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Aftalegrundlag
Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg og forsikringsbetingelserne.
For forsikringen gælder endvidere Lov om Forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed i det omfang, disse ikke er fraveget.

Tilsyn og Garantifond
Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Behandling af personoplysninger og samtykke
På www.tryg.dk/personoplysninger kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Her finder du blandt andet
information om til hvilket formål, vi behandler informationer om dig, hvor oplysningerne bliver registreret, og hvem oplysningerne
eventuelt bliver videregivet til. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at vide mere.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om forsikringsdækningen findes på www.tryg.dk.
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Din forsikring består af din forsikringsaftale (police) og dine forsikringsbetingelser

Når du læser betingelserne
• Forsikringsaftalen viser de dækninger, summer og selvrisikobeløb, du har valgt for din forsikring.
• For at sikre dig, at en skade eller tab er dækket, skal du se under både den konkrete forsikringsdækning og under
 generelle bestemmelser.
• Vær opmærksom på, hvordan erstatningen beregnes.

Hvis der sker en skade
• Du skal straks forsøge at begrænse skadens omfang.
• Du skal hurtigst muligt anmelde skaden til os på telefon 70 11 20 20, så vi kan registrere din skade. Det gælder også, selvom
 skaden ser ud til at være af beskedent omfang.
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2.2

Koncernen er sikrede og selskaber, som sikrede kontrollerer på 
tidspunktet for forsikringsaftalens ikrafttrædelse.

Ved kontrol forstås:
a. besidder flertallet af stemmerettighederne.
b. er virksomhedsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte 

et flertal af medlemmerne i bestyrelsen,
c. er virksomhedsdeltager og har ret til at udøve en bestem-

mende indflydelse over selskabets driftsmæssige og finansielle 
ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale med selskabet,

d. er virksomhedsdeltager og på grundlag af aftale med andre 
deltagere råder over flertallet af stemmerettighederne i selska-
bet eller

e. besidder kapitalandele i selskabet og udøver en bestemmende 
indflydelse over dennes driftsmæssige og finansielle ledelse.

Ved virksomhedsdeltager forstås en aktionær, anpartshaver eller 
andre, der ejer kapitalandele i en virksomhed.

2.2.1
Koncernen omfatter datterselskaber, som defineret i pkt. 2, stk. 
2 som sikrede etablerer eller opkøber efter forsikringsaftalens 
ikrafttræden, forudsat at det etablerede/ opkøbte selskab ikke
a) er børsnoteret
b) har andre værdipapirer noteret på noget marked eller nogen 

børs, herunder ”over the counter”, i USA
c) er en finansiel institution herunder men ikke begrænset til 

bank, forsikringsselskab, børsmægler, investerings-virksom-
hed, leasing eller factoring selskab, når sikrede ikke er en 
sådan finansiel institution,

d) har samlede aktiver på købstidspunktet, der overstiger 25% af 
koncernens aktiver på tidspunktet for opkøbet.

e) er registreret eller stiftet i USA, eller
f) er registreret eller stiftet i lande, hvor det ikke er lovligt at for-

sikre ledelsen i det nye selskab fra Danmark.

Forsikringstageren skal underrette Tryg om etablerede og op-
købte selskaber i løbet af et forsikringsår. Anmeldelse skal ske 
senest 2 måneder inden forsikringsaftalens hovedforfald. Er så-
dan anmeldelse ikke sket i tide, hæfter Tryg ikke efterfornyelsen, 
for krav der skyldes eller baseres på forhold vedrørende disse 
selskaber.

2.2.2
Falder et datterselskab ind under pkt. 2.2.1 a) til f) dækkes disse 
automatisk i 30 dage fra etablerings- eller overtagelsesdatoen. 
Er Tryg og forsikringstager efter udløb af de 30 dage ikke blevet 
enige om omstændighederne for en dækning i den resterende del 
af forsikringstiden bortfalder dækningen med retroaktiv effekt 
efter udløb af de 30 dage.

2.2.3
Dækning for krav rejst mod en sikret i et datterselskab, gælder 
alene handlinger eller undladelser begået i det tidsrum, hvor      
selskabet er en del af koncernen.

1. Hvad skal du selv sørge for

1.1 Hvis der sker ændringer

Vi beregner forsikringens pris på baggrund af de oplysninger, der 
fremgår af forsikringsaftalen. Sker der ændringer skal vi have
besked. Hvis forsikringens oplysninger ikke længere er rigtige,

kan det medføre, at virksomhedens ret til erstatning efter en 
skade eller tab bliver nedsat eller helt bortfalder.

2. Hvem er omfattet

2.1

Sikrede er koncernens tidligere, nuværende eller kommende
fysiske medlemmer af bestyrelse, direktion, repræsentantskab
eller lignende ledelsesorgan i koncernen samt tidligere nu-
værende eller kommende medarbejdere i koncernen, der kan 
pådrage sig et personligt ledelsesansvar.

2.1.1
I tilfælde af at en sikret afgår ved døden, erklæres konkurs, erklæ-
res insolvent eller umyndiggøres, udvides sikrede til at omfatte 
sikredes bo, efterlevende ægtefælle, samlever, arvinger eller juri-
diske repræsentanter. Denne udvidelse gælder alene for krav, der 
ville være dækningsberettigede, såfremt kravene var blevet rejst 
mod de under pkt. 2.1 nævnte.

