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Försäkringsbrev VD & styrelseansvarsförsäkring
Region Skåne 
Regionstyrelsen RSID 143300
205 01 MALMÖ 

Datum Org nr 232100-0255
2022-02-10

Förmedlare
Söderberg & Partners
Dennis Fernholm

Försäkringsskydd
Premien är beräknad utifrån de uppgifter som er förmedlare har lämnat. Försäkringen gäller för ledande 
befattningshavare (se definition i villkoret) i följande bolag:

Försäkrade bolag Omsättning
Region Skåne
Region Skåne Holding
Skåne Care
Business Region Skåne
Tourism in Skåne
Invest in Skåne
Event in Skåne
Film i Skåne
Innovation Skåne AB
Malmö Opera och Musikteater 
Skånes Dansteater
Folktandvården Skåne AB 
Stiftelsen Skånska Landskap 
Stiftelsen OD Krooks Donation M län
Stiftelsen OD Krooks Donation L län 
Stiftelsen Jur Dr H Cavallis Donationsfond
Stiftelsen för fritidsområden i Skåne 
Stiftelsen Emil Bondessons Skogsvård 
Region Skåne Depå Hässleholm

SEK 1,438,000,000

I de fall försäkringen tecknas för koncernmoderbolag gäller försäkringen även för ledande befattningshavare i 
dotterbolag (se definition i villkoret).

Förändringar i lämnade uppgifter
Har nya uppgifter tillkommit eller om någon uppgift behöver ändras, kontakta din förmedlare.
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DK-1267 KÖPENHAMN, DANMARK 114 37 STOCKHOLM

Tel: +45 3313 1533
Mail: skade@cnahardy.com

Frågor rörande din försäkring
Om du har frågor rörande din försäkring vänligen kontakta din förmedlare.

Stockholm 2022-02-10

Med vänliga hälsningar
Ryan Specialty Group Nordics AB

Jan Hallberg

Utfärdat på grund av

Försäkringstagare

Försäkringsperiod

Avtalstid

Avslutande av kontrakt

Aviseringstid

Premieutvecklings-
garanti

Förnyelse

Region Skåne 

2022-01-01 - 2022-12-31

2018-01-01 – 2020-12-31. Försäkrad har rätt att förlänga 
avtalet årsvis t.o.m. 2022-12-31.

Den upphandlande myndigheten/enheten skall ha rätt att i 
enlighet med 17 kap. 17 § LOU eller 16 kap. 17 § LUF avsluta 
kontraktet om någon av de i dessa paragrafer angivna 
förutsättningarna är för handen.

Ändringar av premiesatser och/eller villkor aviseras senast 
sex månader före årsförfallodagen. Om försäkringstagare 
inte accepterar ändringarna, upphör försäkringsavtalet att 
gälla med automatik vid slutet av den innevarande 
försäkringsperioden.

Med premieutvecklingsgaranti avses en garanti att premien 
inför respektive försäkringsår kan höjas med maximalt 10%. 
Någon avisering om premiehöjning sker dock inte under 
avtalsperiodens första år.

Samt kopia av anmälan till:
Ryan Specialty Group Nordics AB 
Brahegatan 2

Vid skada kontakta nedan
”Skadeanmälan”
CNA Insurance Ltd.
Hammerensgade 6, 1
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Skallkrav

Försäkringsnummer

Årspremie
(nettopremie)

Försäkringsbelopp 

Självrisk

Geografisk omfattning 

Försäkringsvillkor 

Försäkrade individer

Följande omständigheter omfattas inte av 
premieutvecklingsgarantin:
- förändringar i premieberäkningsunderlaget
- sedvanlig indexering
- normala undantag avseende aviseringar som leverantören
inte kontrollerar själv, som t ex myndighets pålaga eller
väsentligt fördyrade återförsäkringskostnader
- ett väsentligt förändrat skaderesultat

Försäkringen uppfyller samtliga Skall- och Börkrav enligt 
Upphandlingsunderlag för Samordnad upphandling 2017.

Villkorets krav på ägarintresse avseende kommersiella 
företag utgår under förutsättning att:
- berörd person skriftligen har fått i uppdrag att representera
försäkringstagaren i styrelsen, och
- CNA informeras om vilka eventuella bolag detta avser

 DO0105

SEK 73,691

SEK 50,000,000 per krav och för perioden

SEK 0, dock för USA/Kanada SEK 250 000 

Hela världen 

470-93-01 SP FINAL

Varje fysisk person som är före detta, nuvarande eller 
framtida verkställande direktör, styrelseledamot, medlem av 
direktionen eller motsvarande ledningsorgan i nuvarande 
eller framtida anställd i koncernen, som kan bli föremål för 
självständigt ledningsansvar (nedan ”ledande 
befattningshavare”).

Se försäkringsvillkoret.Övrigt
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Försäkringen gäller under förutsättning att 
beställningsblankett är undertecknad samt att 
försäkringstagaren inte har haft några skador som skulle 
täckts av denna försäkring.

2017-05-29Datum för undertecknande 
av beställningsblankett
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1. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING

2. DEFINITIONER

ALLMÄNA BESTÄMMELSER

I enlighet med bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104) inklusive senare ändringar i 
försäkringsavtalet om inte annat anges i de allmänna bestämmelserna eller försäkringen.

1.1 VD- och styrelseansvar (Individuellt försäkringsskydd)

Försäkringsbolaget skall, å Försäkrad persons vägnar, ersätta Skada som grundas på Krav som för 
första gången framställs mot Försäkrad person under Försäkringsperioden eller, om tillämpligt, den 
förlängda upptäcktsperioden och som har rapporterats till Försäkringsbolaget i enlighet med försäk- 
ringsvillkoren enligt denna försäkring. Sådan ersättning betalas under förutsättning att Företaget inte 
redan kompenserat Försäkrad person för en sådan Skada.

1.2 VD- och styrelseansvar (ersättning till Företaget)

Försäkringsbolaget skall, å Företagets vägnar, ersätta Skada som Företaget har ersatt Försäkrad 
person och som grundas på Krav som för första gången framställts mot Försäkrad person under För- 
säkringsperioden eller, om tillämpligt, den förlängda upptäcktsperioden och som har rapporterats till 
Försäkringsbolaget i enlighet med försäkringsvillkoren enligt denna försäkring.

I denna försäkring gäller följande definitioner:

Anställd
avser varje tidigare, nuvarande eller framtida heltids-, deltids-, eller säsongsanställd inom Företaget.

