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NORDEUROPA FÖRSÄKRING

FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON)
DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET

Särskilda definitioner för detta avsnitt
De allmänna villkoren och följande villkor gäller alla för detta avsnitt.
Anställd

Varje person som ingått ett anställningsavtal med dig.

Du/Din/Ditt

Inkluderar också varje dotterbolag, och eventuella dotterbolag som bildas eller
förvärvas under försäkringsperioden förutsatt att det nybildade eller förvärvade
dotterbolaget:
1. inte har sitt säte i USA,
2. inte bedriver handel med några av sina värdepapper på någon börs i USA,
men endast avseende ett ersättningskrav riktade mot en försäkrad till följd av
en rättstridig handling som begåtts efter den dag då detta dotterbolag bildades
eller förvärvades.
Om du behöver försäkringsskydd för ett nybildat eller förvärvat dotterbolag som
inte omfattas av ovan angivna villkor, kommer vi att ta ställning till om sådant
försäkringsskydd skall lämnas förutsatt att du lämnar all relevant information. Vi
förbehåller oss rätten att ändra villkoren i detta avsnitt under
försäkringsperioden och kan ta ut en skälig tilläggspremie.

Ersättningskrav

Samtliga nya skriftliga krav eller civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden,
tillsynsförfaranden eller skiljeförfaranden mot en försäkrad under
försäkringsperioden i syfte att erhålla ekonomisk ersättning eller annan lagenlig
gottgörelse som grundas på ett påstående om en rättsstridig handling.
Ett utlämningsförfarande som inletts mot en försäkrad under
försäkringsperioden.

Ersättningskrav:
Arbetsmiljö vållande
till annans död

Ett ersättningskrav mot en försäkrad med påstående om ofrivilligt, framkallat
eller grovt vållande till annans död eller ersättningskrav med stöd av
bestämmelserna i Arbetsmiljölagen (1977:1160), eller dess motsvarighet i annan
jurisdiktion.

Ersättningskrav från
anställd

Ett ersättningskrav från en anställd avseende ett faktiskt eller påstått rättsstridigt
handlande, oskälig eller framkallad uppsägning, avskedande eller avslutande av
ett anställningsförhållande, brott mot ett skriftligt eller underförstått avtal, felaktiga
uppgifter avseende anställning, felaktigt berövande av karriärmöjlighet,
underlåtenhet att bevilja anställningstrygghet, försumlig utvärdering av anställd,
trakasserier, olaglig diskriminering, underlåtenhet att erbjuda adekvata
anställningsförhållanden, vedergällning, förtal, intrång i privatlivet eller något annat
ersättningskrav i samband med att du har eller inte har en nuvarande, tidigare
eller potentiell anställd i anställning eller inte.

Företagsgrundare

Varje person, som
a. agerat eller agerar för din räkning i syfte att bolagisera dig, och som
b. är VD, styrelseledamot, ledande befattningshavare eller anställd, eller om
bolagiseringen avbrutits varit ämnad att bli VD, styrelseledamot, ledande
befattningshavare eller anställd hos dig.
Externa ombud och andra personer vars huvudsakliga verksamhet är att bilda
bolag omfattas ej.

Företagsgrundares
ansvar

Avser sådana ersättningskrav och försvarskostnader som uppstår till följd av
rättstridig handling som begåtts eller påstås ha begåtts vid bolagiseringen av
dig eller som orsakat den avbrutna bolagiseringen av dig.

Förorenande ämne

Ett kontaminerande, irriterande eller annat ämne, inklusive bland annat asbest, bly,
rök, ånga, vatten, olja, oljeprodukter, damm, fiber, sot, rök, syra, alkali, kemikalier,
avfall (inklusive material som har återvunnits, återanvänts eller återlämnats eller
avsetts för detta).

Förorening

Faktiskt, påstått eller hotande utsläpp, läckage, behandling, avlägsnande,
deponering, spridning eller emission av ett förorenande ämne eller ett
administrativt beslut, anvisning eller begäran om test avseende biverkning,
avlägsnande eller förvar av eller behandling, detoxifiering eller neutralisering av ett
förorenande ämne.

