Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikring

For forsikringen gælder reglerne i policen,
forsikringsbetingelserne og Lov om forsikringsaftaler
(i det omfang loven ikke er fraveget), Lov om
forsikringsvirksomhed samt Lov om finansiel virksomhed.
Codan Forsikring A/S og eller deres datterselskaber/
filialer dækker ikke og er ikke forpligtet til at betale nogen
som helst form for erstatning eller andre ydelser under
forsikringen i det omfang en sådan forsikringsdækning,
betaling af et sådant krav eller tilvejebringelse af en sådan
forsikringsydelse vil udsætte Codan Forsikring A/S og
eller deres datterselskaber/filialer for nogen sanktion,
forbud eller restriktion vedtaget af Forenede Nationer
(FN), Den Europæiske Union (EU), Storbritannien eller
USA.

d) har ret til at udnævne og afsætte et flertal af
medlemmerne i det organ, der har den overordnet
ledelse i datterselskabet.
1.3 Nye datterselskaber
Forsikringen omfatter automatisk enhver sikret fysisk
person jf. pkt. 1.1 der indsættes i datterselskaber som
forsikringstager stifter eller overtager efter forsikringens
ikrafttrædelse, hvori forsikringstager får indflydelse som
beskrevet i pkt. 1.2 a) – d) ovenfor, med undtagelse for
datterselskaber der er:
a) børsnoteret, eller
b) er registreret eller stiftet uden for Danmark, eller

Dækninger
1. Hvem er dækket

1.1 De sikrede
Forsikringen dækker enhver fysisk person som er
tidligere, nuværende eller kommende medlem
af bestyrelse, direktion, tilsynsråd eller lignende
ledelsesorgan, herunder de facto direktører, shadow
director og stedfortrædere samt tidligere, nuværende
eller kommende ledende medarbejdere, der
kan pådrage sig et personligt ledelsesansvar hos
forsikringstager eller dennes datterselskaber.
1.2 Koncern
Som koncern anses den i policen anførte forsikringstager
og dennes datterselskaber, hvori forsikringstager på
tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse har en
bestemmende indflydelse
1.2.1
Ved bestemmende indflydelse forstås, at forsikringstager:
a) besidder mere end halvdelen af aktie/
anpartskapitalen, eller
b) kontrollerer flertallet af stemmerettighederne, eller
c) ved vedtægt eller aftale i øvrigt har kontrol over
datterselskabet, og som er 100% konsolideret ind i
forsikringstagers koncernregnskab, eller

c) har andre værdipapirer noteret på noget marked
eller nogen børs, eller
d) er en finansiel institution, herunder bankforsikrings-,
børsmægler-, investerings-, leasing- eller
factoringsvirksomhed, eller
e) har samlede aktiver, der overstiger 25% af
koncernens konsoliderede aktiver, eller
f) er registreret eller stiftet i lande, hvor det ikke er
lovligt at forsikre datterselskabets bestyrelse fra
Danmark.
1.3.1
Det er en betingelse for Codans erstatningspligt, at
kravet, der rejses, kan henføres til ansvarspådragende
handlinger eller undladelser begået i den periode, hvor
datterselskabet er registreret som værende datterselskab
til forsikringstager.
2. Hvad er dækket

2.1 Erstatningsansvar
Sikredes personlige erstatningsansvar for formueskade
ved udøvelse af sit hverv som medlem af bestyrelse m.v.,
jf. pkt. 1.1.
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2.2 Skadesløsholdelse
Rimelige omkostninger, som er afholdt af den på policens
anførte juridiske enhed - eller dennes datterselskaber,
jf. pkt. 1.2 - som følge af en lovlig forpligtelse til at
skadesløsholde sikrede for krav rejst mod sikrede, hvis
kravet i øvrigt ville være omfattet af forsikringen.
2.3 Sagsomkostninger
Rimelige sagsomkostninger til sikredes forsvar, jf. pkt. 8.

i det forsikringsår, der ligger umiddelbar forud for den
udvidede opdagelsesperiode.
Præmier for en udvidet opdagelsesperiode:
- 12 måneders udvidet opdagelsesperiode for 75%
af seneste årspræmie
- 24 måneders udvidet opdagelsesperiode for 125%
af seneste årspræmie