Anställningsrelaterad ansvarsgrundande handling
avser en Ansvarsgrundande handling i form av eller relaterad till:

(i) olovlig(t) eller ogrundad(t) avskedande, uppsägning eller avslut av anställningsförhållande, 
faktiskt eller konkludent, inklusive relaterade brott mot uttryckliga eller underförstådda be- 
stämmelser i ett anställningsavtal;

(ii) felaktiga eller vilseledande upplysningar i relation till anställningsförhållandet;
(iii) överträdelser av lagar som reglerar arbetsförhållanden eller mot diskriminering i arbetslivet;
(iv) sexuella trakasserier eller andra olagliga trakasserier på arbetsplatsen;
(v) ogrundad degradering, oriktigt berövande av karriärmöjlighet eller ogrundad underlåtenhet att 

anställa eller befordra;
(vi) ogrundade disciplinära åtgärder mot Anställd;
(vii) underlåtenhet att tillhandahålla adekvat tjänstgöringsintyg;
(viii) underlåtenhet att införa adekvata riktlinjer för anställning samt rutiner;
(ix) anställningsrelaterad ärekränkning, förtal, förnedring, vållande av psykiskt lidande, förödmju- 

kelse, intrång i privatlivet eller repressalier mot Anställd;
(x) anställningsrelaterade överträdelser av Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) eller annan lik- 

nande lagstiftning;
(xi) med hänsyn till ovan angivna (i) till (x): vårdslös anställning, kvarhållande, utbildning eller ar- 

betsledning, och underlåtenhet att anta lämpliga regler och rutiner för arbetsplats och anställ- 
ning.
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Anställningsrelaterat Krav
avser Krav som framställs av en tidigare, nuvarande eller potentiell Anställd och som grundas på An- 
ställningsrelaterad ansvarsgrundande handling.

Ansvarsgrundande handling
avser verkligt eller påstått misstag, lämnande av oriktig uppgift, vilseledande påstående, handling, under- 
låtenhet eller försummelse eller överträdelse av arbetsuppgifter, som Försäkrad person begått eller 
försökt att begå i dennes egenskap som sådan, med beaktande av dennes åtaganden och förpliktelser. 
Ansvarsgrundande handling omfattar även Anställningsrelaterad ansvarsgrundande handling.

Vid Formell utredning betyder Ansvarsgrundande handling en handling utförd av Försäkrad person i 
dennes egenskap eller enbart på grund av dennes ställning som sådan, som är föremål för en sådan 
Formell utredning.

Ansökan
avser samtliga undertecknade ansökningsformulär, bilagor till sådana ansökningsformulär, övriga doku- 
ment som inges eller infogas i samband med en sådan ansökan, samt övriga dokument ingivna i sam- 
band med att Försäkringsbolaget utfärdar denna försäkring, eller en annan försäkring utfärdad av För- 
säkringsbolaget eller dess Dotterföretag som direkt eller indirekt förnyar eller ersätter denna försäkring.

Bestämmande inflytande
avser,

(i) direkt eller indirekt innehav av mer än 50 % av rösträtterna; eller
(ii) möjlighet att direkt eller indirekt välja, utse, designera eller avsätta majoriteten av styrelse- 

ledamöterna; eller
(iii) innehav eller förfogande över mer än 50 % av aktiekapitalet.

Dotterföretag
avser juridisk person i vilken Försäkringstagaren har Bestämmande inflytande, antingen direkt eller 
indirekt via ett eller flera Dotterföretag:

(i) vid eller före försäkringens ikraftträdande; eller
(ii) efter försäkringens ikraftträdande genom bildande eller förvärv, dock endast i enlighet med 

avsnitt 3.4 nedan.
Om inte annat skriftligen överenskommits, ersätter försäkringen endast Krav som framställs mot Försäk- 
rad person i Dotterföretaget för Ansvarsgrundande handling utförd under tiden då företaget var ett 
Dotterföretag till Försäkringstagaren.

Extern ledamot
avser en fysisk person som, på Företagets uttryckliga begäran, är eller har varit ledande befattningsha- 
vare eller som innehar eller innehaft motsvarande ledande ställning i ett Externt företag.

Externt företag
avser skattebefriad, ideell organisation, branschorganisation eller registrerad välgörenhetsförening oavsett 
jurisdiktion, eller

(i) ett företag, som inte är Försäkringstagaren eller dess Dotterföretag, i vilket Försäkrings- 
tagaren, direkt eller indirekt, äger 50 % eller mindre av utestående aktiekapital och/eller röst- 
rätter vid denna försäkrings ikraftträdande.
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Med Externt företag avses inte ett företag med säte i USA eller dess andra territorier eller besittningar, 
eller som har företagets aktier eller värdepapper noterade på någon marknadsplats i USA eller dess andra 
territorier eller besittningar, om inte annat uttryckligen anges i ett tilläggsvillkor till denna försäkring.

Med Externt företag avses inte företag som är en finansiell institution.

Finansiellt obestånd
avser, med hänsyn till Företaget, tillsättande av likvidator, konkursförvaltare eller liknande för att träda in i 
styrelsens och den verkställande direktörens ställe, för att överse, förvalta eller likvidera sådant Företag.

Formell utredning
avser en formell administrativ, brottsutredande eller undersökande förfrågan avseende Företagets ange- 
lägenheter, som utförs av en statlig myndighet eller annat organ med laglig behörighet att utföra sådan 
utredning, och där Försäkrad person, är lagligen förpliktigad, genom en sådan myndighet, att medverka, 
till följd av en Ansvarsgrundande handling.

Framställning om utlämning
avser en begäran om utlämning baserad på

(i) arresteringsorder;
(ii) annan verkställighet enligt lag, traktat eller internationell konvention avseende utlämning för 

brott.

Företaget
avser Försäkringstagaren och dess Dotterföretag.

Föroreningar
avser, bland annat, fast, flytande, gasformig eller termal retmedel eller kontaminant, inklusive rök, ånga, 
sot, avgaser, syror, alkalier, kemikalier eller avfall (inklusive material som skall återvinnas, rekonditioneras 
eller regenereras), samt utsläpp till luft, odör, avloppsvatten, olja eller oljerelaterade produkter, smittoför- 
ande eller medicinskt avfall, asbest eller asbestosrelaterade produkter eller buller.

Försvarskostnader
avser skäliga och nödvändiga kostnader samt utgifter som antingen uppkommer som omkostnader i 
samband med nödsituation såsom framgår av punkt 3.6, eller med Försäkringsbolagets föregående 
skriftliga samtycke, genom eller å Försäkrad persons vägnar i samband med utredning, försvar, rättelse, 
förlikning eller överklagande av ett Krav som omfattas av denna försäkring, och som innefattar kostnader 
för ställande och upprätthållande av säkerhet i samband med ett överklagande, kostnader vid framställ- 
ning om utlämning (punkt 3.7), kostnader för återställande av anseende (punkt 3.9), borgen- och säker- 
hetsställandekostnader (punkt 3.10) samt processkostnader (punkt 3.11).

Försvarskostnader omfattar inte Försäkrad persons eller Anställds lön, provision, arvode, pensionsav- 
sättning, bonus, eller andra normala och berättigade personalförmåner.

Försäkrad person
avser

(i) Ledande befattningshavare, i egenskap av eller enbart på grund av dennes ställning som 
sådan,

(ii) Anställd, men endast om sådan Anställd
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a. nämns som svarande tillsammans med en Ledande befattningshavare; eller
b. påstås ha begått en Ansvarsgrundande handling (inklusive Anställningsrelaterad an- 

svarsgrundande handling) i tillsyns- eller företagsledande ställning och under förutsätt- 
ning att sådan Anställd kan ådra sig ett personligt ansvar;

(iii) Extern ledamot, i egenskap av sådan eller enbart på grund av dennes ställning som sådan,
(iv) Ledande befattningshavare eller Anställd som av Företaget utnämnts till likvidator vid en 

frivillig likvidation av ett Dotterföretag,

Med Försäkrad person avses inte extern revisor, konkursförvaltare, administratör, likvidator eller liknande 
person som inte är Anställd i Företaget.