Försvarskostnader

Kostnader som uppkommit med vårt föregående skriftliga medgivande (som inte
skall nekas oskäligen) för utredning, förlikning eller försvar i samband med ett
ersättningskrav som riktas mot en försäkrad eller för att underbygga ett
överklagande (inklusive erlagda belopp för en överklagandegaranti eller liknande
skuldförbindelse som erhållits i samband med överklagandet) till följd av en dom,
ett avgörande eller ett beviljande avseende ett ersättningskrav.

Försäkrad; Den
försäkrade

a. En fysisk person som varit, är eller under försäkringsperioden blir
styrelseledamot, VD eller ledande befattningshavare hos dig,
b. en person som de facto är styrelseledamot därför att personen agerar i den
egenskapen hos dig,
c. en anställd hos dig,
d. äkta make/maka, registrerad partner, sambo eller ogift partner till ovanstående
person, uteslutande på grund av dennes förhållande som gift, registrerad
partner, sambo eller ogift partner i samband med ett ersättningskrav mot
denna.
e. Döds- eller konkursbo, arvingar eller rättsliga företrädare till ovanstående som
har avlidit eller blivit funktionshindrad, insolvent eller försatts i konkurs men
endast i samband med ett ersättningskrav mot den personen.

Kostnader för borgen

Kostnader som uppkommit med vårt föregående skriftliga medgivande att ingå en
skuldförbindelse eller annat finansiellt instrument för att svara för en försäkrads
borgen eller motsvarande i någon annan jurisdiktion.

Kostnader för rättsligt
ombud

Det belopp en försäkrad blir rättsligt skyldig att betala med avseende på ett
ersättningskrav inklusive försvarskostnader, kostnader för rättsligt ombud,
skadeståndsbeslut (inklusive eventuella straffavgifter och skadestånd i
sanktionssyfte när detta medges enligt lag), åläggande att betala
rättegångskostnader, förlikning med vårt föregående skriftliga medgivande (som
inte skall nekas oskäligen).

Krishanteringskostnad

Kostnader som uppkommit vid utnyttjande av Kreab Gavin Andersons tjänster i
samband med ersättningskrav för att förebygga, begränsa eller lindra pågående
eller förväntad dålig eller negativ publicitet och massmediabevakning av dig eller
annan försäkrad.

Rättsstridig handling

Varje faktisk eller påstådd handling, misstag eller underlåtenhet som begåtts av en
försäkrad eller som denne försökt begå och som har sin grund i den försäkrades
fullgörelse av dennes skyldigheter i sin egenskap av styrelseledamot, VD, ledande
befattningshavare eller anställd hos dig.
1. åsidosättande av en uppgift, inklusive förvaltningsuppgifter eller uppgift som
följer av lag,
2. förtroendebrott,
3. försumlighet, försumligt felaktiga påståenden, vilseledande uttalanden eller
försumligt lämnade felaktiga uppgifter,
4. förtal,
5. åsidosättande av myndighetsgaranti,
6. varje annan handling, misstag eller underlåtenhet som en försäkrad försökt
genomföra eller påstås ha genomfört uteslutande i egenskap av chef, person i
ledande ställning eller anställd hos dig.

Skada

Del belopp du blir rättsligt skyldig att betala någon för dennes
ersättningskrav inklusive försvarskostnader, kostnader för rättsligt
ombud, utdömt skadestånd (inklusive eventuella straffavgifter och skadestånd
i sanktionssyfte när detta medges enligt lag), åläggande att betala
rättegångskostnader, förlikning med vårt föregående skriftliga medgivande
(som inte skall nekas oskäligen).
Skada inbegriper inte civil-, förvaltnings- eller straffrättsliga viten eller böter,
skatter, ersättningar eller anställningsrelaterade förmåner, straffavgifter eller
skadestånd i sanktionssyfte i samband med ett ersättningskrav från anställd
eller flerdubblad andel av ett utdömt skadestånd om det inte utdömts för förtal.