3 Særlige dækninger
- 36 måneders udvidet opdagelsesperiode for 150%
af seneste årspræmie
3.1 Arbejdsrelaterede krav – EPL (Employment
Practice Liability)
3.1.1
Ved arbejdsrelaterede krav forstås erstatningskrav
vedrørende formuetab som følge af faktisk eller
påstået chikane, diskrimination, forskelsbehandling eller
lignende, herunder manglende vedtagelse eller fejlagtig
gennemførelse af personalepolitik eller procedurer.
3.1.2
Ved ansatte forstås de hos forsikringstager eller dennes
datterselskaber tjeneste værende personer omfattet af
forsikringen, dog eksklusiv de personer som kan pådrage
sig et personligt erstatningsansvar jf. pkt. 1.1.
3.2 Udvidet opdagelsesperiode
Hvis forsikringstager eller Codan ikke ønsker at forny
forsikringen, og der ikke tegnes en lignende dækning
omfattende direktions- og bestyrelsesansvar eller
udvidet opdagelsesperiode andetsteds, gælder der for
nærværende forsikring en mulighed for at tilkøbe en
udvidet opdagelsesperiode.

- 72 måneders udvidet opdagelsesperiode for 250%
af seneste årspræmie
3.2.3
Såfremt årsagen til at forsikringens ophør skyldes
konkurs, likvidation, rekonstruktion eller lignende
foranstaltninger eller andre væsentlige risikoforandringer
jf. pkt. 12 bortfalder forsikringstagers berettigelse til en
udvidet opdagelsesperiode. Dog har forsikringstageren
ret til at anmode Codan om et tilbud på en udvidet
opdagelsesperiode på op til 72 måneder. Codan har
pligt til at afgive tilbud på anmodning om udvidet
opdagelsesperiode på betingelser, vilkår og præmie, som
Codan finder rimelig.
3.2.4
Anmodning om en udvidet opdagelsesperiode i henhold
til pkt. 3.2.2 eller pkt. 3.2.3 skal ske skriftlig til Codan
senest 30 dage efter policens ophør. Præmien opkræves
som en engangspræmie ved ikrafttrædelse og kan ikke
refunderes
3.3 Udvidet opdagelsesperiode for fratrådte sikrede

3.2.1
Såfremt årsagen til at forsikringens ophør ikke skyldes
væsentlige risikoforandringer jf. pkt. 12 eller manglende
præmiebetaling jf. pkt. 16.3 er forsikringstager berettiget
til at tilkøbe en udvidet opdagelsesperiode på 12, 24, 36
eller 72 måneder.
3.2.2
Dækningen omfatter krav, der rejses mod sikrede
indenfor den udvidede opdagelsesperiode, og hvor
kravet kan henføres til ansvarspådragende handlinger
eller undladelser begået før udløb af forsikringsperioden.
Forsikringssummen for den udvidet opdagelsesperiode
udgør en del af den forsikringssum, som er gældende

3.3.1
Hvis forsikringstager ikke fornyer forsikringen, og
ikke tegner en lignende forsikring andetsteds eller
udvidet opdagelsesperiode som anført ovenfor jf.
pkt. 3.2 vil der for fratrådte sikrede gælde en udvidet
opdagelsesperiode på 120 måneder fra datoen for
nærværende forsikrings ophør.
3.3.2
Ved fratrådte sikrede forstås en sikret person, som
fratræder sin stilling/sit erhverv som følge af alder,
helbredsmæssige årsager, omstruktureringer, opsigelse
m.v. Denne udvidelse finder ikke anvendelse, hvis
fratrådte sikrede fratræder i forbindelse med konkurs,
likvidation, rekonstruktion eller lignende foranstaltninger,
eller væsentlige risikoforandringer jf. pkt. 12
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3.3.3
Den udvidede opdagelsesperiode dækker krav, der
rejses i den udvidede opdagelsesperiode, og hvor
kravet kan henføres til ansvarspådragende handlinger
eller undladelser begået før datoen for nærværende
forsikrings ophør.
3.3.4
Dækningen for den udvidede opdagelsesperiode sker i
henhold til de betingelser og den forsikringssum der er
aftalt i den seneste forsikringsperiode.
3.3.5
Forsikringssummen for den udvidede opdagelsesperiode
udgør en del af den forsikringssum, som er gældende i
det forsikringssår, der ligger umiddelbar forud for den
udvidede opdagelsesperiode
3.4 Ledelsesansvar udenfor koncernen
Forsikringen er udvidet til at omfatte krav rejst mod
sikrede personer, som på specifik anmodning af
forsikringstager har været, er eller bliver medlem
af direktion og/eller bestyrelse eller tilsvarende
ledelsesorgan jf. pkt. 1.1 i en anden relateret juridisk
enhed.
3.4.1
Ved relateret juridisk enhed skal forstås ethvert/enhver
selskab, fond, organisation eller enhed, som ikke er et
datterselskab, men på trods heraf er at betragte som
forbundet med den i policen anførte juridiske enhed.
Undtagelser for dækning som nævnt i pkt. 1.2 a) til d)
gælder også for sådanne relaterede juridiske enheder.
3.4.2
Det er en betingelse for Codans erstatningspligt at
kravet, der rejses, kan henføres til ansvarspådragende
handlinger eller undladelser begået i den periode, hvor
sikrede var medlem af direktion og/eller bestyrelse i den
relaterede juridiske enhed.
3.4.3
Der ydes ikke dækning for krav rejst mod sikrede
personer, der skyldes ansvarspådragende handlinger
eller undladelser begået før kontinuitetsdatoen jf.
nedenstående definition, for ledelsesansvar udenfor
koncernen, hvis disse sikrede personer før eller på
denne dato vidste eller burde have vidst, at sådanne
ansvarspådragende handlinger eller undladelser ville eller
kunne give anledning til krav

