtig handling, eller hvis Du skriftligt har indrømmet en sådan forsætlig 
handling eller undladelse, i begge tilfælde med henblik på at fremkalde en 
forsikringsbegivenhed, og dette har ført til en arbejdstvist, som ville være dækket af denne 
forsikring, men pga. denne undtagelse ikke er det, fordi der er tale om forsætlig 
skadeforvoldelse. 

7.4.2. Forsætlige handlinger og/eller undladelser hos én Sikret person vil ikke få indflydelse på 
andre Sikrede personers forsikringsdækning.

7.4.3. Vi dækker Dine sagsomkostninger, indtil endelig afgørelse, som ikke kan appelleres, 
foreligger, respektive indtil Du skriftligt har indrømmet en handling eller undladelse, som 
ovenfor beskrevet.

7.5. Masseafskedigelse/-opsigelse

7.5.1. Masseafskedigelser/-opsigelser, om-/restrukturering, omorganisering eller omlokalisering 
(flytning), uanset om der er indgået aftaler med fagforeninger. 

7.5.2. Masseafskedigelser/-opsigelser defineres i denne sammenhæng i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende lov om varsling af kollektive afskedigelser.

7.5.3. Denne undtagelse skal ikke finde anvendelse på en arbejdstvist dækket under denne 
forsikring, hvis Du ville have været ansvarlig, uanset de særlige regler, der gælder for 
masseafskedigelser/-opsigelser.

7.6. Forpligtelser 

7.6.1. Forpligtelser af nogen art i relation til betaling af løn eller andet vederlag, herunder i relation 
til mindsteløn, manglende betaling af ligeløn, manglende betaling af overarbejdstillæg eller 
andre tillæg samt manglende betaling af indsatsafhængig honorering i øvrigt, 
arbejdsskadekompensation, handikapforanstaltninger, anciennitetsbestemt eller anden 
objektivt fastsat kompensation ved afskedigelse/opsigelse, arbejdsløshedsforsikring, 
pensionsgoder, sociale ydelser og lignende forpligtelser. 

7.6.2. Denne undtagelse skal dog ikke finde anvendelse på Krav vedrørende gengældelse.

8. Forsikringssum

8.1. Forsikringssummen er den højeste grænse for Vores forpligtelse for samtlige krav, som er 
rejst under policecertifikatet.

8.2. For alle dækninger og udvidelser gælder, at dækningen gives inden for forsikringssummen 
og ikke i tillæg hertil, jf. dog pkt. A.8.3.

8.3. Ved Krav rejst i Norden dækkes sagsomkostninger fuldt ud, selv om forsikringssummen 
derved overskrides. Er forsikringssummen mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes 
alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det 
erstatningsbeløb, Vi skal betale.

8.3.1. I resten af verden dækkes sagsomkostninger i tillæg til forsikringssummen med det fastsatte 
beløb policecertifikatet, såfremt de er afholdt med Vores skriftlige godkendelse. Overstiger 
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sagsomkostninger det fastsatte beløb, vil disse yderligere sagsomkostninger blive dækket 
under forsikringssummen i policecertifikatet.

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 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 dig, 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 Du 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. Hvis Du 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 Du give Os skriftlig anmeldelse om omstændighederne, jf. pkt. A.4.3.

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

12. Behandling af skader

12.1. Forsvar

12.1.1. Vi har en ret og en pligt til at forsvare alle Krav mod Dig. Du kan vælge mellem:

12.1.1.1. en advokat fra Vores liste over forhåndsgodkendte advokatfirmaer (Certifikattillæg 
nr. 2), eller;

12.1.1.2. din egen advokat, med Vores forhåndsaccept, eller;

12.1.1.3. at overdrage forsvaret til Os, med Vores samtykke.

12.1.2. I pkt. A.12.1.1.1 - pkt. A.12.1.1.2 lægger Vi sagsomkostninger ud, men forbeholder Os retten 
til, at deltage i forsvaret og eventuelle forligsforhandlinger.

12.2. Tabsbegrænsning

12.2.1. Under alle omstændigheder er Du forpligtet til, for egen regning, at hjælpe Os med forsvaret, 
og i videst mulig omfang forsøge at begrænse negative konsekvenser af krav rejst mod dig.

12.3. Forlig

12.3.1. Det er en betingelse for Vores udbetaling under denne forsikring, at Du ikke uden Vores 
forudgående skriftlige samtykke: indrømmer eller påtager Dig noget ansvar, forliger noget 
krav, samtykker eller medgiver til nogen dom, pådrager Dig nogen sagsomkostninger, jf. pkt. 
A.3.3, eller omkostninger til Krisehåndtering jf. pkt. A.3.4 samt Genoprettelsesomkostninger 
jf. pkt. A.3.6. 

12.3.2. Dog skal nærværende begrænsning ikke gælde for omkostninger til 
Krisehåndteringskonsulenter, jf. pkt. A.3.4.3.1 og omkostninger i forbindelse med en 
undskyldning jf. pkt. A.3.6.2.
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12.3.3. Vi er berettigede til, at gennemføre undersøgelser og foretage forhandlinger samt, med Dit 
samtykke eller på advokatens anbefaling at forlige ethvert Krav.