3. Hvor gælder forsikringen 

3.1

Forsikringen dækker krav rejst i hele verden, medmindre andet 
fremgår af forsikringsaftalen. 
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4. Hvornår gælder forsikringen 

4.1 Krav rejst

Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i 
forsikringstiden.

Krav anses som rejst, når sikrede modtager første skriftlige
meddelelse herom. Krav, som er rejst mod sikrede i forsikrings-
perioden, men som anmeldes senere end 12 måneder efter for-
sikringsperiodens udløb, dækkes ikke.

4.1.1
Bliver sikrede eller koncernen opmærksom på omstændigheder, 
der med rimelighed kan forventes at kunne udvikle sig til et krav, 
og udvikler sådanne omstændigheder sig til et krav, der anmeldes 
til Tryg, anses et sådan krav for at være rejst på tidspunktet, hvor 
sådanne omstændigheder anmeldes med fyldestgørende oplys-
ninger om grundlaget for kravet.  

4.1.2
Ved krav forstås:
a. ethvert søgsmål eller lignende retsskridt, 
b. enhver skriftlig henvendelse
c. enhver administrativ eller offentlig procedure
d. enhver undersøgelse eller efterforskning

4.1.3 
Dækning for krav rejst mod en sikret i et datterselskab, gælder 
alene handlinger eller undladelser begået i det tidsrum, hvor
selskabet er en del af koncernen.

4.2 Anmeldelse

Hvis sikrede i forsikringsperioden bliver opmærksom på omstæn-
digheder, der med rimelighed kan forventes at give anledning til at 
krav rejses under forsikringen, er der dækning under forsikringen 
for efterfølgende krav, som rejses mod en sikret med påstand 
om, som udspringer af, relaterer sig til eller kan henføres til oven-
nævnte omstændigheder, forudsat at omstændighederne er an-
meldt til Tryg inden for forsikringsperioden.

En anmeldelse bør omfatte påstande om de ansvarspådragende 
handlinger og begrundelsen for forventningen om kravet med 
fyldestgørende oplysninger med hensyn til datoer, involverede 
personer og enheder og anden information, som med rimelighed 
kan kræves.

5. Hvad dækker forsikringen

5.1 Ledelsesansvar i koncernforbundne virksomheder

Forsikringen dækker krav mod sikrede på baggrund af sikredes 
ansvar for formuetab som følge af sikredes uagtsomme handlin-
ger eller undladelser i sikredes egenskab af bestyrelsesmedlem, 
direktionsmedlem eller anden position i koncernen, der kan 
påføre sikrede et personligt ledelsesansvar, herunder men ikke 
begrænset til:
a. ethvert søgsmål eller retligt skridt fremsat mod sikrede med 

påstand om erstatning,
b. enhver skriftlig meddelelse om at nogen, andre end koncernen, 

har til hensigt at holde sikrede ansvarlig for et formuetab,
c. en strafferetlig sigtelse mod sikrede,

d. en administrativ eller offentlig procedure, undersøgelse eller 
efterforskning rettet mod sikrede,

e. en civilretlig, strafferetlig, administrativ eller offentlig under-
søgelse, granskning eller efterforskning af sikrede;
- når sikrede skriftligt er identificeret af en undersøgende 

myndighed som værende genstand for en påbegyndt
 procedure eller
- når sikrede af en international eller lokal myndighed, som 

regulerer handlen med værdipapirer, har modtaget en
 stævning.

5.2 Ledelsesansvar udenfor koncernen

5.2.1
Forsikringen dækker krav rejst mod sikrede, som på specifik an-
modning af koncernen var, er eller bliver medlem af bestyrelse 
og/eller direktion eller tilsvarende ledelsesorgan, forudsat at dette 
krav rejses mod sikrede i deres egenskab af direktions – og/eller 
bestyrelsesmedlem i den relaterede enhed.

5.2.2
Dækning under denne udvidelse skal være subsidiær i forhold 
til enhver anden ledelses- og/eller bestyrelses- og direktionsan-
svarsforsikring for den relaterede enhed samt enhver skades-
løsholdelse ydet af den relaterede enhed. Den samlede totale 

forsikringssum til rådighed for krav rejst mod de sikrede i deres 
egenskab af direktions- eller bestyrelsesmedlem eller medlem af 
tilsvarende organ eller lignende position i en relateret enhed er 
den højeste forsikringssum angivet i én af de involverede forsik-
ringer.

Intet i denne udvidelse skal fortolkes således, at forsikrings-
summen i forsikringsaftalen og/eller under andre ledelses-
ansvarsforsikringer for den relaterede enhed, forøges på
nogen måde.
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5.2.3
Ved relateret enhed forstås:
- enhver enhed som defineret i pkt. 5.2.1, forudsat enheden:
a. ikke er registreret eller stiftet i USA eller nogen stat, territorium 

eller besiddelse herunder; eller
b. ikke har nogen værdipapirer noteret på nogen børs/marked, 

og/eller herunder “over-the-counter” i USA eller nogen stat, 
territorium eller besiddelse herunder; eller

c. ikke er en finansiel institution eller
d.  ikke er et datterselskab som defineret i punkt 2.2.

-  øvrige selskaber eller virksomheder noteret i forsikrings-
 aftalen.

5.2.4
Dækningen omfatter ikke krav rejst mod sikrede, der skyldes
ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået før
kontinuitetsdatoen for ledelsesansvar uden for koncernen, hvis 
sikrede før eller på denne dato vidste eller burde have vidst, at
sådanne ansvarspådragende handlinger eller undladelser ville
eller kunne give anledning til krav.