Försäkringsbolag
avser CNA INSURANCE COMPANY (Europe) S.A.

Försäkringsperiod
avser tidsperioden från datumet för försäkringens ikraftträdande till datumet för försäkringens upphörande, 
eller tidigare uppsägningsdatum av försäkringen.

Försäkringstagare
avser juridisk person angiven i försäkringsbrevet, som har tecknat denna försäkring och som agerar för 
eller på uppdrag av Försäkrad person.

Icke ersättningsgill Skada
avser Skada som Företaget, eller avseende Extern ledamots ansvar som omfattas av denna försäkring,
Externt företag, är oförmögen eller vägrar ersätta Försäkrad person för på grund av:

(i) Finansiellt obestånd; eller
(ii) att Företaget, eller avseende Extern ledamots ansvar som omfattas av denna försäkring, 

Externt företag, enligt gällande rätt, avtal, bolagsordning, eller stadgar inte får ersätta en så- 
dan Skada.

Krav
avser
A. ett skriftligt krav om skadestånd, eller icke-monetär ersättning, framställt mot en Försäkrad person för 
en faktisk eller påstådd Ansvarsgrundande handling (inklusive Anställningsrelaterad ansvarsgrun- 
dande handling), inklusive:

(i) ett civilrättsligt- eller skiljedomsförfarande; eller
(ii) ett straffrättsligt förfarande; eller
(iii) ett administrativt eller offentligt förfarande; eller
(v) en Framställning om utlämning.

B. en Formell utredning.

Ledande befattningshavare
omfattar varje tidigare, nuvarande eller framtida fysiska person, som är eller har varit:

(i) enligt gällande rätt eller bolagsordning i Företaget, vederbörligen vald, utnämnd eller desig- 
nerad verkställande direktör eller styrelseledamot inom Företaget, eller som innehar eller in- 
nehaft annan motsvarande ledande eller övervakande ställning i enlighet med gällande rätt, 
inklusive medlemmar av tillsynsorgan och styrelsen hos Företaget; eller
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(ii) en de facto verkställande direktör eller styrelseledamot som, utan att vara vald, utnämnd eller 
designerad enligt gällande rätt eller bolagsordning inom Företaget, kan lagligen hållas per- 
sonligen ansvarig som en de facto verkställande direktör eller styrelseledamot av Företaget.

Oberoende styrelseledamot
avser

(i) en ledamot i Företagets styrelse, som inte är eller har varit Ledande befattningshavare eller 
Anställd i Företaget och som vare sig direkt eller indirekt mottar eller har mottagit ersättning 
från Företaget för utförda konsult- eller liknande tjänster, annat än som styrelseledamot; eller

(ii) en fysisk person som är en oberoende styrelseledamot hos Företaget i enlighet med definit- 
ionen enligt gällande rätt eller bolagsstyrningskod.

Relaterade ansvarsgrundande handlingar
avser Ansvarsgrundande handlingar som är logiskt eller kausalt sammanhängande genom gemensam 
fakta, omständigheter, situationer, uppgörelse eller händelser.

Skada
avser den sammanlagda ersättning som den Försäkrade personen blir rättsligt skyldig att betala och 
som är hänförligt till Krav mot Försäkrad person, som framställs under Försäkringsperioden och om 
tillämplig den förlängda upptäcktsperioden, för Ansvarsgrundande handlingar som omfattas av denna 
försäkring, inklusive bland annat lagakraftvunnen dom, skadestånds- och ersättningsskyldighet för kost- 
nader, förlikning samt skyldighet att betala motpartens rättegångskostnader. Skada omfattar också För- 
svarskostnader och, om försäkringsbart, ”punitive and exemplary damages”.

Skada omfattar inte
(i) straffrättsliga och civilrättsliga avgifter, böter och viten, sociala avgifter och skatter. Detta 

undantag gäller dock inte för Krav som grundas på personligt ansvar för Företagets skat- 
ter i enlighet med Skatteförfarandelagen (SFS 2011:1244) kapitel 59 paragraf 12, 13 och 
14; eller

(ii) icke försäkringsbara intressen enligt gällande svensk rätt; eller
(iii) multiplicerad del av ett multiplicerat ersättningsbeslut; eller
(iv) borgen- och säkerhetsställandekostnader.

Värdepapper
avser

(i) preferens- eller stamaktier, andelar, optioner, certifikat eller teckningsoptioner baserade på 
sådana aktier eller andelar, som representerar ett ägarintresse i Företaget eller rätt att för- 
värva eller avyttra sådant ägarintresse, eller

(ii) reverser, skuldebrev och obligationer eller andra instrument som representerar en skuld till
Företaget, under förutsättning att sådana instrument utgör värdepapper enligt gällande rätt.

Övertagande
avser

(i) företagsförvärv då en fysisk eller juridisk person, eller flertalet fysiska eller juridiska personer 
agerar i samförstånd, genom
a. ägande eller kontroll av rösträtter hos Försäkringstagaren, och som resulterar i att en fy- 

sisk eller juridisk person eller flertalet fysiska eller juridiska personer äger och förvaltar 
mer än 50 % av rösträtterna hos Försäkringstagaren



VD- och styrelseansvarsförsäkring för offentlig verksamhet

6
Custom Tag UT_SW_serieswording Returned No Data from Procedure
(470-93-01-SE-UK) CIDO-SEEN-03-001-0612 – Directors & Officers Liability Insurance – 05.09.2017

3. UTVIDGAT FÖRSÄKRINGSSKYDD

b. Försäkringstagarens tillgångar, som resulterar i att en sådan fysisk eller juridisk person, 
eller en sammanslutning av sådana fysiska eller juridiska personer, äger mer än 50 % av 
Försäkringstagarens totala konsoliderade tillgångar enligt Försäkringstagarens sen- 
aste reviderade balansräkning före ett sådan övertagande.

(ii) fusion av Försäkringstagaren där Försäkringstagaren inte är den överlevande enheten.
(iii) absorption av Försäkringstagaren i en annan enhet.

Med beaktande av försäkringens omfattning och övriga försäkringsvillkor, utvidgas denna försäkring enligt 
nedanstående. Samtliga ersättningar i enlighet med nedan utvidgat försäkringsskydd, undantaget punkt
3.8 beträffande Extern ledamot, är del av det totala aggregerade försäkringsbeloppet.

3.1 Externt styrelseuppdrag

Försäkringsbolaget skall, å Extern ledamots vägnar ersätta Skada som grundas på Krav som för första 
gången framställts mot en Extern ledamot, efter det datum, då Företaget anmodade den Externa leda- 
moten att åta sig en ett sådant uppdrag och som härrör uteslutande från dennes ställning som sådan.

Detta utvidgade försäkringsskydd omfattar endast Skada som överstiger ersättning utgiven av Externt 
företag och/eller annan försäkringsersättning utgiven till det Externa företaget eller dess direktörer eller 
styrelseledamöter för ett sådant Krav.