3.4.4
Kontinuitetsdato skal forstås som den dato, hvor
personen første gang tjente som medlem af direktionsog/
eller bestyrelse eller tilsvarende ledelsesorgan jf. pkt.
1.1 på specifik anmodning af forsikringstager.
3.4.5
Dækningen er subsidiær i forhold til enhver anden
Direktions- og/eller Bestyrelsesansvarsforsikring eller
lignende forsikring for den relaterede juridiske enhed.
3.5 Repræsentation ved undersøgelser
Forsikringen er udvidet til at omfatte rimelige og
nødvendige omkostninger, som sikrede afholder i
forbindelse med en offentlig udredning, afhøring,
efterforskning eller lignende proces, som sikrede er
pligtig til at give fremmøde ved eller gennemføre, og
som vedrører forsikringstagers virksomhed, og som
skyldes en specifik omstændighed hos forsikringstager,
eller en relateret enhed jf. pkt. 1.2
3.5.1
Denne udvidelse finder ikke anvendelse på offentlig
repræsentation, der er at anse som et krav i henhold
til betingelserne som følge af en faktisk eller påstået
ansvarspådragende handling eller undladelse.
3.5.2
Ligeledes ydes der ikke dækning for omkostninger i
form af løn, honorar eller anden form for godtgørelse til
sikrede.
3.5.3
Forsikringssummen til rådighed for omkostninger under
denne udvidelse er begrænset til en undersum på DKK
250.000 pr. skade og pr. år.
3.5.4
Det er en forudsætning for dækning af omkostningerne,
at Codan har givet skriftlig forhåndsgodkendelse heraf.
3.6 Forundersøgelse
Forsikringen er udvidet til at omfatte rimelige
omkostninger i forbindelse med at engagere juridiske
rådgivere, eller til forberedelse af en rapport til en
offentlig myndighed, som er nødvendig i forbindelse
med en forundersøgelse til en offentlig undersøgelse,
efterforskning eller granskning af sikrede.
3.6.1
Ved en offentlig undersøgelse, efterforskning eller
granskning forstås et dawn raid eller et uanmeldt
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virksomhedsbesøg foretaget af en offentlig myndighed
med henblik på at undersøge koncernens aktiviteter.
3.6.2
Forsikringssummen til rådighed for omkostninger under
denne udvidelse er begrænset til en undersum på DKK
250.000 pr. skade og pr. år.
3.6.3
Det er en forudsætning for dækning af omkostningerne,
at Codan har givet skriftlig forhåndsgodkendelse heraf.
3.7 Bøder
Forsikringen er udvidet til at omfatte bøder pålagt en
sikret jf. pkt. 1.1. som følge af en administrativ eller
offentlig undersøgelse, granskning eller efterforskning
iværksat af en offentlig myndighed i forbindelse med
dennes undersøgelse af koncernen eller sikrede på
baggrund af dennes stilling i koncernen, medmindre:
a) bøden ikke er direkte pålagt sikrede, eller
b) bøden er pålagt i forbindelse med sikredes faktiske
forsætlige skadeforvoldelse eller retsbrud, eller