Utlämningsförfarande

Varje förfarande inlett med stod av Sveriges Utlämningslag för brott (1957:66),
Lag (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
eller motsvarande lagar och konventioner i någon annan jurisdiktion inklusive
tillhörande överklaganden.

Utomstående enhet

En annan organisation än din:
1. som är undantagen från skatteplikt och ideell,
2. i vilken du innehar en emitterad aktie.

Utredning

En offentlig undersökning eller utredning av din affärsverksamhet som
genomförs av en tillsynsmyndighet, ett statligt eller annat organ som enligt lag
är behörigt att göra detta.
Utredning inbegriper inte tillsynsmyndigheters rutinmässiga tillsyn, utredning
eller granskning av att bestämmelser och föreskrifter efterlevs, interna
granskningar eller granskningar av affärsverksamheten inom din bransch som
inte uteslutande avser ditt eller en försäkrads agerande.
Skäliga och nödvändiga rättsliga kostnader, arvoden, avgifter och utgifter för
vilka en försäkrad är rättsligt ansvarig, som uppkommit med vart föregående
skriftliga medgivande (omfattar inte ersättning till en försäkrad eller andra
tilläggskostnader för dig) för rättsligt ombud i direkt samband med en
utredning.

Värdepapper

Varje fordran eller kapitalintresse i dig.

Försäkringen omfattar
Ersättningskrav
mot en försäkrad

Vi kommer för försäkrads räkning att betala skadan till följd av ett
ersättningskrav mot en försäkrad avseende en rättsstridig handling inom
de geografiska gränserna.

Bolagsersättning

Vi kommer för din räkning att betala den skada som du enligt lag är skyldig
eller tillåten att betala för en försäkrads räkning på grund av ett
ersättningskrav mot en försäkrad avseende en rättstridig handling inom de
geografiska gränserna. Du måste betala gällande självrisk enligt
försäkringsbrevet.

Arbetsmiljö/
vållande till annans
död

Om du har rätt eller är skyldig att erbjuda sådan betalning men underlåter att
göra det av något annat skäl än din insolvens, kommer vi att betala
ersättningskravets belopp minus den gällande självrisken oberoende av om
du förskotterade betalningen eller ersatte en försäkrad för skadan.
Vi kommer för din räkning att betala den skada som du enligt lag är skyldig
eller tillåten att betala för en försäkrads räkning på grund av ett
ersättningskrav avseende Arbetsmiljö/vållande till annans död (eller
motsvarande lagstiftning i en anan jurisdiktion) mot en försäkrad avseende en
rättstridig handling inom de geografiska gränserna. Du måste betala
gällande självrisk enligt försäkringsbrevet.
Detta försäkringsmoment gäller endast utöver och subsidiärt från
annan försäkring och/eller ersättning som kan utgå från annan
källa.

Utlämningsförfarande

Vi kommer för din räkning att betala den skada som uppstått med anledning
av ett Utlämningsförfarande mot en försäkrad under försäkringsperioden.

Ersättningskrav från
anställd

Vi kommer för din räkning att betala en skada till följd av ett ersättningskrav från
anställd under försäkringsperioden som framställts av en nuvarande, tidigare
eller potentiell anställd hos dig.
Detta försäkringsmoment gäller inte om den försäkrade omfattas av avsnittet
ansvar vid tjänsteutövning i dessa försäkringsvillkor.

Utomstående enhet

Vi kommer även att ersätta den försäkrade med avseende på belopp som den
personen är skyldig att betala för en skada avseende ett ersättningskrav som har
uppstått direkt med anledning av en rättstridig handling som den försäkrade har
begått i egenskap av chef eller tjänsteman på en utomstående enhet, under
förutsättning att den försäkrade handlar i denna egenskap på din specifika
skriftliga begäran och då ersättningskravet inte beror på en rättstridig handling
begången efter det att den försäkrade upphör att handla i den egenskapen. Men
vi kommer endast att ersätta utöver och subsidiärt till annan ersättning som den
utomstående enheten erbjuder sina styrelseledamöter, VD och högre
befattningshavare och annan försäkring tillgånglig för enhetens
styrelseledamöter, VD och högre befattningshavare.

