
Er der begrænsninger  
i dækningen?
Vi betaler ikke erstatning i det omfang, at betaling af  
krav eller forsikringsydelser vil udsætte os for sanktion, 
forbud eller restriktion vedtaget af FN, EU, Storbritannien 
eller USA.
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Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V
CVR 41963948, T 33 55 55 55, codan.dk

Direktions- og bestyrelsesansvar
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: Codan Forsikring A/S FT-nr.: 52042 Produkt: Direktions- og bestyrelsesansvar

Hvad dækker den ikke?
Krav, der skyldes, at I har tilsidesat jeres pligter forsætligt.
Krav, der skyldes jeres strafbare handlinger og undladelser 
eller forsøg på strafbare handlinger.
Krav, der skyldes eller relaterer sig til faktiske eller  
påståede forhold, der har været anmeldt til en tidligere 
forsikringsgiver.
Krav, der alene skyldes, at I har påtaget jer et ansvar,  
der ligger ud over jeres almindelige ansvar.
Krav, der skyldes, at I eller jeres nærtstående har forsøgt  
at skaffe andre uberettiget vindinger.
Krav, der er en følge af person- eller tingskade.
Ethvert krav, der er rejst i USA/Canada eller i henhold til  
lovgivning i USA/Canada.
Krav, der vedrører køb eller salg eller tilbud om køb eller 
salg af aktier, obligationer eller andre værdipapirer udstedt 
af forsikringstager eller dennes datterselskaber.
Krav, der direkte eller indirekte står i forbindelse med,  
at forsikringstager eller dennes datterselskaber har  
påbegyndt virksomhed, der ligger uden for det vedtægts-
mæssige formål.
Krav, der skyldes tilsidesættelse af væsentlige  
eller gentagne anbefalinger og/eller påtaler optaget  
i revisionsprotokollen. 

Her kan I læse en kort beskrivelse af direktions- og bestyrelsesansvar. I kan se mere om forsikringen og vores information til erhvervskunder  
på codan.dk/erhverv. Vælger I at oprette forsikringen, får I de samlede betingelser og policen, der tilsammen udgør aftalen mellem os.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen er en direktions-  og bestyrelsesansvarsforsikring, der beskytter bestyrelsesmedlemmers og direktørers private formue.

Hvor er vi dækket?
Forsikringen dækker tab eller skade, som er sket inden for det geografiske område, der er angivet i policen. 

Hvad dækker den? 
Forsikringssum
Forsikringssummen er det højeste beløb, som vi kan 
komme til at betale for de krav, der er rejst mod sikrede i 
forsikringsperioden for det pågældende forsikringsår.  
Den maksiamle forsikringssum kan ses i jeres police. 

Forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter enhver person, som er tidligere,  
nuværende eller kommende medlem af bestyrelse, direktion, 
tilsynsråd eller lignende ledelsesorgan, der kan pådrage 
sig et personligt ledelsesansvar hos forsikringstager eller 
dennes datterselskaber.

Forsikringen dækker
–  Personligt erstatningsansvar for formueskade i  

forbindelse med udførsel af erhverv.
–  Rimelige sagsomkostninger til sikredes forsvar.
–  Arbejdsrelaterede krav (EPL), som er opstået i  

forbindelse med chikane, diskrimination, forskels-
behandling eller lignende.

–  Rimelige omkostninger, som sikrede afholder fx i  
forbindelse med efterforskning eller forundersøgelse. 

–  Rimelige omkostninger, som sikrede afholder i  
forbindelse med sit forsvar for sikring af aktiver og  
personlig frihed.

–  Omkostninger til genetablering af sikredes renomme.
–  Sikredes bo og sikredes ægtefælle. 
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Hvordan opsiger vi aftalen?
I kan opsige forsikringen med en måneds varsel til policens hovedforfald.

Kr.
Kr. Hvornår og hvordan betaler vi?

I skal betale forsikringen, når den træder i kraft og senest 14 dage efter, at I har modtaget den første regning.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber et år ad gangen. Vi forlænger den automatisk for yderligere et år,  
medmindre I eller vi opsiger den inden. 

Hvilke forpligtigelser har vi?
–  I skal give os samtykke til, at vi må registrere, udveksle og behandle jeres oplysninger, så vi kan administrere forsikringen. 
–  I skal give os korrekte oplysninger, når I opretter forsikringen.
–  I skal betale til tiden. 
–  I skal sende en skriftlig anmeldelse til os, så snart et erstatningskrav er rejst.
–  I er forpligtet til at informere os ved risikoforandringer. Det gælder fx:
 a) hvis et selskab eller en person får kontrol over virksomheden ved at eje mere end 50 % af virksomhedens 
  aktiekapital eller stemmerettigheder. 
 b) hvis forsikringstager opkøbes, indgår i en fusion eller sælger alle eller en væsentlig del af sine aktiviteter.
 c) hvis forsikringstager går konkurs eller i likvidation.
 d) hvis forsikringstager eller et datterselskab udsteder eller registrerer værdipapirer uden for Danmark.