3.7.3
Forsikringssummen til rådighed under denne udvidelse
er begrænset til en undersum på DKK 15.000.000 pr.
skade og pr. år.
3.8 Nødsituationsomkostninger
3.8.1
I tilfælde af en nødsituation, hvor Codans godkendelse af
forsvarsomkostninger ikke kan opnås indenfor rimelig tid,
vil forsikringen dække sådanne rimelige og nødvendige
omkostninger uden forhåndsgodkendelse.
3.8.2
Det er en forudsætning for dækning, at nærværende
omkostninger relaterer sig til et under forsikringen
dækningsberettiget krav.
3.8.3
Forsikringssummen til rådighed for omkostninger under
denne udvidelse er begrænset til en undersum på DKK
250.000 pr. skade og pr. år.
3.9 Sikring af aktiver og personlig frihed

c) bøden er af strafferetlig karakter, eller
d) bøden er pålagt i forbindelse med nogen form for
overtrædelse af skatteretlige regler eller regulering,
eller

Forsikringen er udvidet til at omfatte dækning af rimelige
og nødvendige omkostninger som sikrede afholder i
forbindelse med sit forsvar eller for at opnå frifindelse
eller omstødelse af en offentlig myndigheds påbud der
omfatter følgende situationer:

e) bøden ikke er forsikringsbar under 1) anvendelse
af den lovgivning som policen er underlagt, eller
2) i den jurisdiktion eller under anvendelse af den
lovgivning i det land eller den stat, hvor bøden er
pålagt.

a) frakendelse af en sikrets ret til at besidde stillingen
som medlem af bestyrelse, direktion, tilsynsråd eller
tilsvarende ledelsesorgan i koncernen, eller

3.7.1
Uanset ovenstående skal denne udvidelse ikke omfatte
bøder, bodsansvar, ”punitive and exemplary damage”,
eller anden pligt af straffemæssig karakter pålagt i eller
under anvendelse af lovgivning i USA.
3.7.2
Derudover omfatter denne udvidelse ikke dækning af
bøder, der er pålagt sikrede som følge af overtrædelse
af den til enhver tid gældende persondatalovgivning
samt øvrige regelsæt mv., der udspringer af
persondatalovgivningen og har til formål at opfylde
dennes sigte

b) konfiskering, suspendering eller fastfrysning af en
sikrets ejendomsrettigheder over fast ejendom eller
andre personlige aktiver som tilhører sikrede, eller
c) midlertidigt eller permanent forbud mod sikredes
besiddelse af stillingen eller udførelse af arbejde
som medlem af bestyrelse, direktion, tilsynsråd eller
lignende ledelsesorgan i koncernen, eller
d) anholdelse eller anden form for begrænsning af en
sikrets ret til fri bevægelighed.
3.9.1
Det er en forudsætning for dækning, at de ovenfor
nævnte situationer er klart forbundet med sikredes
stilling som medlem af bestyrelse, direktion, tilsynsråd
eller tilsvarende ledelsesorgan i koncernen
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3.9.2
Denne udvidelse yder ikke dækning for omkostninger i
form af løn, honorar eller anden form for godtgørelse til
sikrede.
3.9.3
Det er en forudsætning for dækning af omkostningerne,
at Codan har givet skriftlig forhåndsgodkendelse heraf.
3.10 Non-executive directors
Forsikringen er udvidet til at omfatte forsikringstagers
non-executive directors med følgende forsikringssum:
3.10.1
Ved non-executive directors forstås enhver sikret, der:
a) besidder bestyrelseserhverv hos forsikringstager i
løbet af forsikringsperioden, og
b) ikke besidder eller har besiddet direktionserhverv i
koncernen, og
c) ikke er eller har været ansat i koncernen, og

3.11 Omkostninger til genetablering af renommé
Forsikringen er udvidet til at dække sikredes
omkostninger til genetablering af renommé, som følge af
et dækningsberettiget krav under forsikringen, forudsat
at koncernen ikke har skadesløsholdt den sikrede.
3.11.1
Med omkostninger menes rimelige og nødvendige
omkostninger, som sikrede pådrager sig til
konsulentydelser med henblik på genetablering af de
sikrede fysiske personers renommé, hvor det objektivt
via offentligt tilgængelige medier er dokumenteret, at
den sikredes renommé har lidt skade.
3.11.2
Denne udvidelse yder ikke dækning for omkostninger i
form af løn, honorar eller anden form for godtgørelse til
sikrede.
3.11.3
Det er en forudsætning for dækning af omkostningerne,
at Codan har givet skriftlig forhåndsgodkendelse heraf.

d) ikke direkte eller indirekte modtager eller har
modtaget betaling eller anden kompensation fra
et selskab i koncernen for ydelser udført som
konsulent, rådgiver eller anden servicevirksomhed,
der ikke er relateret til bestyrelseserhvervet.