12.4. Regres

12.4.1. Hvis Vi foretager udbetaling under forsikringen indtræder Vi for dette beløb i alle rettigheder, 
der tilkommer Sikrede. Du skal gøre alt, hvad der måtte være nødvendigt for at sikre disse 
rettigheder, herunder udarbejdelse af de dokumenter, der er nødvendige for Vores regres

12.4.2. Regres mod en Sikret person begrænses til arbejdstvister, hvor en Sikret person ved endelig 
afgørelse der ikke kan appelleres, er fundet skyldig i forsætlige, svigagtige eller kriminelle 
forhold, eller hvis en Sikret person skriftligt har erkendt sine forsætlige, svigagtige eller 
kriminelle forhold.

12.5. Prioritering af udbetaling

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

12.5.1.1. først til Koncernen, og 

12.5.1.2. herefter til andre Sikrede. 

13. Andre forhold

13.1. Allokation

13.1.1. Såfremt et krav involverer såvel dækkede som ikke dækkede begivenheder, skal Du og Vi –
ved sagsomkostninger, forlig eller endelig afgørelser – bestræbe Os på at bestemme den 
mest rimelige fordeling af beløb mellem Dig og Os, idet der herved tages hensyn til den 
relative juridiske og økonomiske risiko ved de dækkede, henholdsvis ikke dækkede, 
begivenheder.

13.2. Anden forsikring

13.2.1. Forsikringen dækker ikke i det omfang, at 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. Du skal 
optræde på sikredes vegne med hensyn til at afgive og modtage meddelelse om rettigheder 
og pligter under nærværende forsikring.

13.3. Kommunikation

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

13.4. Overdragelse

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

13.5. Tredjemands ydelser

13.5.1. Tjenesteydelser leveret af en tredjemand i forbindelse med denne forsikring udføres af 
tredjemand i direkte tjenesteforhold til Dig, uden Vores kontrol og tilsyn. Vi yder ingen garanti 
eller lignende for de serviceydelser tredjemand leverer, eller ikke leverer, og Vi skal ikke 
ifalde noget ansvar for tredjemands ansvarspådragende handlinger eller undladelser, eller 
for erstatningsansvar ifaldet ved anvendelse, eller mangel på anvendelse, af sådanne 
serviceydelser.

14. Informationer afgivet ved forsikringens tegning

14.1. Forsikringen tegnes og fornyes på grundlag af de oplysninger, som er givet til Os, 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.
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14.2. Oplysningerne fortolkes som afgivet af hver enkelt Sikrede Oplysninger afgivet af én 
Sikrede, eller den Sikredes viden, skal ikke påvirke andre Sikredes ret til dækning.

15. Risikoforandringer

15.1. I tilfælde af, at Koncernen i løbet af forsikringsperioden, jf. policecertifikatet, stifter eller 
overtager en juridisk enhed, der er omfattet af datterselskabsdefinitionen i pkt. A.2.2, og 
dette datterselskabs antal ansatte udgør over 20 % (dog minimum 20 ansatte) af det totale 
antal ansatte i Koncernen på tidspunktet for ikrafttrædelse af indeværende 
forsikringsperiode, dækkes disse ansatte i enten 30 dage fra første overtagelse eller 
stiftelse, eller indtil forsikringsperioden udløber alt afhængigt af hvilken dato, der kommer 
først.

15.2. Vi kan mod merpræmie udvide denne dækning ud over 30 dage, såfremt Du skriftligt 
anmoder herom, og giver Os fuldstændig risikoinformation vedrørende disse juridiske 
enheder samt accepterer eventuelle rimelige ændringer i betingelser, vilkår og præmie.

15.3. Medmindre andet er skriftligt aftalt og bekræftet i policecertifikatet gælder dækningen for 
noget Krav rejst mod nogen Sikrede, alene handlinger eller undladelser begået i det tidsrum, 
hvor den juridiske enhed var en del af koncernen.

16. Forsikringens ophør

16.1. Automatisk fornyelse

16.1.1. Forsikringen gælder i forsikringsperioden, jf. policecertifikatet, og ved udløb af 
forsikringsperioden fornyes forsikringen automatisk for en ny 12 måneders 
forsikringsperiode, medmindre Du eller Vi opsiger forsikringen ved skriftlig meddelelse 
senest 2 måneder før udløb af den i kraft værende forsikringsperiode.

16.2. Annullering

16.2.1. Forsikringen vil ikke blive annulleret af Os i forsikringsperioden, medmindre præmien ikke 
betales.

17. Præmiens betaling

17.1. 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. 

17.2. 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.

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

17.4. 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. 

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

18. Behandling af personoplysninger

18.1. 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.
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18.2. 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.

18.3. 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.

18.4. 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.

19. Klager

19.1. 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. 

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

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

20. Værneting og lovvalg

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

20.2. 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. Finansielle institutioner

2.1. Forsikringen omfatter ikke Finansielle Institutioner.