5.2.5
Ved kontinuitetsdatoen for ledelsesansvar uden for koncernen 
forstås, i relation til denne udvidelse, den dato, hvor personen
første gang tjente som direktions – eller bestyrelsesmedlem eller 
medlem af tilsvarende organ eller lignende position i en relateret 
enhed på specifik anmodning af koncernen.

5.3 Repræsentation ved undersøgelse

Forsikringen er indenfor forsikringssummen udvidet til at dække 
rimelige og nødvendige omkostninger (ikke medregnet omkost-
ninger til løn, honorar eller anden godtgørelse eller andre om-
kostninger til sikrede) forbundet med ethvert pligtig fremmøde 
for sikrede under enhver offentlig undersøgelse, granskning, 
efterforskning eller anden lignende proces foranlediget af kon-
cernens forhold, når meddelelse om sådant pligtigt fremmøde er 
modtaget i forsikringsperioden og omkostningerne på forhånd 
er skriftligt godkendt af Tryg. Dette skal også gælde andet pligtigt 
fremmøde for sikrede på baggrund af sikredes stilling i koncernen.

Denne udvidelse omfatter ikke processer, som er foranlediget af 
omstændigheder, der generelt påvirker den branche, hvori kon-
cernen opererer. 

Dækningssummen udgør maksimalt 1 mio. kr. inkl. omkostninger. 

5.4 Omkostninger til genetablering af renommé

Forsikringen er indenfor forsikringssummen udvidet til at dække 
sikredes omkostninger til genetablering af renommé som følge 
at et dækningsberettiget krav under forsikringen, undtagen i det 
omfang koncernen har holdt den sikrede skadesløs.

Med omkostninger til genetablering af renommé forstås rimelige 
omkostninger (ikke medregnet omkostninger til løn, honorar
eller anden godtgørelse eller andre omkostninger til sikrede),

som sikrede med Trygs forudgående godkendelse pådrager sig 
til konsulentydelser med henblik på at dæmpe den negative eller 
potentielt negative effekt på sikredes renommé, som følge af et 
dækket krav. 

Dækningssummen udgør maksimalt 1 mio. kr. inkl. omkostninger. 

5.5 Nødsituationsomkostninger

Hvis Trygs skriftlige godkendelse af sagsomkostninger ikke kan 
opnås indenfor rimelig tid, er forsikringen udvidet til indenfor for-
sikringssummen at dække forhåndsgodkendelse af

 sikredes sådanne omkostninger som følge af et under forsik-
ringen dækningsberettiget krav. 

Dækningssummen udgør maksimalt 1 mio. kr. inkl. omkostninger.

5.6 Erstatningshieraki

Ved behandling af dækningsberettiget krav under nærværende 
forsikringsaftale, udbetales i ethvert tilfælde først erstatning til:

Sikrede fysiske personer, og dernæst indenfor den i forsikrings-
aftalen fastsatte forsikringssum og på skriftlig anmodning fra for-
sikringstagers administrerende direktør eller tilsvarende ledende 

medarbejder hos denne, udbetales eller tilbageholdes erstatning 
til eventuelt andre sikrede på forsikringsaftalen. 

Dette betinget af at det ikke strider imod dansk ret, herunder
særligt forsikringsaftalelovens § 95.

5.7 Krav fra ansatte (Employment Practices Liability)

5.7.1
Forsikringen er udvidet til at dække krav fra ansatte rejst mod 
sikrede af eller på vegne af ansatte for formuetab og erstatning for 
følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk skade.

5.7.2
Krav fra ansatte betyder i denne udvidelse erstatningskrav, som 
er rejst af en tidligere, nuværende, kommende eller en potentiel 

ansat i koncernen, som følge af faktisk eller påstået chikane, 
diskrimination, forskelsbehandling eller lignende, herunder mang-
lende vedtagelse eller fejlagtig gennemførelse af personalepolitik 
eller procedurer.
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5.8 Ret til køb af afløbsdækning

5.8.1
Hvis Tryg eller forsikringstager ikke ønsker at forny policen, har 
forsikringstageren og sikrede ret til at købe en afløbsdækning, der 
giver dækning for krav rejst i 1, 2, 3 eller 10 år efter udløb af forsik-
ringstiden, betinget af at den ansvarspådragende handling eller 
undladelse er begået inden udløb af forsikringstiden.

5.8.2
Dækningerne i pkt. 5.8.1 ydes på identiske vilkår som gældende 
umiddelbart inden udløb af forsikringstiden, dog således at der 
ikke stilles en ny forsikringssum til rådighed.

Retten til køb af afløbsdækning i henhold til pkt. 5.8.1 gælder ikke, 
hvis væsentlige risikoforandringer opstår i forsikringsåret, eller 
hvis forsikringstageren fornyer lignende type forsikring hos et
andet forsikringsselskab.

Forsikringstager skal give skriftlig meddelelse om køb af afløbs-
dækning inden 14 dage efter udløb af forsikringstiden. Præmien 
for afløbsdækningen skal være betalt inden 30 dage efter udløb af 
forsikringstiden.

5.8.3
Afløbsdækningen kan i denne situation købes på følgende måde:
1 år for 75% af den årlige pris
2 år for 125% af den årlige pris
3 år for 150% af den årlige pris
10 år for 200% af den årlige pris
Den årlige pris omfatter ikke skatter og afgifter.