3.11.4
Forsikringssummen til rådighed for omkostninger under
denne udvidelse er begrænset til en undersum på DKK
250.000 pr. skade og pr. år.

3.10.2
Forsikringssummen til rådighed for non-executive
directors er begrænset til DKK 1.500.000 pr. nonexecutive
director pr. skade og DKK 6.000.000 i alt pr. år.

3.12 Sikredes bo
Forsikringen omfatter også krav, der rejses mod sikredes
bo i forbindelse med sikredes død, umyndiggørelse,
insolvens eller konkurs.

3.10.3
Forsikringssummen gælder i tillæg til den primære
forsikringssum.

3.12.1
Det er en forudsætning for dækning, at det pågældende
krav baserer sig på ansvarspådragende handlinger eller
undladelser begået af den sikrede person i sin egenskab
af bestyrelses-, direktions- eller tilsynsrådsmedlem, eller
tilsvarende ledelsesorgan, i koncernen.

3.10.4
Det er en forudsætning for dækning, at følgende forhold
er opfyldt:
a) at den primære forsikringssum er udtømt, og
b) at enhver anden Direktions- og/eller
Bestyrelsesansvarsforsikring eller lignende forsikring
til rådighed for non-executive directors er udtømt, og

3.13 Sikredes ægtefælle
Forsikringen er udvidet til at omfatte krav rejst mod
sikredes ægtefælle, registrerede partner eller samlever
i tilfældet af, at en kravstiller søger sig fyldestgjort for
sit krav mod sikrede i et aktiv ejet som fælleseje eller i
sameje, mellem sikrede og dennes samlever, registrerede
partner eller ægtefælle

c) at enhver anden form for skadesløsholdelse af nonexecutive
directors er udtømt
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3.13.1
Forsikringen dækker rimelige sagsomkostninger samt
ethvert erstatningskrav, som måtte blive påført samlever,
registrerede partner eller ægtefælle.
3.13.2
Det er en betingelse for dækning, at kravet er baseret
på, eller udspringer af, en ansvarspådragende handling
eller undladelse begået af sikrede i sin egenskab af
bestyrelses-, direktions- eller tilsynsrådsmedlem

4.6.1
Undtagelsen i pkt. 4.6 finder først anvendelse, når det er
fastslået ved dom, som ikke kan appelleres.
4.7
Krav, der skyldes skatter, afgifter, gebyrer og lignende
samt bodsansvar, ”punitive and exemplary damages”,
bøder og anden sanktion af strafmæssig karakter, som
ikke er forsikringsbare i henhold til gældende ret.

4. Hvad er ikke dækket

4.1
Krav der skyldes, at sikrede har tilsidesat sine pligter
forsætligt.
4.2
Krav, der skyldes sikredes strafbare handlinger og
undladelser eller forsøg på strafbare handlinger, når
dette er fastslået ved dom, anden endelig afgørelse eller
sikredes indrømmelse af forholdet.
4.2.1
Codan har ret til regres, herunder ved modregning, for
eventuelle udbetalinger foretaget inden Codan er blevet
bekendt med et sådan forhold som nævnt i pkt. 4.2.
4.3
Krav der pr. kontinuitetsdato, jf. definitionen ovenfor
i pkt. 3.4.4 skyldes eller baseres på tidligere eller
verserende retssager, eller i det væsentlige samme
faktum eller kendsgerninger som påstået i sådanne
tidligere eller verserende retssager.
4.4
Krav der skyldes eller relaterer sig til faktiske eller
påståede forhold, der har været anmeldt til en tidligere
forsikringsgiver som omstændigheder, der vil kunne give
anledning til krav.
4.5
Krav, der alene skyldes, at sikrede har påtaget sig et
ansvar, der ligger ud over sikredes almindelige ansvar
som medlem af bestyrelse, direktion, tilsynsråd eller
lignende ledelsesorgan, jf. pkt. 1.1 (garanti, indeståelse
eller lignende).
4.6
Krav, der skyldes, at sikrede eller dennes nærtstående
har opnået eller søgt at opnå uberettiget vinding, eller
søgt at skaffe andre uberettiget vinding.