Om Försäkringsbolaget eller något av dess Dotterföretag, utger ersättning hänförligt till annan försäk- 
ring till följd av ett Krav som tillika omfattas av denna försäkrings utvidgade försäkringsskydd, skall försäk- 
ringsbeloppet, i förhållande till ett sådant Krav, minskas med belopp som motsvarar sådan utgiven ersätt- 
ning.

Om inte parterna skriftligen överenskommit om annat, ska ersättning för Krav som framställs mot en 
Extern ledamot enbart utgå för Ansvarsgrundande handlingar som begåtts under tiden då bolaget var 
ett Externt företag hos Företaget.

3.2 Förlängd upptäcktsperiod

Om Försäkringsbolaget, av annan anledning än utebliven premiebetalning, eller Försäkringstagaren 
väljer att inte förnya försäkringen, skall Försäkringstagaren äga rätt att, mot erläggande av en tilläggs- 
premie, teckna en förlängd upptäcktsperiod, dock enbart för Krav som för första gången framställs under 
den förlängda upptäcktsperioden för Ansvarsgrundande handling som begåtts före Försäkringspe- 
riodens utgång, under förutsättning att:

 Försäkringstagaren varken förnyar försäkringen eller ersätter försäkringen med annan för- 
säkring som omfattar VD- och styrelseansvar, och

 Försäkringstagaren skriftligen meddelar Försäkringsgivaren om att han önskar teckna en 
sådan förlängd upptäcktsperiod, dock inte senare än sextio (60) dagar efter Försäkringspe- 
riodens upphörande.

Försäkringstagaren skall ha rätt att teckna en förlängd upptäcktsperiod om
a) 12 månader mot betalning av en tilläggspremie motsvarande 0 % av den senaste premien,

Försäkringstagaren har inte rätt till förlängd upptäcktsperiod i samband med Övertagande.

Förlängd upptäcktsperiod medför inte rätt till ett separat eller förhöjt försäkringsbelopp.
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Den förlängda upptäcktsperioden kan inte sägas upp och premien får anses till fullo intjänad vid den 
förlängda upptäcktsperiodens början. En förlängd upptäcktsperiod upphör omedelbart att gälla, för det fall 
att någon annan VD- och styrelseansvarsförsäkring, träder i kraft under den förlängda upptäcktsperioden 
och har helt eller delvist samma omfattning. Försäkringsbolaget är i sådant fall inte återbetalningsskyl- 
digt för intjänad försäkringspremie.

3.3 Tidigare Försäkrad Person

Försäkringsbolaget skall, för det fall Försäkringstagaren väljer att inte förnya denna försäkring eller 
ersätta denna försäkring med annan försäkring som omfattar VD- och styrelseansvar, förlänga försäkring- 
en med 72 månader från försäkringsperiodens upphörande för varje Försäkrad Person som frånträtt sin 
anställning hos Företaget under pågående Försäkringsperiod på annan grund än Övertagande av 
Företaget eller jäv, men enbart för Ansvarsgrundande handlingar som begåtts av en sådan Försäkrad 
Person efter dennes tillträde i Företaget och före datumet för frånträdelsen. Denna utvidgning löper 
parallellt med den förlängda upptäcktsperioden enligt denna försäkring. Denna utvidgning medför inte rätt 
till ett separat eller förhöjt försäkringsbelopp.

3.4 Omfattning av nytt Dotterföretag

Om Företaget, efter denna försäkrings ikraftträdande, för första gången förvärvar eller nybildar ett Dotter- 
företag, skall ett sådant Dotterföretag och dess Ledande befattningshavare samt Anställda omfattas 
av denna försäkring. Detta är inte tillämpning om Dotterföretaget:

(i) (a) är registrerat eller nybildat i USA dess andra territorier eller besittningar, och (b) dess 
totala tillgångar överstiger 10 % av Företagets totala konsoliderade tillgångar; eller

(ii) har Värdepapper noterade på en börs, värdepappersmarknad eller annan handelsplats i 
USA dess andra territorier eller besittningar (inklusive ”over-the-counter” marknader); eller

(iii) (a) är börsnoterat, men inte börsnoterat i USA, dess andra territorier eller besittningar, 
och (b) dess totala tillgångar överstiger 25 % av Företagets totala konsoliderade till- 
gångar.

Om ett nyförvärvat eller nybildat Dotterföretag faller under någon av punkterna (i), (ii), eller (iii) ovan, 
omfattas ett sådant Dotterföretag ändå av denna försäkring, men enbart under 90 dagar från dess nyför- 
värv eller nybildande. Försäkringsbolaget kan förlänga försäkringsskyddet för ett sådant Dotterföretag 
utöver de 90 dagarna, om under de 90 dagarna,

(i) Försäkringstagaren skriftligen begär ett sådant utvidgande från Försäkringsbolaget; 
och

(ii) Försäkringstagaren förser Försäkringsbolaget med relevant information så att denne 
kan utvärdera och bedöma Försäkringsbolagets potentiella ökade riskexponering; och

(iii) Försäkringstagaren accepterar eventuell tilläggspremie och sådana ändringar i försäk- 
ringsvillkoren som Försäkringsbolaget påkallar med anledning av det nytillkomna Dot- 
terföretaget.

Försäkringsskydd för ett sådant Dotterföretaget och dess Ledande befattningshavare eller Anställda 
inträder först när Försäkringstagaren, utan dröjsmål, erlägger den tilläggspremie som Försäkringsbola- 
get påkallar.

Om inte annat skriftligen överenskommits och bilagts såsom tilläggsvillkor till denna försäkring, ersätts 
Krav mot Ledande befattningshavare och Anställda i ett nytt Dotterföretag enbart för Ansvarsgrun- 
dande handling utförd efter det att ett sådant företag blivit ett Dotterföretag till Företaget.
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3.5 Dödsbo, legal företrädare, makar och registrerade partners

Försäkrad person utvidgas till att även omfatta Försäkrad persons dödsbo, legal företrädare, arvinge, 
make, maka och lagligen civilrättsligt registrerad partner, men enbart för Krav framställda mot dem i 
egenskap som sådana; och för make, maka och registrerad partner enbart om Kravet riktas mot samägd 
egendom eller egendom överförd från den Försäkrade personen till make, maka, sambo eller registrerad 
partner.

Försäkringen omfattar inte handling, misstag eller underlåtenhet utförd av någon av de ovanstående.

Samtliga villkor och bestämmelser i denna försäkring, inklusive självrisk, gällande Försäkrad persons 
Skada, gäller även för ovan angivna personers Skada.

3.6 Försvarskostnader vid nödsituation

För det fall att Försäkringsbolagets skriftliga medgivande inte kan inhämtas inom skälig tid på grund av 
en uppkommen nödsituation, skall Försäkringsbolaget retroaktivt ersätta Försvarskostnader som 
uppkommer i samband med ett Krav, upp till det lägsta av EUR 250 000 eller 10 % av försäkringsbelop- 
pet, per Försäkringsperiod, under förutsättning att godkännande för sådana akuta Försvarskostnader 
sökes senast inom 14 dagar från dess uppstående.

3.7 Kostnader vid begäran om utlämning

Försäkringsbolaget skall ersätta samtliga Försvarskostnader som Försäkrad person ådrar sig i sam- 
band med överklagandet av en Framställning om utlämning.