5.9 Afløbsdækning for pensionerede samt fratrådte (ikke fyrede, suspenderede, bortviste eller fratrådte             
af lignende årsager) ledelsesmedlemmer

Forsikringen dækker krav rejst efter forsikringsårets ophør mod 
sikrede, der pensioneres fra deres ledelseserhverv i
koncernen før ophørsdatoen for forsikringen,
a) hvis et sådan krav ikke rejses senere end 10 år efter udløbet af 

det forsikringsår, hvori ledelsesmedlemmet pensioneres,
b) hvis forsikringstageren ikke har købt lignende type dækning i et 

andet forsikringsselskab,

c) hvis forsikringtager ikke fornyer forsikringsaftalen hos Tryg,
d) hvis det rejste krav alene baseres på handlinger eller und-

ladelser begået i forsikringsåret, hvori ledelsesmedlemmet 
pensioneredes, og før pensionsdatoen.

6. Udvidet dækning 
(Dækningerne gælder kun, hvis det fremgår af forsikringsaftalen) 

6.1 Udvidet afløbsdækning ved konkurs eller likvidation

I tilfælde af forsikringstagers konkurs eller likvidation har forsik-
ringstager og sikrede ret til at købe udvidet opdagelsesperiode.

Den udvidede afløbsdækning kan i denne situation købes på
følgende måde:
1 år for 100% af den årlige pris
2 år for 175% af den årlige pris
3 år for 200% af den årlige pris
10 år for 225% af den årlige pris  

Den årlige pris omfatter ikke skatter og afgifter.
Run off tidspunktet er den officielle dato for konkursen eller
likvidationen.

6.1.1 Fusioner, opkøb og ændringer i kontrol

I tilfælde af at forsikringstager fusionerer med, sælger alle dele el-
ler en væsentlig del af sine aktiver til en anden fysisk eller
juridisk person eller, hvis en anden fysisk eller juridisk person 
opnår kontrol over forsikringstager gennem ejerskab af mere end 
50 % af forsikringstagers aktiekapital eller stemmerettigheder har 
forsikringstager og sikrede ret til at anmode om et tilbud fra Tryg 
på en udvidet afløbsdækning på op til 10 år.

Tryg har pligt til at afgive tilbud på den anmodede udvidede afløbs-
dækning på betingelser, vilkår og præmie, som Tryg finder
rimelige.

Run off tidspunktet er den effektive dato for fusionen, opkøbet
eller ændringerne i ejerforholdene.

6.2 Punitive Damages

6.2.1
Forsikringen er udvidet i tillæg til formuetab at dække “aggra-
vated”, “punitive” og “exemplary” damages pålagt sikrede, hvor 
disse er forsikringsbare. Rækkeviden af denne dækning skal
afgøres efter den lovgivning, der i øvrigt er anvendelig på
forholdet, og som i størst mulig omfang tillader forsikrings-
dækning for “punitive” og “exemplary” damages.

6.2.2
Denne udvidelse skal ikke finde anvendelse på dækning for krav 
rejst fra ansatte.
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6.3 Bøder

6.3.1
Forsikringen er udvidet til at omfatte bøder pålagt en sikret, der 
udspringer af et krav rejst første gang mod sikrede. Dette gælder 
dog kun i det omfang, at koncernen - eller en relateret enhed - ikke 
er forpligtet til eller berettiget til, at holde sikrede skadesløs for 
tabet.

6.3.2
Ved bøder forstås;
a. bøder, der er pålagt sikrede for overtrædelse af nogen lov eller 

vedtægt, herunder administrative og lovgivningsmæssige 
bøder, dog ikke punitive – og exemplary damages; og

b. bøder pålagt sikrede efter Sektion 2(g)(2)(B) i United States 
Foreign Corrupt Practices Act, 15 U.S.C. § 78dd-2(g)(2)(B), 78 ff 
(c), 78 gg (c), eller tilsvarende lovgivning i en anden jurisdiktion 
(herunder UK Bribery Act 2010)

6.3.3
Der ydes ingen dækning for;
a. bøder, der er pålagt en sikret i forbindelse med sikredes for-

sætlige skadeforvoldelse eller retsbrud; eller
b.  bøder af strafferetlig karakter; 
c. bøder pålagt i forbindelse med, eller som konsekvens af egent-

lige eller påståede brud på lovgivning eller regulering for skat, 
sociale ydelser, forurening eller ansattes løn. 

d. bøder, der ikke anses for forsikringsbare under anvendelse af 
den lovgivning forsikringsaftalen er underlagt.

6.5 Forsvarsomkostninger til udleveringssager

Forsikringen er udvidet til at omfatte rimelige og nødvendige
omkostninger, som sikrede pådrager sig ved;
a. Enhver anmodning om udlevering af en sikret, herunder ved 

enhver appelsag, enhver juridisk undersøgelse og/eller prø-
velse af anmodningen om udlevering, uanset hvilken konven-
tion eller lov der ligger til grund for anmodningen og hvilken 
offentlig myndighed, der træffer beslutning i sagen eller enhver 
ansøgning til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
eller tilsvarende domstol i en anden jurisdiktion, eller 

b. Sikredes direkte engagering af en advokat eller skatterådgiver i 
forbindelse med en udleveringssag mod denne sikrede, eller 

c. Sikredes engagering af PR konsulenter i forbindelse med en 
udleveringssag, såfremt de er afholdt med Trygs forudgående 
skriftlige godkendelse.

Det er en betingelse for dækning, at omkostningerne er godkendt 
af Tryg inden afholdelse. Omkostninger til løn, vederlag eller
anden godtgørelse til sikrede er dækket.