4.8
Krav, der er en følge af person- eller tingskade bortset
fra krav, der er omfattet af pkt. 3.1 Arbejdsrelaterede
krav – EPL (Employers Practice Liability).
4.9
Krav, der skyldes faktisk, påstået eller truende forurening,
miljøskade af enhver art, radioaktiv bestråling eller
radioaktiv forurening.
4.10
Ethvert krav rejst i USA/Canada eller i henhold til
lovgivning i USA/Canada.
4.11
Krav rejst i USA eller i henhold til lovgivning i USA, som
er baseret på, udspringer af, er rejst eller opretholdes af
eller på vegne af en sikret mod en anden sikret eller af
selskabet mod en sikret.
4.12
Krav vedrørende køb eller salg af, eller tilbud om køb
eller salg af aktier, obligationer eller andre værdipapirer
udstedt af forsikringstager eller dennes datterselskaber.
4.13
Krav, der direkte eller indirekte står i forbindelse
med, at forsikringstager eller dennes datterselskaber
har påbegyndt virksomhed, der ligger uden for det
vedtægtsmæssige formål.
4.14
Krav, der skyldes tilsidesættelse af væsentlige eller
gentagne anbefalinger og/eller påtaler optaget i
revisionsprotokollen.
4.15
Codan Forsikring A/S og eller deres datterselskaber/
filialer dækker ikke og er ikke forpligtet til at betale nogen
som helst form for erstatning eller andre ydelser under
forsikringen i det omfang en sådan forsikringsdækning,
betaling af et sådant krav eller tilvejebringelse af en sådan
forsikringsydelse vil udsætte Codan Forsikring A/S og
eller deres datterselskaber/filialer for nogen sanktion,
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forbud eller restriktion vedtaget af Forenede Nationer
(FN), Den Europæiske Union (EU), Storbritannien eller
USA.
5. Sikredes individuelle rettigheder

Det, at en eller flere undtagelser fra dækning finder
anvendelse over for en eller flere sikrede, skal ikke
udelukke øvrige sikrede fra dækning i henhold til
forsikringen.
6. Hvor dækker forsikringen

Forsikringen dækker krav rejst inden for det geografiske
område, der er anført i policen.

7.1.2
Hvis forsikringen ændres, herunder ved forhøjelse af
forsikringssummen og den til grund for erstatningskravet
liggende ansvarspådragende handling eller undladelse
er udvist før ændringsdatoen, er det en betingelse for
Codans erstatningspligt, at sikrede godtgør, at denne ikke
på noget tidspunkt før forsikringens ændring har haft
kendskab til eller formodning om, at et erstatningskrav vil
kunne rejses.
7.2 Anmeldelsesfrist
Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i
forsikringstiden eller i den udvidede opdagelsesperiode,
men som anmeldes til Codan mere end 1 år efter
forsikringens eller den udvidede opdagelsesperiodes
ophør, dækkes ikke

7. Hvornår dækker forsikringen

7.1 Forsikringstiden
Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst
mod sikrede i forsikringstiden eller i den udvidet
opdagelsesperiode
Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af
følgende tidspunkter:
a) det tidspunkt, hvor en af de sikrede modtager
første skriftlige henvendelse i anledning af et krav
om erstatning,
b) det tidspunkt, hvor en af de sikrede får sin første
viden om eller burde have viden om, at der er
indtrådt en formueskade, som kan være forårsaget
af sikredes handlinger eller undladelser,
c) det tidspunkt indenfor forsikringstiden, hvor sikrede
anmelder omstændigheder, der med rimelighed
vil kunne give anledning til erstatningskrav med
sikredes angivelse af, hvilke handlinger eller
undladelser, der kan medføre krav, samt hvem der
ville kunne forventes at rejse et sådant krav.
7.1.1
Hvis den til grund for erstatningskravet liggende
ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før
forsikringens ikrafttræden/sikredes indtræden, er det en
betingelse for Codans erstatningspligt, at sikrede godtgør,
at denne ikke på noget tidspunkt før forsikringens
tegning har haft kendskab til eller formodning om, at
erstatningskrav vil kunne rejses

7.2.1
Selv om et erstatningskrav, som i henhold til pkt. 7.1.
b) og 7.1. c) er rejst mod sikrede i forsikringstiden
eller i den udvidet opdagelsesperiode, er anmeldt til
Codan senest 1 år efter forsikringens ophør, dækkes
det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte
omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med
krav om erstatning, som anført i pkt. 7.1. a) og anmelder
dette til Codan senest 1 år efter forsikringens ophør.
8. Forsikringssum og omkostninger