Ersättningskrav,
pensions-/
anställningsförmåner

VI kommer för din räkning att betala en skada avseende ersättningskrav med
anledning av en försäkrads handhavande eller administration av pensions- eller
anställningsförmåner eller fonder.

Ersättningskrav för
förorening

VI kommer för din räkning att ersätta skada avseende ersättningskrav med
anledning av förorening.

Kostnader för rättsligt
ombud

1. Vi kommer för varje försäkrads räkning att betala kostnaden för rättsligt
ombud med anledning av en utredning som har meddelats först under
försäkringsperioden.
2. VI kommer för din räkning att betala kostnaden för rättsligt ombud med
anledning av en utredning av en försäkrad som du är rättsligt skyldig eller
tillåten att betala för den försäkrades räkning som har meddelats först under
försäkringsperioden.

Kostnader för borgen

Vi kommer för en försäkrads räkning att betala borgenskostnaden till följd av ett
ersättningskrav mot en försäkrad avseende en rättsstridig handling inom de
geografiska gränserna.
Beloppsgränsen för denna försäkringsdel är 10 % av det totala
försäkringsbeloppet som framgår av försäkringsbrevet eller 2 500 000 kronor,
beroende på vilket som är lägst. Detta ersättningsbelopp skall ingå i det totala
sammanlagda försäkringsbeloppet i detta avsnitt enligt försäkringsbrevet.

Krishanteringskostnad

Vi kommer för en försäkrads räkning att betala krishanteringskostnaden till följd
av ett ersättningskrav.
Försäkringsbeloppet för denna försäkringsdel är begränsad till högst 250 000
kronor för detta moment per försäkring. Detta ersättningsbelopp skall ingå i det
totala sammanlagda försäkringsbeloppet i detta avsnitt enligt försäkringsbrevet.
Som ett förtydligande kommer endast ett ersättningsbelopp för
krishanteringskostnad att utgå om Företagets rättsskydd och
ansvarsförsäkringsmoment i dessa försäkringsvillkor också utnyttjas.

Krav enligt
Skattebetalningslagen

Vi kommer för din räkning att betala den skada som uppstått med anledning av ett
ersättningskrav på försäkrad baserad på Skattebetalningslagen (1997:483).

Företagsgrundares
ansvar

Vi kommer att för din räkning betala den skada som uppstår med anledning av
ersättningskrav riktade mot den försäkrade så som Företagsgrundare.

Så mycket betalar vi
Det högsta belopp vi betalar för alla ersättningskrav tillsammans inklusive
deras försvarskostnader och alla kostnader för rättsliga ombud är det
högsta ersättningsbelopp som anges i försäkringsbrevet oberoende av antalet
framförda ersättningskrav.
Det belopp vi betalar för ersättningskrav med tillhörande
försvarskostnader inkluderar allt vi betalar för en försäkrads. som är
direktor på en utomstående enhet, och din räkning, och för
ersättningskrav mot en försäkrads make/maka.
Vi kommer att betrakta fler än ett ersättningskrav, eller omständigheter som
förmodas ge upphov till ersättningskrav, med anledning av en enda
rättstridig handling eller flera relaterade rättstridiga handlingar som ett
ersättningskrav. Sådana ersättningskrav skall betraktas som anmälda för
första gången då vi underrättas om det första ersättningskravet. Kostnader
för rättsliga ombud skall betraktas som anmälda för första gången då vi får
kännedom om att en försäkrad behöver hjälp med anledning av en
utredning.
Betalning upp till
försäkringsbeloppet

Du måste betala gällande självrisk enligt försäkringsbrevet.
Vi kan i vilket skede som helst i handläggningen av ett ersättningskrav till
den försäkrade utbetala ett belopp upp till försäkringsbeloppet eller det
belopp som återstår upp till den gränsen efter tidigare utbetalningar. Vi har
därefter inget ytterligare ansvar för något ersättningskrav eller förlust.

