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Hvad dækker den? Hvad dækker den ikke?

Denne liste er nogle eksempler på forhold, der 
ikke er omfattet af forsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen ikke 
er udtømmende. Det fulde overblik over 
ikke-omfattede forhold finder du i forsikrings-
betingelserne.

Ansvar for formuetab omfatter ikke ansvar for 
faktisk eller påstået:

Personskade, fysisk eller psykisk sygdom, 
dødsfald, lidelse af enhver art eller lignende.
Skade på eller ødelæggelse af ethvert 
håndgribeligt aktiv, inklusive tab af 
anvendelsesmuligheden af aktivet.
Forurening

Er der nogen begrænsninger af dækningen?

Denne liste er nogle eksempler på skader, der ikke 
er omfattet af forsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen ikke 
er udtømmende. Det fulde overblik over 
ikke-omfattede skader finder du i forsikrings-
betingelserne.

Krav, der skyldes:
sikredes forsætlige ansvarspådragende 
handlinger eller undladelser
strafbare handlinger (herunder strafbare 
overtrædelser af særlovgivning)
sikredes forsætlige forsøg på strafbare 
handlinger.

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring. I tilfælde af skader er det de 
fulde forsikringsbetingelser og forsikringsaftalen (policen) der er gældende. Du finder betingelserne for vores nyeste Bestyrelses- 
og direktionsansvarsforsikring på www.tryg.dk/erhverv/bestyrelsesansvarsforsikring. Hvis du allerede har købt Bestyrelses- og 
direktionsansvarsforsikring hos os, finder du betingelser, der gælder for din forsikringsaftale (police) på www.tryg.dk/minvirksomhed.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen er en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring, der beskytter bestyrelsesmedlemmers og direktørers private formue.
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Sum
Den maksimale dækningssum står i din 
forsikringsaftale. Dækningssummen er den 
højeste grænse for vores forpligtelse for skader 
konstateret inden for et forsikringsår.

Dækninger
Forsikringen dækker, hvis bestyrelsesmedlemmer 
og direktører bliver gjort juridisk ansvarlige ved 
ledelsen af et selskab eller en frivillig forening og 
skal betale erstatning. 

En direktør eller et bestyrelsesmedlem kan blive 
gjort ansvarlig både for en handling og for ikke at 
handle, fx efter selskabslovens regler om at:

styre selskabet og dets økonomi
bestyrelsens tilsyn med direktionen
sikre, at selskabets aktiviteter sker inden for 
vedtægterne.

Forsikringen dækker også sagsomkostninger 
i forbindelse med afgørelse af 
erstatningsspørgsmål.

Alle dækninger står i din forsikringsaftale.
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Hvor er jeg dækket?

Forsikringen dækker i hele verden, medmindre der står andet i din forsikringsaftale.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Forsikringens betaling sker en gang årligt, medmindre andet fremgår af din forsikringsaftale.

Du kan betale forsikringen over Betalingsservice eller med indbetalingskort. 

Hvornår går dækningen fra og til?

Forsikringen gælder i den periode, som står i din forsikringsaftale.

Vi forlænger automatisk forsikringen, medmindre du opsiger den inden. Har du en flerårig forsikringsperiode, 
forlænger vi med samme periode.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Du kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før, aftaleperioden udløber. 

Hvilke forpligtelser har jeg?

Når der sker en skade
- Anmeld skaden til os, så snart sikrede får viden om eller må formode, at der vil blive rejst erstatningskrav mod 

sigtede.
- Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Trygs samtykke.

Ved ændringer
Du skal straks give os besked, hvis:
- din virksomhed flytter adresse
- virksomhedens risikoforhold ændrer sig
- antallet af sikrede medarbejdere ændrer sig
- din virksomheds ejerforhold ændrer sig.
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