3.8 Kostnader för att återställa anseende

Försäkringsbolaget skall ersätta Försvarskostnader med upp till det lägsta av EUR 250 000 och 10 % 
av försäkringsbeloppet, per Föresäkringsperiod, vilket omfattar skäligt arvode, utgifter och kostnader för 
en Public Relations-konsult som anlitas av en Försäkrad Person för att mildra negativ publicitet av en 
Försäkrad Persons anseende, som uppkommer till följd av ett Krav som för första gången framställs mot 
denne inom Försäkringsperioden för varje Ansvarsgrundande handling, och vars syfte är att sprida 
information om domstolsavgörande som befriar en sådan Försäkrad Person från skuld, ansvar eller 
oaktsamhet.

3.9 Borgen - och säkerhetsställandekostnader

Försäkringsbolaget skall ersätta, med upp till EUR 500 000 per Försäkringsperiod, Försäkrad per- 
sons skäliga kostnader och utgifter för att ställa ekonomisk säkerhet för att undvika beslag eller frihetsbe- 
rövande (dock ej själva säkerheten eller borgenssumman), som begärts av domstol och är avsedda att 
garantera Försäkrad Persons ansvarsförbindelse för ett Krav för en Ansvarsgrundande handling.

3.10 Processkostnader

I samband med ett Krav som omfattas av denna försäkring, och om det är tillåtet enligt lag, skall Försäk- 
ringsbolaget ersätta skäliga och nödvändiga ombudsarvoden, kostnader samt utgifter som den Försäk- 
rade Personen ådrar sig till följd av att denne ansöker om upphävande eller återkallande av ett under 
Försäkringsperioden delgivet domstolsavgörande avseende:
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4. UNDANTAG

a. beslag, presumtion avseende ägande och kontroll, inhibition eller frysning av äganderätt 
av fast eller lös egendom tillhörande en Försäkrad person,

b. avgift på fast eller lös egendom tillhörande en Försäkrad Person,
c. ett interimistiskt eller varaktigt förbud för en sådan Försäkrad Person att tjänsteutöva 

såsom Ledande befattningshavare hos Företaget,
d. begränsning av Försäkrad persons rätt till fri bosättning samt frihetsberövande;
e. utvisning av Försäkrad Person åtföljt av återkallelse av giltig uppehållstillstånd av annan 

anledning än att sådan Försäkrad Person gjort sig skyldig till brott.

Försäkringsbolaget är inte skyldigt att ersätta Skada enligt denna försäkring som grundas på Krav
framställt mot Försäkrad person:

4.1 Uppsåtlig och/eller bedräglig handling och otillbörlig vinst
som uppstår av, grundas på eller är en följd av

(i) att Försäkrad person begår uppsåtlig, bedräglig eller överlagd kriminell handling; eller
(ii) att Försäkrad person uppnår personlig vinning eller erhåller andra fördelar som denne 

inte är berättigad till.

Detta undantag är tillämpligt endast då det genom lagakraftvunnen dom eller annat slutligt avgörande 
fastställt att sådan omständighet faktiskt föreligger eller när Försäkrad person så skriftligen medger.

Att en Försäkrad persons handling omfattas av ovanstående undantag påverkar inte andra Försäkrade 
personers rätt till försäkringsersättning enligt denna försäkring.

4.2 Person- och/eller sakskada
som grundar sig på eller är en följd av en faktisk eller påstådd personskada (inklusive sjukdom och döds- 
fall), sinnesförvirring, förödmjukelse, psykiskt lidande, förtal eller ärekränkning, eller en sakskada. Detta 
undantag omfattar inte:

(i) ärekränkning, förtal, förnedring, förödmjukelse, förolämpning och psykiskt lidande av ska- 
delidande i ett Anställningsrelaterat Krav

(ii) Försvarskostnader för Krav som grundar sig på Föroreningar, förbehållet ett belopp 
om 10 % av försäkringsbeloppet men inte överstigande EUR 500 000 per Försäkrings- 
period.

(iii) Försvarskostnader, förbehållet ett belopp upp till EUR 100 000 per Försäkringsperiod, 
när ett sådant Krav framställs och handläggs utanför USA dess andra territorier och be- 
sittningar och inte faller under dess jurisdiktion.

4.3 Pensionsfonder
För Krav som, helt eller delvis, framställs eller verkställs i eller enligt lagarna i USA eller dess andra 
territorier eller besittningar, som grundar sig på ett faktiskt eller påstått brott mot ansvarsområden, förplik- 
telser eller arbetsuppgifter i enlighet med Employee Retirement Income Securites Act 1974 inklusive 
efterföljande lagändringar, eller andra liknande bestämmelser enligt federal, delstatlig eller lokal lag eller 
praxis tillämplig för förvaltare, förtroendemän eller administratörer av pensionsfonder, vinstutdelning, sjuk- 
och socialförsäkring eller andra personalförmåner eller fonder, som är upprättade eller upprätthållen till 
fördel för Anställda. Detta undantag gäller inte för Anställningsrelaterat Krav som grundar sig på sö- 
kandens utövande av sin rättighet enligt sådan lag.

4.4 Tidigare Krav och omständigheter
som uppstår ur, grundas på eller är en följd av:
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(i) åberopad fakta eller samma eller relaterade Ansvarsgrundande handlingar åberopade 
eller som förekommer i Krav som har rapporterats eller omständighet som har anmälts 
enligt en försäkring som denna försäkring är en förnyelse, ersättning eller fortsättning av; 
eller

(ii) en rättstvist som pågår eller har avslutats före det kontinuitetsdatum som anges i försäk- 
ringsbrevet punkt 8 eller som grundas på samma eller väsentligen samma omständighet- 
er som påståtts i sådan pågående eller tidigare avgjord rättstvist. Begreppet ”rättstvist” 
vad gäller detta undantag inkluderar bland annat men inte enbart civil-, straff- eller förvalt- 
ningsrättslig process eller regulatoris prövning, officiell utredning eller skiljeförfarande.

4.5 Föroreningar
som uppstår ur, grundas på eller är en följd av en kärnreaktion, strålning eller kontaminering eller ett 
faktiskt, påstått eller hotat läckage, utsläpp, utströmning eller spridning av, eller exponering mot Förore- 
ningar; en begäran eller order om att en Försäkrad Person och/eller Företaget testar, bevakar, renar, 
avlägsnar, hindra, behandlar, avgiftar, neutraliserar eller på annat sätt reagerar på eller uppskattar påver- 
kan av Föroreningar eller en kärnreaktion, strålning eller kontaminering, eller ett frivilligt beslut att vidta 
sådana åtgärder, eller en faktisk eller påstådd sakskada, eller personskada, sjukdom eller dödsfall, eller 
ekonomisk förlust orsakad Företaget eller ett Externt företag, deras värdepappersinnehavare, eller 
deras fordringsägare, som grundas på ett av ovannämnda förhållanden, där ett sådant Krav, helt eller 
delvis, framställs i eller i enlighet med gällande rätt i USA, dess andra territorier eller besittningar. Detta 
undantag är inte tillämpning på en del av en Skada som motsvarar Försvarskostnader. Ersättning för 
dessa Försvarskostnader är begränsat till 10 % av försäkringsbeloppet eller maximalt EUR 500 000 per 
Försäkringsperiod.