Dina skyldigheter
Anmälan

Vi kommer inte att göra någon betalning enligt detta avsnitt:
1. om du inte meddelar oss följande omgående under försäkringsperioden
eller
senast 6 månader efter det att försäkringsperioden eller den utökade
anmälningsperioden upphör:
a. första gången du fick kännedom om en rättsstridig handling eller ett
tillkortakommande i din tjänsteutövning som kan förmodas ge upphov
till
ersättningskrav mot dig. Om vi godtar din anmälan kommer vi att
betrakta alla påföljande ersättningskrav som anmälda enligt denna
försäkring,
b. ett ersättningskrav eller potentiellt ersättningskrav framställs mot dig,
din make/make, sambo eller registrerade partner från någon person;
c. varje utredning av dig;
d. initierande av förfarande att avsätta någon försäkrad person;
e. varje hot att inleda ett rättsligt förfarande på grund av förorening
mot försäkrad person.
2. Du kan informera oss om eventuella omständigheter som du skäligen
förväntar dig kommer att ge upphov till ett ersättningskrav och ange
skälen
för detta samt uppge fullständiga uppgifter om de tidpunkter och personer
som
berörs.
3. Om någon försäkrad person innan försäkringsperioden hade kännedom
om
ett väsentligt fel i eller utelämnade information i den information som
lämnades
till oss och som vi accepterade att försäkra dig på, så har den
försäkrade
personen inget skydd under detta avsnitt.

Kontroll av försvar och betalning av ersättningskrav
Du och en försäkrad måste ge oss sådan information och bistånd som vi
skäligen begär och vidta alla rimliga åtgärder till försvar mot ett ersättningskrav.
Du och den försäkrade skall avhålla er från åtgärder som kan skada var
ställning.
En försäkrad kan med vårt föregående skriftliga medgivande utse ett rättsligt
ombud. När ett ersättningskrav emellertid framställts mot fler än en försäkrad
skall samma rättsliga ombud användas om det inte föreligger en väsentlig
intressekonflikt mellan de försäkrade.
Om det inte är möjligt att erhålla vårt samtycke innan försvarskostnaderna
uppstår kommer vi att ge ett samtycke i efterskott under förutsättning att vårt
samtycke erhålls inom 14 dagar från det att dessa försvarskostnader började
uppstå.
Vi har rätt att delta fullt ut i försvaret mot ett ersättningskrav, inklusive
eventuella förlikningsförhandlingar. Vi har rätt att försvara oss mot ett
ersättningskrav från dig.
När det föreligger en tvist mellan oss och dig och/eller en försäkrad om
omfattning, föreslagen förlikning eller fortsatt försvar mot ett ersättningskrav,
har du eller vi rätt att kräva ett yttrande från en gemensamt överenskommen
advokat eller motsvarande i en annan jurisdiktion. Sådana yttranden skall vara
bindande för oss och dig och en försäkrad och dessa kommer att fastställa
huruvida försäkringen ska gälla, försvaret av detta ersättningskrav skall
fortsatta eller en förlikning skall godtas. Kostnaden för ett sådant yttrande skall
vi svara för.
Vi skall betala försvarskostnader som överstiger varje självrisk och som
omfattas av detta avsnitt på fortlöpande basis före det slutgiltiga avgörandet av
ett ersättningskrav. Du och/eller en försäkrad måste ersätta oss för de
försvarskostnader vi betalat då det fastställs att dessa inte omfattas av detta
avsnitt.
Om ett ersättningskrav framställs som inte omfattas fullständigt av detta
avsnitt, och/eller aven framstalls mot dig och någon annan som inte är
försäkrad, skall vi, du och den försäkrade göra vårt bästa för att komma
överens om en rättvis fördelning av skada som omfattas och skada som inte
omfattas av detta avsnitt.