6.6 Kaution, frihedsberøvelse og beslaglæggelse af aktiver

6.6.1
Forsikringen er udvidet til at dække rimelige omkostninger, som 
sikrede pådrager sig til sit forsvar eller for at opnå frifindelse eller 
omstødelse af en offentlig myndigheds påbud i forsikringsperio-
den, der medfører;
a. konfiskation, overtagelse af ejerskab og kontrol, suspension el-

ler fastfrysning af ejendomsrettigheder over fast ejendom eller 
personlige aktiver som tilhører sikrede;

b. restriktioner over sikredes faste ejendom eller personlige 
aktiver; 

c. midlertidigt eller permanent forbud mod sikredes besiddelse 
af embede eller udførelse af arbejde som medlem af besty-
relse, direktion eller tilsvarende ledelsesorgan i koncernen;

d. begrænsning af sikredes personlige bevægelsesfrihed til en 
specifik privat bolig eller offentlig detention; 

e. deportation af sikrede som følge af tilbagekaldelse af gælden-
de og gyldig immigrationstilladelse, medmindre tilbagekaldel-
sen skyldes, at sikrede er dømt skyldig i en strafbar handling

Det er en betingelse for dækning, at omkostningerne er godkendt 
af Tryg inden afholdelse.

Omkostninger til løn, vederlag eller anden godtgørelse til sikrede 
er ikke dækket.

6.6.2
Forsikringen er udvidet til at dække udgifter til provisioner, geby-
rer og andre omkostninger med henblik på at stille kaution eller 
anden sikkerhed på vegne af sikrede i forsikringsperioden, som er 
direkte relaterede til krav, som i øvrigt er dækket af forsikringen.

Det er en betingelse for dækning, at omkostningerne er godkendt 
af Tryg inden afholdelse.

6.6.3
Udgifter til kaution eller anden sikkerhedsstillelse skal begrænses 
til vederlag eller præmie (og kun det, der er til rådighed for rime-
lige markedspræmier), der er nødvendige for at opnå kautionen 
eller sikkerhedsstillelsen for en periode på højst 12 måneder for 
så vidt angår forpligtelser pålagt sikrede af domstole i forbindelse 
med sagsanlæg, appel eller lignende. Dækningen omfatter ikke 
selve sikkerhedsstillelsen eller pant eller anden sikkerhed, som 
måtte blive fordret af en kautionist, garant eller lignende som vil-
kår for at stille sikkerheden.

6.4 Arbejdsmiljøbegrundede dødsfald (Corporate Manslaughter)

6.4.1
Forsikringen er udvidet til at omfatte rimelige forsvarsomkost-
ninger, som sikrede pådrager sig som følge af en straffesag mod 
sikrede i forbindelse med krav rejst for person- og tingsskade, 
der udspringer af, er baseret på eller på anden måde kan hen-
føres til arbejdsmiljøbegrundede dødsfald, som ellers ville være 
udelukket under betingelsernes pkt. 7.9. Det er en forudsætning 
for dækning, at Tryg har givet forudgående skriftligt samtykke til 
omkostningerne.

6.4.2
Ved arbejdsmiljøbegrundede dødsfald forstås persondødsfald 
som følge af arbejdsgivers grove sikkerhedsmæssige pligtforsøm-
melse i forhold til koncernens arbejdsgange eller anden arbejds-
miljølovgivning eller forordning.



8/12  |  Tryg  |  Bestyrelsesansvarsforsikring  |  Forsikringsbetingelser nr. xx

6.7 Børsretlige krav mod koncernen

6.7.1
Tryg betaler, på vegne af koncernen, erstatning for økonomisk tab 
som følge af børsretlige krav første gang rejst mod koncernen i 
forsikringsperioden.

6.7.2
Ved børsretlige krav forstås;
i. ethvert skriftligt krav om erstatning, rejst mod koncernen;

a. med påstand om overtrædelse af enhver lovgivning, be-
kendtgørelse eller anden retsakt, der regulerer værdipapi-
rer, handel med værdipapirer, og/eller registrering af værdi-
papirer, når:
1. kravet er rejst af en person eller juridisk enhed og ved-

rører, udspringer af eller i øvrigt baserer sig på køb eller 
salg af værdipapirer eller tilbud om køb og salg af værdi-
papirer udstedt af en juridisk enhed i koncernen eller

2. kravet er rejst af indehaveren af værdipapirer udstedt af 
koncernen og i relation til indehaverens interesse i den 
pågældende juridiske enheds udstedte værdipapirer.

b. som er et afledt aktionærkrav (shareholder derivative ac-
tion), opretholdt på vegne af en juridisk enhed i koncernen 
og rejst af en indehaver af værdipapirer i den pågældende 
juridiske enhed.

ii. enhver administrativ eller offentlig proces mod en juridisk en-
hed i koncernen, forudsat denne også er indledt og kontinuer-
ligt opretholdt mod sikrede i den enhed, som følge af en faktisk 
eller påstået ansvarspådragende handling eller undladelse, der 
medfører erstatningsansvar for sikrede, men udelukkende er 
relateret til værdipapirer udstedt af koncernen.

6.7.3
En offentlig undersøgelse, granskning eller efterforskning af 
koncernen er ikke at anse som et børsretligt krav, hvis kravet inde-
bærer en formel, administrativ eller regulatorisk procedure
påbegyndt eller rejst mod koncernen, medmindre en sådan
procedure ligeledes er startet og kontinuerligt er fastholdt mod et 
ledelsesmedlem.