4.6 Krav framställda av eller på Försäkrad persons och/eller Företagets vägnar
som uppstår ur, grundas på eller är en följd av ett Krav som, helt eller delvis, framställs i eller i enlighet 
med gällande rätt i USA, dess andra territorier eller besittningar, av eller på en Försäkrad persons 
och/eller Företagets vägnar.
Detta undantag omfattar inte:

(i) Anställningsrelaterat Krav framställt av Försäkrad person; eller
(ii) Regresskrav framställt av Försäkrad person eller tredje man uteslutande eller motsvarande 

för insats eller ersättning som, helt eller delvist, grundar sig på ett Krav som omfattas av 
denna försäkring; eller

(iii) Krav som framställs eller handläggs av konkursförvaltare, likvidator eller motsvarande förvalt- 
ningsansvarig i enlighet med annan jurisdiktion, eller

(iv) Krav som framställs av tidigare Ledande befattningshavare eller Anställd i Företaget som 
inte längre innehar sådan ställning; eller

(v) Försvarskostnader.

4.7 Börsintroduktion
som uppstår ur, grundas på eller direkt eller indirekt är en följd av eller på något sätt relaterar till en börsin- 
troduktion, försäljning, försäljningsoffert, marknadsföring eller distribution av Företagets Värdepapper 
utställda av Företaget.

Försäkringsbolaget kan erbjuda Företaget att utvidga försäkringen till att omfatta en börsintroduktion, 
under förutsättning att Försäkringsbolaget erhåller information om introduktionen och annan relevant 
information som Försäkringsbolaget begär, samt att Försäkringstagaren accepterar Försäkringsbola- 
gets villkor och samt erlägger tilläggspremie.
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6. Krav

5. TOTALT FÖRSÄKRINGSBELOPP OCH SJÄLVRISK

5.1 Sammanlagt försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet som anges i försäkringsbrevet, är den högsta sammanlagda ersättning som kan utgå 
enligt denna försäkring för samtliga Skador som grundas på samtliga Krav för första gången framställda 
mot Försäkrad person under Försäkringsperioden eller om tillämpligt den förlängda upptäcktsperioden 
och som har rapporterats till Försäkringsbolaget i enlighet med villkoren i denna försäkring.

Försäkringsbeloppet för förlängd upptäcktsperiod utgör en del av och utgår inte utöver det Försäkringsbe- 
lopp som gäller för Försäkringsperioden.

Försvarskostnader omfattas av definitionen av Skada och utgör således del av försäkringsbeloppet.

När det gäller Skada i enlighet med det utvidgade försäkringsskyddet enligt punkt 3.8 ”Oberoende sty- 
relseledamot”, är den högsta sammanlagda ersättning som kan lämnas, summan av försäkringsbeloppet 
angivet i försäkringsbrevet och det belopp som anges i punkt 3.8 ovan.

Det belopp som anges i punkt 3.8 Oberoende styrelseledamot är den högsta sammanlagda ersättning 
som kan utgår enligt denna utvidgning för samtliga Oberoende styrelseledamöter, och således inte för 
varje enskild Oberoende styrelseledamot.

5.2 Aggregerade sublimiter av försäkringsbelopp
De sublimiter som anges i försäkringsbrevet eller villkor är den högsta sammanlagda ersättning som kan 
utgå för Skada hänförlig till den försäkringsomfattning där sublimitet tillämpas. Varje sublimit utgör del av 
och inte tillägg till det sammanlagda försäkringsbeloppet.

5.3 Självrisk
Försäkringsbolaget är endast ansvarigt att utge ersättning för den del av Skada som överstiger självris- 
ken enligt försäkringsbrevet. Uppkommer flera Krav till följd av Relaterade ansvarsgrundande hand- 
lingar ska samtliga Krav betraktas som en Skada. Självrisken ersätts inte av Försäkringsbolaget. För 
det fall flera självrisker är tillämpliga för en Skada, är den totala självrisken den högsta utav de tillämpliga 
självriskerna.

Ingen självrisk tillämpas avseende Icke ersättningsgill Skada.

För samtliga Krav, utom för Icke ersättningsgill Skada, skall Företaget betala förskott för Försvars- 
kostnader och ersätta de Försäkrade personerna för Skada härrörande från sådant Krav i enlighet med 
gällande rätt, och betala självrisken tillämplig på sådant Krav.

6.1 Rapportering av Krav

Försäkrad personen eller Företaget skall, så snart som praktiskt möjligt, lämna skriftlig anmälan till 
Försäkringsbolaget om Krav, efter det att VD eller motsvarande hos Försäkringstagaren först fått 
kännedom om sådant Krav, dock senast:

(i) inom Försäkringsperioden eller, om tillämpligt, den förlängda upptäcktsperioden, eller
(ii) inom sex månader efter Försäkringsperiodens upphörande, om ett sådant Krav för 

första gången framställts mot Försäkrad Person eller Företaget under Försäkringspe- 
rioden, eller om tillämpligt den förlängda upptäcktsperioden.

Försäkrad person eller Företaget ska inkomma med en skriftlig anmälan enligt denna försäkring till
Försäkringsgivaren adresserad till:
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CNA Insurance Company (Europé) S.A. 
Hammerensgade 6, 1 TR
DK-1267 Köpenhamn 
Danmark

Om anmälan skickas per post, ska det datum då Försäkringsbolaget mottar anmälan gälla som anmä l- 
ningsdatum. Avsändelsebevis skall utgöra tillräcklig bevisning för avsändelse.

6.2 Rapportering av omständigheter

Om VD eller motsvarande hos Försäkringstagaren under Försäkringsperioden får kännedom om 
omständigheter som rimligen kan förväntas leda till ett Krav, och inkommer med skriftlig anmälan till 
Försäkringsbolaget under samma period, innehållande:

(i) ett påstående om en Ansvarsgrundande handling som förväntas ligga till grund för ett 
eventuellt Krav och namn eventuella sökandena; och

(ii) personuppgifterna för den specifika Försäkrade personen som påstås vara ansvarig för 
sådan särskild Ansvarsgrundande handling; och

(iii) konsekvenserna som en sådan specifik Ansvarsgrundande handling har lett till eller 
eventuellt kommer att leda till; och

(iv) potentiellt skadestånd eller icke-monetär ersättning som kan komma att utkrävas till följd 
av ett sådant specifikt Krav; och

(v) omständigheter som föranlett att Försäkrad person eller Företaget, först fått kännedom 
om den Ansvarsgrundande handlingen;

skall efterföljande Krav som omfattas av denna försäkring och som därefter framställs och som grundas 
på sådan Ansvarsgrundande handling, anses ha för första gången framställts mot Försäkrad person 
och anmälts till Försäkringsbolaget av Försäkrad person eller Företaget, vid den tidpunkt då en sådan 
skriftlig anmälan inkom till Försäkringsbolaget. Försäkringen omfattar inte kostnader och utgifter som 
uppkom innan en sådan anmälan och som leder till ett Krav.