8.1
Forsikringssummen er det højeste beløb, som Codan
kan komme til at udrede for samtlige krav, rejst mod
sikrede i forsikringsperioden for det pågældende
forsikringsår.
8.2
For alle dækninger og udvidelser gælder, at disse gives
inden for forsikringssummen og ikke i tillæg hertil, med
undtagelse for udvidelsen i pkt. 3.10 vedr. Non-executive
directors.
8.3
Forsvarsomkostninger til varetagelse af sikredes
interesser i forbindelse med et krav dækkes med 25% i
tillæg til forsikringssummen.
8.3.1
Overstiger forsvarsomkostningerne grænsen på
25% af forsikringssummen, vil disse yderligere
forsvarsomkostninger blive dækket indenfor
forsikringssummen jf. pkt. 8.1.
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8.4
Renter og andre rimelige omkostninger som indgår
i forbindelse med varetagelsen af sikredes interesser
dækkes inden for forsikringssummen.
8.5
Det er en forudsætning for dækning af omkostningerne,
at Codan har givet skriftlig forhåndsgodkendelse heraf.
9. Selvrisiko

For forsikringen gælder den selvrisiko, der er anført i
policen.
9.1
Selvrisikoen opkræves hos forsikringstageren. Hvis
forsikringstageren er ophørt med at drive virksomhed,
opkræves selvrisikoen hos den/de sikrede, der er
ansvarlig for den anmeldte skade.
9.2
Der beregnes ikke selvrisiko af renter og omkostninger.
9.3
Overstiger en skade forsikringssummen med tillæg af
selvrisikoen, udbetales forsikringssummen uden fradrag.

a) hvis et selskab eller en person får kontrol over
den på policen anførte juridiske enhed ved at eje
mere end 50 % af den på policen anførte juridiske
enheds aktiekapital eller stemmerettigheder, eller
b) hvis forsikringstager opkøbes, indgår i en fusion,
eller sælger alle eller en væsentlig del af sine
aktiviteter, eller
c) hvis forsikringstager går konkurs eller i likvidation,
eller
d) hvis forsikringstager eller noget datterselskab
udsteder eller registrerer værdipapirer uden for
Danmark
12.2
Risikoforandringer skal omgående meddeles til Codan,
som tager stilling til, hvorvidt og/eller på hvilke vilkår
forsikringen kan fortsætte.
12.3
Indtil Codans bekræftelse på ændringen af forsikringen
foreligger, dækker forsikringen udelukkende i henhold
til de ved indtegningen oplyste risici, jf. punkt. 11 samt
eventuelle af Codan accepterede risikoforandringer.

10. Serieskade

Alle krav, der udspringer af samme fortsatte eller
gentagne ansvarspådragende forhold, anses for én
forsikringsbegivenhed og henføres til det forsikringsår,
hvor første krav i anledning heraf er rejst, og dækkes kun
med den for dette år gældende forsikringssum.

12.4
Er meddelelse om risikoforhold ikke givet, hæfter
Codan i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i
hvilket Codan mod den aftalte præmie ville have fortsat
forsikringen, hvis forandringen havde været Codan
bekendt

Forsikringen er tegnet på grundlag af de oplysninger,
der er meddelt til Codan. Oplysningerne betragtes som
individuelt afgivet af hver af de sikrede.

12.5
Ved forsikringens tegning har de sikrede accepteret, at
forsikringstager på deres vegne er berettiget til at træffe
afgørelser om ændring, ophævelse eller opsigelse af
policen, og at forsikringstager med bindende virkning kan
modtage opsigelse eller anden meddelelse vedrørende
forsikringen.

12. Risikoforandring

13. Forholdsregler i tilfælde af erstatningskrav

12.1
Forsikringstageren er forpligtet til at informere
forsikringsselskabet ved risikoforandringer. I tillæg
til forsikringsaftalelovens almindelige regler om
fareforøgelse vil følgende altid være væsentlige
risikoforandringer:

13.1 Anmeldelse af formueskade
Sikrede skal uden ophold sende en skriftlig anmeldelse til
Codan, så snart et erstatningskrav er rejst, jf. pkt. 7.1.
Anmeldelsen skal indeholde:
a) en beskrivelse af det hævdede ansvarsgrundlag,
b) en kort sagsfremstilling,