6.7.4
Krav rejst af ledelsesmedlemmer eller ansatte i koncernen, som 
udspringer af, relaterer sig til eller på anden måde kan henføres 
til tab af, manglende modtagelse af eller opnåelse af fordele ved 
værdipapirer (herunder warrants og optioner), anses ikke som 
børsretlige krav.

6.7.5
Ved officielt organ menes der;
a. Enhver regulator;
b. Statslig organ
c. Offentlig myndighed; eller
d. Officielle handelsorganer (eller håndhævelse af sådant organ)
 der er bemyndiget ved lov eller lovbestemt regulering til at 

undersøge anliggender i koncernen eller af en sikret.

7. Generelle undtagelser

Forsikringen dækker ikke krav:

7.1 Uberettiget vinding 

Der skyldes at sikrede eller disses nærtstående har opnået eller 
søgt at opnå personlig fortjeneste, fordel, vederlag eller skaf-
fet eller søgt at skaffe andre uretmæssig fortjeneste, fordel eller 
vederlag, når dette er fastslået ved endelig dom, anden endelig 
afgørelse eller sikredes indrømmelse.

At én sikrets handlinger er omfattet af ovenstående, påvirker ikke 
de øvrige sikredes dækning. 

7.2 Forsæt eller retsbrud

Der skyldes:
a) sikredes forsætlige ansvarspådragende handlinger eller und-

ladelser, 
b) sikredes strafbare handlinger (herunder strafbare overtrædel-

ser af særlovgivning) eller
c) sikredes forsætlige forsøg på strafbare handlinger, når dette 

er fastslået ved endelig dom, anden endelig afgørelse eller 
sikredes indrømmelse.

At én sikrets handlinger er omfattet af ovenstående påvirker ikke 
de øvrige sikredes dækning.

7.3 Bøder

Krav om betaling af bøder, afgifter og skatter eller andre forhold, 
som ikke er forsikringsbare i henhold til gældende ret, medmin-
dre forholdet er udtrykkeligt omfattet af pkt. 6.3 samt fremgår af 
forsikringsaftalen. Dog må Tryg ikke hævde at tab, som følger af 

et børsretligt krav om brud på sektion 11 og 12 i Securities Act af 
1933 (som ændret), og er afholdt af sikrede, ikke er forsikringsbart 
og Tryg skal således behandle sådanne tab som tab under
forsikringen.
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7.4 Forurening

Der skyldes faktisk, påstået eller truende
a) forurening,
b) miljøskade af enhver art,
c) radioaktiv bestråling eller
d) radioaktiv forurening,

hvis kravet rejses i USA eller under anvendelse af lovgivningen i 
USA.

Dog dækkes:
a) krav rejst af aktionærer på vegne af koncernen (Shareholder 

derivative actions”), når kravet rejses med påstand om erstat-
ning for formuetab påført koncernen eller aktionærerne.

b)  Sagsomkostninger. Dækningssummen herfor er dog begræn-
set til 15% af den samlede forsikringssum dog maksimalt 25 
mio. kr. uden at den samlede forsikringssum i øvrigt forhøjes.

7.5 Employee Retirement Income Security Act

Der skyldes eller relaterer sig til brud på den amerikanske Emplo-
yee Retirement Income Securities Act of 1974 (ERISA), Securities 
Act of 1933 eller Securities Exchange Act of 1934 samt senere 
tilføjelser til disse bestemmelser.

7.6 Tidligere anmeldte forhold

Krav der skyldes eller relaterer sig til faktisk eller påståede for-
hold, der har været anmeldt til en tidligere forsikringsgiver som 
omstændigheder, der vil kunne give anledning til krav.

7.7 Krav rejst i USA

Rejst af eller på vegne af koncernen eller sikrede eller et øvrigt 
selskab, når kravet er rejst i USA eller under henvisning til lovgiv-
ningen i USA.

Det gælder dog ikke følgende:
a) krav om regres for en erstatning, der er en direkte følge af et 

krav som i øvrigt er omfattet af nærværende forsikring og som 
den pågældende er pålagt at betale

b) ansættelsesrelaterede krav rejst af en sikret
c) afledte aktionærkrav (shareholder derivative suits) rejst eller 

opretholdt på vegne koncernen uden anmodning eller
 deltagelse af sikrede eller koncernen

d) krav rejst af kurator/bobestyrer uden anmodning eller
 deltagelse af sikrede eller koncernen
e) krav rejst af tidligere sikrede uden anmodning eller deltagelse 

af sikrede eller koncernen.
f) Sagsomkostninger afholdt af sagsøgte sikrede medmindre
 det er fastslået ved endelig dom, voldgift eller sikredes ind-
 rømmelse, at kravet var rejst på anmodning, med frivillig 

medvirken, med deltagelse eller med assistance af sikrede. 
Dækningssummen herfor er dog begrænset til maksimalt

 50 mio. kr. uden at den samlede forsikringssum i øvrigt 
 forhøjes.

7.8 Værdipapirer

Der skyldes eller relaterer sig til køb eller salg eller tilbud om køb 
eller salg af værdipapirer udstedt af koncernen ved et offentligt 
udbud.

Herunder men ikke begrænset til mangelfulde, urigtige eller 
misvisende oplysninger i et prospekt, registreringsdokument 
eller tilbudsdokument eller lignende udarbejdet dokument eller 
meddelelse, samt krav der skyldes eller relaterer sig til manglende 
påkrævet registrering hos en hvilken som helst myndighed.