Krishanteringskontakt
Detaljer

Kreab Gavin Anderson
Kristelefon: +46 8 5064 5264
Huvudsakliga kontaktpersoner: Lars-Ove Wennblom och Ebba Carstam
Lars-Ove Wennblom, +46 735 22 52 51; Email: lowennblom@kreabgavinanderson.com
Ebba Carstam, +46 735 22 52 15;
E-mail: ecarstam@kreabgavinanderson.com
Kreab kan också kontaktas på: Floragatan 13,114 75 Stockholm
E-mail: cma@kreabgavinanderson.com
Du kommer att bli ombedd att uppge Ditt försäkringsnummer och bekräfta att ett
ersättningskrav anmälts till oss.

Särskilda definitioner för detta avsnitt
De allmänna villkoren och följande villkor gäller alla för detta avsnitt.
Anställd

Varje person som ingått ett anställningsavtal med dig.

Den försäkrade

a. En fysisk person som varit, är eller under försäkringsperioden blir
styrelseledamot, VD eller högre befattningshavare hos dig,
b. en anställd hos dig,
c. äkta make/maka, registrerad partner, sambo eller ogift partner till ovanstående
person, uteslutande på grund av dennes förhållande som gift, registrerad
partner, sambo eller ogift partner i samband med ett ersättningskrav mot
denna,
d. döds- eller konkursbo, arvingar eller rättsliga företrädare till ovanstående som
har avlidit eller blivit funktionshindrad, insolvent eller försatts i konkurs men
endast i samband med ett ersättningskrav mot den personen.

Du/Din

Omfattar också:
1. varje dotterbolag,
2. dotterbolag som bildas eller förvärvas under försäkringsperioden i Sverige,
men endast på grund av ett ersättningskrav mot dig eller en försäkrad med
anledning av en felaktig tjänsteutövning begången efter förvärvsdatumet.
Om du behöver försäkringsskydd för ett nybildat eller förvärvat dotterbolag som
inte omfattas av ovan angivna villkor, kommer vi att ta ställning till om sådant
försäkringsskydd skall lämnas förutsatt att du lämnar all relevant information. Vi
förbehåller oss rätten att ändra villkoren i detta avsnitt under
försäkringsperioden och kan ta ut en skälig tilläggspremie.

Ersättningskrav

Samtliga nya skriftliga krav eller civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden,
tillsynsförfaranden eller skiljeförfaranden mot dig eller en försäkrad under
försäkringsperioden i syfte att erhålla ekonomisk ersättning eller annan lagenlig
gottgörelse som grundas på ett påstående om felaktig tjänsteutövning.

Felaktig
tjänsteutövning

Ett faktiskt eller påstått handlande eller misstag eller underlåtelse, som du eller en
försäkrad eller tredje man begått eller försökt begå där du hålls för sekundärt
ansvarig i samband med en faktisk eller påstådd oskälig eller framkallad
uppsägning, avskedande eller avslutande av ett anställningsförhållande, brott mot
ett skriftligt eller underförstått avtal, felaktiga uppgifter avseende anställning,
felaktigt berövande av karriärmöjlighet, underlåtenhet att bevilja
anställningstrygghet, försumlig utvärdering av anställd, trakasserier, olaga
diskriminering, underlåtenhet att erbjuda adekvata anställningsförhållanden,
vedergällning, förtal, intrång i privatlivet eller något annat ersättningskrav i
samband med att du har eller inte har en nuvarande, tidigare eller potentiell
anställd i anställning eller inte.

Förmåner

Försvarskostnader

All ersättning som beviljats en anställd som inte är grundlön, inklusive bland annat
sjukförmåner, förfallna anställnings- eller pensionsförmåner, aktieoptioner,
incitament eller senarelagda ersättningar.
Kostnader som uppkommit med vårt föregående skriftliga medgivande (som inte
skall nekas oskäligen) för utredning, förlikning eller försvar i samband med ett
ersättningskrav som riktas mot dig eller en försäkrad eller för att underbygga ett
överklagande (inklusive erlagda belopp för en överklagandegaranti eller liknande
skuldförbindelse som erhållits i samband med det) till följd av en dom, ett
avgörande eller beslut avseende ett ersättningskrav.

