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Som medlem af en bestyrelse eller direktion, hæfter du 
personligt for fejl og forsømmelser i dit ledelsesarbejde – 
også selvom du arbejder frivilligt. Det betyder, at du risikerer 
at skulle betale af din egen formue, hvis der rejses krav om 
erstatning. 

En bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring beskytter din 
private formue ved erstatningssager.

Forsikringer dækker 
• Din personlige hæftelse – det, du skal betale i erstatning 

ved et krav. 
• Udgifter til advokater og andre sagkyndige, der skal 

hjælpe med at løse sagen.
• Dine sagsomkostninger – også selvom sagen viser sig 

at være uberettiget. Sagsomkostninger overstiger ofte 
erstatningens beløb. 

• Dit renommé – fx udgifter til konsulentydelser, der kan 
dæmpe den negative effekt efter et erstatningskrav.  

 
 

Hvem er dækket? 
• Alle medlemmer af bestyrelse, direktion, repræsentant-

skab eller medarbejdere, der kan pådrage sig et personligt 
ledelsesansvar. 

• Både tidligere, nuværende og kommende medlemmer er 
omfattet.  

Personlige erstatningskrav er ubegrænsede
Det er blevet reglen frem for undtagelsen, at der stilles 
personlige erstatningskrav mod bestyrelser og direktioner, 
når selskaber kommer i problemer. 

Tendensen skyldes b.la., at et selskabs hæftelse er 
begrænset, mens din hæftelse med personlig formue er 
ubegrænset. Du vælger den dækningssum, der matcher din 
virksomheds behov.

Arbejder du frivilligt?
Selvom din medlemspost er frivillig eller ulønnet, er dit per-
sonlige ansvar ikke dækket gennem dine private forsikringer. 
Vi anbefaler ulønnede bestyrelser og repræsentantskaber, 
som fx foreningsarbejde, at sikre deres ansvar på samme 
måde som professionelle bestyrelsesmedlemmer.  

Vil du vide mere? 
Læs mere på tryg.dk/erhverv – eller prøv erhvervsguiden, 
hvor du kan høre om andre relevante forsikringer til din
virksomhed.

Dette faktaark indeholder ikke alle oplysninger om Bestyrelses – og direktions-

ansvarsforsikring. Ved en erstatningssag gælder de fuldstændige forsikrings-

betingelser, som du får sammen med forsikringsaftalen. Du kan også se

betingelserne på www.tryg.dk.
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Beskyt dit personlige ansvar, når du sidder i bestyrelse 
eller direktion.
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Sådan kan du hæfte personligt
Som bestyrelses – eller direktionsmedlem kan du blive gjort 
ansvarlig for både en handling og for ikke at handle. Fx når du: 

• styrer selskabet og dets økonomi
• som bestyrelse fører tilsyn med direktionen
• sikrer, at selskabets aktiviteter sker inden for vedtægterne.
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