Nærværende finder ikke anvendelse for krav:
a) der skyldes eller relaterer sig til værdipapirer udstedt før
 policens første ikrafttrædelse, som angivet på policen.

b) rejst af
- koncernens aktionærer eller
- indehavere af optioner, warrants eller lignende tegningsret-

tigheder,

når aktier eller optioner, warrants eller lignende tegningsrettig-
heder er erhvervet inden datoen for køb eller salg eller tilbud om 
køb eller salg af værdipapirer udstedt af koncernen ved et offent-
ligt udbud.

7.9 Legemsbeskadigelse

Krav om erstatning for påstået eller faktisk legemsbeskadigelse, 
sygdom, lidelse, død, følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk 
skade eller nogen personskade (medmindre forholdet udtryk-
keligt er omfattet af pkt. 6.4), eller beskadigelse eller ødelæggelse 

af fysiske ting, herunder tab af brug af samme. Dog skal følelses-
mæssig forstyrrelse og psykisk skade ikke finde anvendelse på 
ansættelsesretlige krav (employment practices claims). Undtagel-
sen gælder ikke for forsvarsomkostninger.
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8. Dækningssum og selvrisiko

8.1 Dækningssum

Den i forsikringsaftalen anførte forsikringssum er den højeste 
grænse for Trygs forpligtelse for krav, rejst mod sikrede inden for 
det enkelte forsikringsår.

8.1.1
Sagsomkostninger relateret til et dækningsberettiget krav dækkes 
i tillæg til forsikringssummen, når sagsomkostningerne afholdes 
med forsikringsgiverens skriftlige accept. Tillægget er 25% af for-
sikringssummen.

Overstiger sagsomkostningerne 25% af forsikringssummen vil 
yderligere sagsomkostninger blive dækket under forsikrings-
summen i det omfang, denne ikke er anvendt til udbetaling af
dækkede krav.

8.2 Selvrisiko

Hvis koncernen er forpligtiget til eller lovligt kan kan holde sikrede 
skadesløs for et krav, som i øvrigt er dækket af denne forsikring,
bærer koncernen selvrisikoen som anført i forsikringsaftalen.

8.3

Såfremt et krav kun er delvist forsikret skal forsikringsgiver yde 
forholdsmæssig dækning under behørig hensyntagen til vurdering 
af den endelige ansvarsfordeling.

9. Hvis der sker ændringer

9.1 Informationer afgivet ved købet af forsikringen

9.1.1
Forsikringen træder i kraft og fornyes på grundlag af de oplysnin-
ger, som er givet til Tryg, da forsikringen blev købt og ved
efterfølgende fornyelser.

9.1.2
Oplysningerne fortolkes som afgivet af hver enkelt sikret, og op-
lysninger afgivet af én sikret, eller den enkelte sikredes viden, skal 
ikke påvirke andre sikredes ret til dækning.

9.1.3
For hvad angår enhver dækning givet til koncernen, skal kun er-
klæringer og viden (herunder viden om eventuelle urigtige oplys-
ninger eller fortielse med hensyn til sådanne oplysninger til Tryg) 
som tidligere, nuværende eller fremtidige CEO’s og/eller CFO’s 
(eller tilsvarende executive - eller lederstillinger) i koncernen be-
sidder, tilregnes koncernen.

9.2 Anmeldelse af forandringer

9.2.1
Forsikringstageren er forpligtet til at informere Tryg ved væsent-
lige risikoforandringer. I tillæg til Forsikringsaftalelovens (FAL) 
almindelige regler om fareforøgelse vil følgende altid være
væsentlige risikoforandringer:
a. Forsikringstageren fusionerer med eller sælger alle eller en 

væsentlig del af sine aktiver til en anden person eller enhed, 
eller 

b. Nogen person eller enhed opnår kontrol med forsikrings-
tageren gennem besiddelse af mere end 50 % af forsikrings-
tagerens aktiekapital eller stemmerettigheder, eller 

c. Forsikringstager går konkurs, likvidation eller rekonstruktion.
d. Forsikringstager eller ethvert datterselskab heraf udsteder 

eller registrerer værdipapirer i USA eller nogen stat, territorium 
eller besiddelse heraf.

9.2.2
I tilfælde af hændelser som anført ovenfor ændres dækningen 
under forsikringen til alene at gælde krav baseret på
ansvarspådragende handlinger eller undladelser
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10. Hvis skaden sker

10.1 Anmeldelse af skade

Så snart sikrede får at vide eller må formode, at der vil blive rejst 
erstatningskrav imod sikrede, skal sikrede give Tryg skriftlig med-
delelse herom, enten ved mail eller via www.tryg.dk.

Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatnings-
krav må kun ske med Trygs samtykke, og Tryg træffer i øvrigt
bestemmelse om sagens behandling.

Tryg er berettiget til at betale erstatningen direkte til skadelidte, 
medmindre denne allerede er fyldestgjort af de sikrede.

10.2 Behandling af skader

Tryg har en ret og en pligt til at forsvare sikrede mod krav omfattet 
af forsikringen.

Sikrede og forsikringstageren er forpligtiget til at yde enhver
bistand til sagens oplysning og afslutning.

10.3 Serieskader

Hvis én eller flere relaterede, gentagne eller ensartede ansvarspå-
dragende handlinger eller undladelser bevirker, at der fremføres 
flere krav mod sikrede, anses samtlige sådanne krav for rejst på 

det tidspunkt, hvor det første af disse krav rejses. Alle sådanne 
krav anses under forsikringen for ét krav.