11. Risikooplysninger
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c) om muligt en opgørelse af det hævdede tab, og
d) egne bemærkninger til det fremsatte krav.
13.2 Erstatningspligt og krav
Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af
erstatningskrav må kun ske med Codans udtrykkelige og
skriftlige samtykke.
Codan træffer bestemmelse om sagens behandling og
udpeger eventuel ekstern advokatbistand på vegne af
sikrede og Codan.
Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens
oplysning og afslutning. Der ydes ikke salær til sikrede for
dennes bistand.
Sikrede har pligt til at medvirke til at begrænse
formueskaden, for hvis opståen denne bærer ansvaret
13.3 Tilsvarende forsikring i andet selskab
(dobbeltforsikring)
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet
selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at
dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring
tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold
for nærværende forsikring, således at erstatningen
betales forholdsmæssigt af selskaberne.

15. Indeksregulering

Præmien indeksreguleres en gang årligt.
15.1 Tidspunkt for indeksregulering
Regulering af præmien foretages på den dato policen har
hovedforfald.
15.2 Indekstal
Reguleringen sker på grundlag af det af Danmarks
Statistik offentliggjorte Lønindeks for den private sektor.
15.3
Ved indeksregulering forhøjes præmien med den
procent løntallet afviger fra forrige års offentliggjorte
indeks. Er afvigelsen negativ reguleres præmien ikke, men
forbliver uændret til næste indeksregulering
15.4
Hvis udgivelsen af Lønindeks for den private
sektor ophører, har Codan ret til at fortsætte
indeksreguleringen efter et andet indeks, der
offentliggøres af Danmarks Statistik.
16. Betaling af præmie

14. Udbetaling af erstatning og regres

14.1
I tilfælde af, at der finder en dækningsberettiget
udbetaling sted under denne forsikring, indtræder Codan
for dette beløb i alle rettigheder, der tilkommer sikrede.
14.2
Codan kan udbetale erstatning direkte til skadelidte,
medmindre denne allerede er fyldestgjort af den sikrede.
14.3
I det omfang Codan har udredt en erstatningsydelse,
indtræder Codan i enhver henseende i sikredes
eventuelle krav mod tredjemand.

16.1 Opkrævning
Codan opkræver præmien ved at sende en opkrævning
til den betalingsadresse, som forsikringstageren har
opgivet. Præmien kan også betales ved elektronisk
betalingsoverførsel.
Eventuelle afgifter til staten opkræves sammen med
præmien.
16.2 Præmiens betaling
Den første præmie forfalder til betaling, når forsikringen
træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på
forsikringens forfaldsdage.
Præmien skal betales seneste den dato, der fremgår af
opkrævningen som sidste rettidige betalingsdato eller
datoen på Betalingsoversigten

14.4
Forsikringstager skal udfærdige alle nødvendige
dokumenter og skal gøre alt, hvad der måtte være
nødvendigt for at sikre disse rettigheder, herunder
udarbejdelse af de dokumenter, der er nødvendige for
Codans regres
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16.3 Manglende betaling
Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en rykker
for betaling med oplysning om retsvirkningerne af for
sen betaling.
Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter den
dato, der er angivet på rykkeren, ophører forsikringens
dækning.
16.4 Gebyrer, afgifter og renter
Codan er berettiget til at opkræve gebyr for opkrævning
af præmien samt rykkergebyr og morarenter ved for sen
betaling.
Codan kan herudover beregne sig gebyr for udskrivning
af dokumenter og andre serviceydelser.
Nærmere oplysninger om gebyrer kan findes på
Codan.dk eller ved henvendelse til Codan.
16.5 Tilbagebetaling
Nemkonto: Tilbagebetaling af præmie kan ske via
NemKontosystemet til den konto, som er valgt som
NemKonto.

Betalingsservice:
Tilbagebetaling af præmie sker til den bankkonto
præmien betales fra.
16.6 Modregning
Codan vil benytte sig af sin ret til modregning indenfor
kundeforholdet
17. Ikrafttræden og varighed
Forsikringen træder i kraft, når den er antaget af Codan
og ophører automatisk ved hovedforfald uden opsigelse
fra Codans eller forsikringstagers side. Forsikringen kan
fornyes for en yderligere 12 måneders periode med
Codans skriftlige samtykke.
18. Lovvalg og værneting
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk
ret ved danske domstole.
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POLICENR:

BETINGELSER
Oversigt over policens forsikringsbetingelser

Side

Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikring
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