6.3 Serieskador
Flera Krav som hänför sig till, grundas på eller utgår från samma Ansvargrundande handling eller 
Relaterade ansvarsgrundande handlingar skall betraktas som en Skada, och anses utgöra ett Krav 
som skall anses ha för första gången framställts vid den tidigare av följande tidpunkter:

(i) när det första av Kraven framställs; eller
(ii) när Försäkrad person och/eller Företaget först inkommer med en skriftlig anmälan till 

Försäkringsbolaget om en Ansvarsgrundande handling under denna eller tidigare för- 
säkring eller en omständighet, situation, händelse eller uppgörelse ligger till grund till ett 
sådant Krav.

6.4 Förlikning och Försäkringsbolagets samtycke
Försäkrad person eller Företaget skall inte utan Försäkringsbolagets föregående skriftliga samtycke 
påta sig ansvar, nöjdförklara sig av ett domslut, eller framföra eller samtycka till ett förlikningsbud. Sådant 
skriftligt samtycke skall inte undanhållas utan rimligt skäl. Försäkringsbolaget är enbart ansvarigt för 
sådana förlikningar och Försvarskostnader som Försäkringsbolaget lämnat sitt föregående skriftliga 
samtycke till. Försäkrad person och Företaget åtar sig att inte på egen hand vidta åtgärder under på- 
gående behandling av ett Krav, som skulle öka Försäkringsbolagets exponering för Skada enligt denna 
försäkring.

Utan hinder av ovanstående, får en Försäkrad person ingå förlikning avseende Krav, som är föremål för 
en enda självrisk, inklusive Försvarskostnader, där det totala förlikningsbeloppet som inte överstiger 
sådan självrisk. Sådan förlikning kan ingås utan Försäkringsbolagets föregående samtycke.
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7. ALLMÄNNA VILLKOR

6.5 Försvar
Försäkrad person, och inte Försäkringsbolaget, är skyldig att försvara eller bestrida ett Krav. Försäk- 
ringsbolaget har dock rätt att delta i försvar och förlikningsförhandlingar av ett Krav, som omfattar eller 
rimligen kan förväntas omfatta Försäkringsbolaget.

Försäkrad person eller Företaget, skall samarbeta fullt ut med Försäkringsbolaget och tillhandahålla all 
information som Försäkringsbolaget rimligen kan behöva i samband med ett Krav.

Avseende Krav framställda mot en Försäkrad Person av Företaget, utanför USA, dess territorier eller 
besittningar, skall Försäkringsbolaget ha rätt att bestämma över försvaret av den Försäkrade Person 
mot ett sådant Krav och utse ett lämpligt ombud att företräda den Försäkrade Personen.

6.6 Villkor för förskottsbetalning av Försvarskostnader
Försäkringsbolaget skall, å Försäkrad persons vägnar, förskottera Försvarskostnader senast inom 90 
dagar efter det att Försäkringsbolaget mottagit specificerade fakturor för sådana Försvarskostnader 
överstigande tillämplig självrisk. Försvarskostnader skall förskotteras om:

(i) Försäkrad person och/eller Företaget och Försäkringsbolaget kommer överens om alloke- 
ring av försäkrade och icke försäkrade Försvarskostnader, skall Försäkringsbolaget för- 
skottera den delen av Försvarskostnader som är försäkrad; eller

(ii) om Försäkrad person och/eller Företaget och Försäkringsbolaget trots sin goda vilja, inte 
kan komma överens om allokering av försäkrade och icke försäkrade Försvarskostnader, 
skall Försäkringsbolaget förskottera den procentuella del av Försvarskostnader som För- 
säkringsbolaget bedömer rimlig till dess att ett skäligt belopp kan överenskommas eller av- 
göras i enlighet med villkoren i denna försäkring och gällande rätt; och

(iii) Försäkrad person och/eller Företaget, medger att återbetala sådana förskotterade För- 
svarskostnader som därefter bedöms vara oförsäkrade; och

(iv) allokering och förskottering av Försvarskostnader skall inte användas till eller för att skapa 
presumtion avseende allokeringen av en Skada i övrigt.

6.7 Allokering av Skada
Om ett Krav som framställs mot Försäkrad person omfattar både försäkrade och oförsäkrade och/eller 
om ett Krav som framställs mot Försäkrad person som omfattas av denna försäkring och andra (inklu- 
sive Företaget) som inte omfattas av försäkringen, så skall Försäkrad person och Försäkringsbolaget 
efter bästa förmåga komma överens om en rimlig fördelning mellan försäkrad och oförsäkrad ersättning, 
med hänsyn till de olika juridiska och finansiella risker som kan tillskrivas omständigheter som omfattas av 
försäkringen och sådana som inte omfattas av försäkringen.

7.1 Geografiskt område
Försäkringen omfattar Krav som är framställda och Ansvarsgrundande handling som är utförda i hela 
världen med beaktande av villkor och bestämmelser i denna försäkring.

7.2 Förändrad situation för Försäkringstagaren

7.2.1 Övertagande av Försäkringstagaren
Om Försäkringstagaren är föremål för ett Övertagande fortsätter försäkringen att gälla till Försäkrings- 
periodens slut enligt försäkringsbrevet, men enbart för Krav som grundas på Ansvarsgrundande hand- 
ling utförd före Övertagandet, om inte



VD- och styrelseansvarsförsäkring för offentlig verksamhet

14
Custom Tag UT_SW_serieswording Returned No Data from Procedure
(470-93-01-SE-UK) CIDO-SEEN-03-001-0612 – Directors & Officers Liability Insurance – 05.09.2017

(i) Försäkringsbolaget mottar skriftlig anmälan om Övertagandet innan den genomförs och 
skriftligen utvidgar försäkringen till att omfatta Ansvarsgrundande handling utförd vid och 
efter den tidpunkt Övertagandet inträffade; och

(ii) Försäkringstagaren accepterar samtliga av Försäkringsbolagets villkor, bestämmelser och 
undantag i utvidgningen och betalar eventuell tilläggspremie.

7.2.2 Upphörande av Dotterföretag
Om ett företag upphör att vara Dotterföretag, skall Ansvarsgrundande handling, som begås av ett 
sådant företag eller Försäkrad person i ett sådant företag, och som framställs efter det att verksamheten 
inte längre är ett Dotterföretag, inte omfattas av denna försäkring.

7.2.3 Försäkringstagarens Obestånd
Om en likvidator, konkursförvaltare eller liknande utnämns för att ta kontroll över, leda eller likvidera 
Försäkringstagaren, fortsätter försäkringen att gälla fram till Försäkringsperiodens slut angivet i försäk- 
ringsbrevet, förutsatt att den inte sägs upp enligt punkt 7.3 nedan.

7.3 Försäkringsperiod och uppsägning
Försäkringen träder i kraft när den har godkänts av CNA och gäller under Försäkringsperioden som är 
angiven i försäkringsbrevet och upphör därefter att gälla automatiskt och utan uppsägning. Försäkringen 
kan förlängas och/eller förnyas enbart genom skriftlig överenskommelse mellan Försäkringsbolaget och 
Försäkringstagaren.

Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen genom att skriftligen meddela detta till Försäk- 
ringsbolaget minst en (1) månad före utgången av den gällande Försäkringsperioden. Försäkringsbo- 
laget har rätt att säga upp försäkringen genom att skriftligen meddela Försäkringstagaren detta minst 
fyra (4) månader före utgången av den gällande Försäkringsperioden. Om försäkringen inte avslutas på 
ovannämnda sätt, förnyas försäkringen med ett (1) åt i taget.

Betalas inte premien i rätt tid enligt avtalet, får Försäkringsbolaget säga upp försäkringen. Betalas inte 
premien i rätt tid skall Försäkringstagaren tillsändas en påminnelse. Betalas inte premien inom 14 dagar 
från påminnelsens mottagande, skall Försäkringsbolaget skicka en ny påminnelse, vari det stadgas att 
försäkringen upphör att gälla 14 dagar efter påminnelsens erhållande. Betalas inte premien dessförinnan 
upphör försäkringen att gälla.

7.4 Skiljbarhet
Ansökningsformuläret får anses vara ett separat Ansökningsformulär för varje enskild Försäkrad 
person och inga uttalanden eller uppgifter angivna av någon Försäkrad person ska tillskrivas annan 
Försäkrad person för att bestämma huruvida ersättning är ska utgå till sådan annan Försäkrad person.

7.5 Annan försäkring
Om en Skada som resulterat från ett Krav omfattas även av annan ikraftvarande försäkring, skall denna 
försäkring gälla enbart som tilläggsförsäkring utöver varje annan gällande försäkring, om inte sådan 
försäkring specifikt tecknats som en tilläggsförsäkring till detta försäkringsavtal.

Denna försäkring gäller i synnerhet som tilläggsförsäkring utöver annan ikraftvarande försäkring enligt 
vilken det andra försäkringsbolaget är förpliktad till att försvara ett Krav för vilket ersättning kan utgå för 
Skada

7.6 Överlåtelse av rättigheter
Överlåtelse av rättigheter enligt denna försäkring får inte ske utan Försäkringsbolagets föregående 
skriftliga samtycke.
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7.7 Subrogation och återkrav
Om Försäkringsbolaget ersätter Skada, övergår varje rätt att återvinna detta belopp från Försäkrad 
Person till Försäkringsbolaget för detta belopp i samtliga rättigheter som med anledning därav tillko m- 
mer Försäkrad person, inklusive Försäkrads persons rätt till ersättning eller förskottering av Företaget. 
Försäkrad person har ingen rätt till ersättning för självrisk, innan samtliga belopp som Försäkringsbola- 
get skall ersätta eller har ersatt är återbetalda till Försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget kommer inte 
att utöva rätt till återbetalning mot en Försäkrad person, utom i sådana fall där det är fastställt att den 
Försäkrade personen faktiskt uppsåtligen orsakat skada eller faktiskt uppsåtligen begått rättsstridig 
handling; eller faktiskt har uppnått personlig vinning som Försäkrad person inte varit berättigad till.

Försäkrad person skall utfärda alla erforderliga handlingar och i övrigt vidta alla nödvändiga åtgärder för 
att säkerställa att Försäkringsbolaget kan utöva sin rätt, inklusive utfärdande av alla erforderliga hand- 
lingar för att Försäkringsbolaget skall kunna framställa och driva återkrav i Försäkrad persons namn.

7.8 Information till Försäkringstagaren
All information till Försäkringstagaren gällande denna försäkring skall meddelas till Försäkringstagaren 
på dess senast kända adress samt till dennes försäkringsförmedlare eller försäkringsagent. Om rätteligen 
skickat, skall poststämpelns datum utgöra det datum då informationen får anses ha lämnats.

7.9 Försäkringstagarens bemyndigande
Försäkrad person medger att Försäkringstagaren agerar på dess vägnar gällande uppgifter lämnade till 
Försäkringsbolaget (utom anmälan i enlighet med stycke 6 ovan), bekräftelse av mottagna uppgifter från 
Försäkringsbolaget, premiebetalning, mottagande av eventuell återbetald premie, och överensko m- 
melse och accept av bilagor till försäkringen.

7.10 Rubriker och referenser
I denna försäkring gäller följande:

a. rubriker i denna försäkring utgör del av villkoret och används enbart av praktiska skäl; och
b. ord i singularis omfattar även pluralis och vice versa; och
c. referenser till specifik lagstiftning inkluderar ändringar och uppdateringar av sådan lagstiftning 

samt likartad lagstiftning i en jurisdiktion, enligt vilken Kravet har framställts; och
d. referenser till anställningar, tjänster och titlar inkluderar deras motsvarighet i den jurisdiktion- 

en enligt vilken Krav framställs.

7.11 Skydd av personuppgifter
Försäkringstagaren och Försäkrad person godtar att personuppgifter och/eller hälsouppgifter som de 
lämnar behandlas av Försäkringsbolaget. Hantering av personuppgifter sker i enlighet med Personupp- 
giftslagen, och endast i den utsträckning som är erforderlig. Personuppgifter och/eller hälsouppgifter 
hanteras enbart i syfte att tillgodose kundserviceändamål, göra riskbedömningar, samt kontrakts- och 
skadehantering.

7.12 Tillämplig lag
För tolkning och tillämpning av denna försäkring gäller svensk rätt.

Tvist i anledning av denna försäkring skall prövas av svensk domstol vid antingen Försäkringstagarens
eller Försäkringsbolagets svenska säte.
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Endorsement no. 1
Premium Development Guarantee

This endorsement form an integrated part of the policy. 

Premium Development Guarantee
Premium development guarantee is provided for each new Policy Period which means that the premium cannot be increased by 
more than 10% compared with the previous year (at first insurance renewal the premium rates are fixed). The Insurer reserves the 
right to adjust the premium, terms and conditions of the Policy or to restrict or vary the cover or renegotiate this endorsement and its 
effect if:

1. There has been a material change of the risk;
2. There has been a statutory change which increases the Insurer exposure;
3. There has been a change in the legal provisions related to insurance contracts which obliges the Insurer to adjust condi- 

tions, or
4. There has been a substantial increase in reinsurance costs, which has the effect of reducing Reinsurance protection.



EKONOMISKA OCH POLITISKA SANKTIONER 
Denna policy omfattar inte handel eller verksamhet som kan vara föremål för ekonomiska, politiska eller kommersiella 
sanktioner, förbud eller restriktioner. Ingen försäkringsgivare/återförsäkringsgivare skall vara skyldig att tillhandahålla 
försäkringsskydd, betala ersättning eller tillhandahålla en förmån enligt denna policy, i den mån som tillhandahållande 
av sådant skydd, betalning av sådan ersättning eller tillhandahållande av sådan förmån skulle utsätta 
försäkringsgivaren/återförsäkringsgivaren eller medlemmar i försäkringsgivarens grupp för ekonomiska, politiska eller 
kommersiella påföljder, förbud eller begränsningar. Försäkringsgivaren/återförsäkringsgivaren är skyldig att följa alla 
tillämpliga finansiella restriktioner, åtgärder och påföljder som utfärdats av Förenta nationerna, Europeiska unionen 
eller Förenta staterna (inklusive de som införts av Office of Foreign Asset Control), som alla gäller för denna klausul. 
 
 