11. Generelle bestemmelser

11.1 Forsikring i andet selskab

Tryg betaler ikke erstatning for skader, som der er modtaget fuld 
dækning for, hos et andet forsikringsselskab. Har det andet sel-
skab begrænset dækning i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de 

samme begrænsninger i denne forsikring. Dermed er Tryg og det 
andet forsikringsselskab forpligtede til at betale forholdsmæssig 
erstatning, hvis skaden er dækket af forsikringen.

11.2 Forsikrings varighed og opsigelse

11.2.1 Varighed 
Forsikringens aftaleperiode fremgår af forsikringsaftalen 
(policen). 
 
11.2.2 Opsigelse
Både forsikringstageren og Tryg kan opsige forsikringen skriftligt 
med en måneds varsel til førstkommende (hoved)forfaldsdato. 

11.2.3 Opsigelse ved skade eller tab
Når en skade eller tab er anmeldt, kan Tryg opsige eller indføre 
ændringer i forsikringen, herunder ændring i pris og selvrisiko, 

med 14 dages varsel. Opsigelsen eller ændringen i forsikringen 
kan indføres fra skaden eller tabet anmeldes og til senest 1 måned 
efter, at erstatningen er udbetalt eller skaden er afvist.

Hvis forsikringstageren ikke godkender ændringen af forsikringen, 
kan forsikringen opsiges skriftligt inden ændringsdatoen. Sker 
dette ikke, betragtes ændringen som accepteret og forsikringen 
fortsætter på de ændrede vilkår. 

11.3 Forsikringens betaling

Forsikringen betales en eller flere gange om året. Det fremgår af 
forsikringsaftalen, hvad der er valgt.

Første betaling til Tryg skal betales, når forsikringen træder i kraft. 
Senere opkrævninger skal betales på de forfalds- eller ændrings-
datoer, som fremgår af forsikringsaftalen. Udover forsikringens 
pris opkræves eventuelle afgifter, for eksempel skadeforsikrings-
afgift og statsafgift samt gebyrer, morarenter og andre omkost-
ninger.

Tryg opkræver betalingen via Betalingsservice, indbetalingskort 
eller efter aftale på anden vis. Opkrævningen sendes til den
betalingsadresse, Tryg er blevet oplyst. Hvis betalingsadressen 
ændres, skal Tryg straks have besked. 

Hvis forsikringen ikke betales senest sidste rettidige indbetalings-
dag, sender Tryg en rykkerskrivelse med oplysning om, at forsik-
ringens dækning ophører, hvis forsikringen ikke betales senest
21 dage efter, at rykkerskrivelsen er sendt.



12/12  |  Tryg  |  Bestyrelsesansvarsforsikring  |  Forsikringsbetingelser nr. xx

11.4 Gebyrer

Tryg er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning 
af omkostningerne ved fx opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, 
udpantning, udbetalinger, print og behandling af dokumenter, 
oversigter, besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse 
med forsikrings- og skadebehandling.

Tryg kan ændre eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer, når 
det er begrundet i;
• Omkostningsmæssige årsager – fx hvis flere processer eller 

ydelser digitaliseres, eller der indføres flere selvbetjeningsløs-
ninger

• Forretningsmæssige årsager – fx for at udnytte ressourcer eller 
kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde, eller for at ændre 
den generelle gebyrstruktur

• Markedsmæssige årsager – fx hvis grundlaget for gebyret har 
ændret sig, eller hvis kundeadfærd ændres.

Nye gebyrer og ændringer af eksisterende gebyrer varsles via 
Trygs hjemmeside med 1 måneds varsel til den første dag i en 
måned. 

Tryg kan uden varsel sætte gebyrer ned.

Gældende gebyrer vil altid fremgå af www.tryg.dk eller oplyses 
ved henvendelse til Tryg.

11.5 Præmieregulering og ændring af forsikringsbetingelser

Tryg kan uden varsel, foretage mindre ændringer af prisen med 
virkning fra forsikringens førstkommende forfaldsdato, dog højst 
med 5% årligt. Ændringen kan ske udover indeksregulering og 
ændringer begrundet i ændret lovgivning. Sker dette kan forsik-
ringen opsiges skriftligt af forsikringstageren indenfor 14 dage fra 
modtagelsen af opkrævningen.
 
Ændring af prisen for forsikringen udover ovennævnte, som ikke 
er begrundet i ændringer i lovgivningen eller indeksregulering, 
skal varsles skriftligt senest 1 måned før forsikringens hoved-
forfaldsdato.

Ændring af forsikringsbetingelserne, der ikke er begrundet i 
ændringer i lovgivningen og/eller som blot har præciserende 
karakter, skal varsles skriftligt senest 1 måned før forsikringens 
hovedforfaldsdato.

Hvis forsikringstageren ikke ønsker at acceptere de varslede æn-
dringer, skal forsikringen opsiges skriftligt senest 14 dage inden 
ændringsdatoen. I modsat fald fortsætter forsikringen på de æn-
drede vilkår og/eller til den ændrede pris. Hvis forsikringstageren 
vælger at opsige forsikringen, kan det kun ske mod tilbagebetaling 
af den evt. rabat, der er ydet for flerårig aftaleperiode. 
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12. Moms

Moms i henhold til gældende lovgivning bæres af forsikringstage-
ren i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregn-
skab over for Skat.

Tryg udlægger ikke momsbeløb.

13. Lovvalg og værneting

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved 
danske domstole.




