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Försäkringsbrev VD & styrelseansvarsförsäkring
Datum: 2018-01-02

Region Skåne
Regionstyrelsen
RSID 143300
205 01 Malmö

Org nr: 232100-0255

Förmedlare:
Söderberg & Partners

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
Se bilaga 1 Medförsäkrade bolag

Omsättning
SEK 1 984 841 000

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.

Vid skada kontakta nedan
”Skadeanmälan”
CNA Insurance Ltd.
Hammerensgade 6, 1
DK-1267 KÖPENHAMN, DANMARK
Tel: +45 3313 1533
Mail: skade@cnahardy.com

Samt kopia av anmälan till
S&P Underwriting Agency AB
Tulegatan 39
113 53 STOCKHOLM

Frågor rörande din försäkring
Om du har frågor rörande din försäkring vänligen kontakta din förmedlare.
Stockholm 2018-01-02
Med vänliga hälsningar
S&P Underwriting Agency AB

Jan Hallberg

S&P Underwriting Agency AB; org nr 556686-1984
Tulegatan 39 · 113 53 Stockholm, Sweden
www.sp-underwriting.se
Sid 1 av 3

::::::::::: FÖRSÄKRINGSBREV | S&P Underwriting Agency

Utfärdat på grund av

Nyteckning

Försäkringstagare

Region Skåne

Försäkringsperiod

2018-01-01 - 2018-12-31

Avtalstid

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

Avslutande av kontrakt

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.

Aviseringstid

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.

Premieutvecklingsgaranti

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.
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

Skallkrav

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

Försäkringsnummer

SPVDS00288

Årspremie

SEK 58 374

(nettopremie)
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Försäkringsbelopp

SEK 50,000,000 per krav och för perioden

Självrisk

SEK 0, dock för USA/Kanada SEK 250 000

Geografisk omfattning

Hela världen

Försäkringsvillkor

470-93-01 SP FINAL

Försäkrade individer

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

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

Datum för
undertecknande av
beställningsblankett

2017-05-29
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