Produktfaktablad för försäkringsprodukten

VD- och styrelseansvarsförsäkring

Försäkringsgivare:
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Mariehamn, Åland
FO nummer 0145082-0
Webb: www.alands.se

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten finns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
VD- och styrelseansvarsförsäkringen gäller för skadeståndskrav avseende ren förmögenhetsskada som framställs mot försäkringstagaren.
Försäkringen täcker även skäliga kostnader för juridisk rådgivning vid myndighets utredning, om sådan utredning kan antas leda till ansvar för
den försäkrade. Försäkringen är en tilläggsförsäkring till Kombinerad Företagsförsäkring eller Fastighetsförsäkring.
Försäkringsprodukten säljs endast via försäkringsförmedlare.

Vad ingår i försäkringen?
VD- och styrelseförsäkringen gäller
försäkringstagaren och den försäkrade
Med försäkringstagaren avses bolaget eller koncernen innefattande
dotterbolag
Med försäkrade avses fysisk person som är tidigare, nuvarande eller
framtida styrelseledamot, verkställande direktör, ledamot i direktion,
förvaltningsråd eller annat motsvarande ledningsorgan eller ledande
befattningshavare inom bolaget som kan bli föremål för personligt
ansvar
Försäkringen gäller för krav som framställs mot försäkrad under
försäkringstiden och som anmäls till försäkringsgivaren inom sex
månader efter det att kravet mottagits av den försäkrade, dock
senast sex månader efter det att försäkringsavtalet upphört
Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk till följd av ren förmögenhetsskada – även ansvar enligt reglerna i aktiebolagslagen
om kontrollbalansräkning, kontrollstämma och tvångslikvidation
– som framställs mot försäkrad i dennes egenskap av verkställande
direktör, medlem av styrelse, direktion, förvaltningsråd eller annat
motsvarande ledningsorgan eller – vid brott mot aktiebolagslagen
eller bolagsordningen – ledande befattningshavare inom bolaget
Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen åtar sig försäkringsgivaren för den försäkrades räkning att
utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
förhandla med den som kräver skadestånd
föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaför
farande och därvid betala rättegångs- eller skiljemannakostnader
som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala som denne
inte kan utfå av motpart eller annan
betala det skadestånd som överstiger självrisken och som den
försäkrade är skyldig att utge enligt gällande rätt
Försäkringen omfattar
efter försäkringsgivarens godkännande, skäliga och nödvän
diga kostnader för juridisk rådgivning i samband med försäkrads
lagstadgade skyldighet att medverka i offentlig utredning av bolagets verksamhet, om sådan utredning kan antas leda till ansvar
för ren förmögenhetsskada för den försäkrade
vid försäkrads död, förlust av rättshandlingsförmåga, insolvens
eller konkurs – krav som framställs mot försäkrads dödsbo,
delägare, legal företrädare eller försäkrad i konkurs
krav som avser försäkrads handling och som framställs mot
försäkrads make eller sambo i denna egenskap
krav framställda mot en anställd hos försäkringsgivaren som har
varit, är eller kommer att bli verkställande direktör, ledamot av
styrelse, direktion, förvaltningsråd eller motsvarande ledningsorgan i ett intressebolag, om sådant krav framställs mot den
anställde i denna egenskap
Försäkringen gäller dock endast under förutsättning att uppdraget
utförs på begäran och under ledning av koncernen.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för krav som framställs mot försäkrad inom
Norden utom vid skadeståndsskyldighet som grundas på i Nordamerika gällande rätt
Försäkringen gäller för krav som framställs mot försäkrad under
försäkringstiden och som anmäls till försäkringsgivaren inom sex
månader efter det att kravet mottagits av den försäkrade, dock
senast sex månader efter det att försäkringsavtalet upphört

Vad ingår inte i försäkringen?
Försäkringen gäller inte för
krav som grundar sig på att försäkrad orsakat skada med uppsåt
som fastställts genom lagakraftvunnen dom, annat slutligt av
görande eller försäkrads medgivande
krav som kan hänföras till böter, viten, straffskadestånd, avgifter
eller skatter
krav som kan hänföras till beslut i styrelsen som lön, arvode,
bonus, option eller annan ersättning till försäkrad eller då för
säkrad mottagit otillåten ersättning
krav som hänför sig till rättstvist som pågår eller har avslutats
före försäkringens första begynnelsedag, eller som grundar sig
på väsentligen samma omständigheter som påståtts i annat
pågående eller tidigare avgjord rättstvist
krav som hänför sig till omständigheter som anmälts till tidigare
försäkringsgivare
krav som framställs av försäkrad mot annan försäkrad
utfästelser eller åtaganden som medför ersättningsskyldighet
utöver gällande rätt
krav som direkt eller indirekt hänför sig till inträffad person- eller
sakskada
krav som hänför sig till försäkringstagarens obestånd eller konkurs
handlingar eller försumlighet som lett till krav och som den
försäkrade eller försäkringstagaren känt till eller borde ha känt till
innan försäkringen trädde i kraft

 	 Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?
försäkringsbeloppet som avtalas är den högsta sammanlagda
ersättning under försäkringstiden som försäkringsgivaren betalar
för skadestånd inklusive ränta, utrednings-, förhandlings- och
rättegångs- och skiljemannakostnader
försäkringen gäller utan självrisk om inte annat avtalas

Vilka är mina skyldigheter?
•

du måste anmäla inträffad skada så snart som möjligt

•

bistå med de utredningar, analyser och undersökningar som kan
vara av betydelse

När och hur ska jag betala?
•

premien betalas senast på förfallodagen

När börjar och slutar försäkringen gälla?
•

försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är
ett år

•

tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkrings
tiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås

Hur kan jag säga upp avtalet?
•

om försäkringsgivaren väsentligt åsidosätter sina skyldigheter
enligt försäkringsavtalslagen eller enligt försäkringsavtalet

•

försäkringsbehovet bortfaller eller annan liknande omständighet
av väsentlig betydelse

•

försäkringsgivaren har ändrat försäkringsavtalet under avtalstiden

•

vi kan säga upp försäkringen om
•

du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synnerligen vägande skäl, exempelvis om du gett vilseledande
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst

•

du inte har betalat premien i tid
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