Kostnader för
rättsligt ombud

Skada

Skäliga och nödvändiga rättsliga kostnader, arvoden, avgifter och utgifter för
vilka en försäkrad är rättsligt ansvarig, som uppkommit med vårt föregående
skriftliga medgivande (omfattar inte ersättning till en försäkrad eller andra
tilläggskostnader för dig) för rättsligt ombud i direkt samband med en
utredning.
Det belopp du och/eller en försäkrad blir rättsligt skyldig att betala med
avseende på ett ersättningskrav inklusive försvarskostnader, kostnader
för rättsligt
ombud, utdömda skadestånd och kostnader och förlikning med vårt
föregående skriftliga medgivande (som inte skall nekas oskäligen).

Utredning

Skada inbegriper inte civil-, förvaltnings- eller straffrättsliga viten eller böter,
skatter (se dock nedan), ersättningar eller anställningsrelaterade förmåner,
straffavgifter eller skadestånd i sanktionssyfte eller flerdubblad andel av ett
utdömt skadestånd om det inte utdömts för förtal.
En offentlig undersökning eller anställningsrelaterad utredning av din
affärsverksamhet som genomfors av en tillsynsmyndighet, ett statligt eller
annat organ som enligt lag är behörigt att göra detta.

Vedergällning

Utredning inbegriper inte tillsynsmyndigheters rutinmassiga tillsyn, utredning
eller granskning av att bestämmelser och föreskrifter efterlevs, interna
granskningar eller granskningar av affärsverksamheten inom din bransch som
inte uteslutande avser ditt eller en försäkrads agerande.
Ersättningskrav mot en anställd i samband med faktisk eller påstådd
handling begången av denne anställde som utövat eller försökt utöva sina
lagstadgade rättigheter.

Försäkringen omfattar
Ersättningskrav från
anställda

Vi kommer för din räkning att betala den skada som uppstått med anledning
av ett ersättningskrav från en anställd på grund av felaktig
tjänsteutövning.
Du måste betala gällande självrisk enligt försäkringsbrevet. Självrisken skall
avse skada och försvarskostnader. Denna självrisk gäller inte ett
ersättningskrav som endast framställs mot en försäkrad.

Ersättningskrav från
andra

Vi kommer för din räkning att betala den skada som uppstått med anledning
av ett ersättningskrav från annan än anställd på grund av felaktig
tjänsteutövning.

Kostnader för
rättsligt ombud

Du måste betala gällande självrisk enligt försäkringsbrevet. Självrisken skall
avse skada och försvarskostnader.
Vi kommer för din eller varje försäkrads räkning att betala kostnaden för
rättsligt ombud med anledning av en utredning som har meddelats för första
gången under försäkringsperioden.
Du måste betala gällande självrisk enligt försäkringsbrevet. Denna självrisk
gäller inte en utredning som endast inbegriper en försäkrad.

Försäkringen omfattar inte
Specifik aktivitet

A. Vi kommer inte att betala något för ersättningskrav, skada eller
utredning:
1. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av:
a. medlemskap eller inte medlemskap i någon facklig organisation eller
motsvarande fackligt organ eller medverkan i fackliga aktiviteter,
b. din underlåtenhet att handla enligt varje kollektivavtal.
Ovanstående gäller inte ersättningskrav på grund av vedergällning
2. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av ansvar, plikt eller
skyldighet enligt lag i samband med arbetsmiljö, arbetslöshet, socialförsäkring,
pensions- eller handikappförmåner eller liknande lagar, både i lag stadgad och
enligt svensk rättsordning.
Ovanstående gäller inte vedergällning.

Frågor som kan
försäkras på annat
håll
Tidigare
ersättningskrav,
utredningar och
omständigheter

3. för någons dödsfall eller fysiska, psykiska eller känslomässiga besvär, eller
förlust, skada eller skadegörelse gällande egendom, som inte avser
känslomässiga besvär som direkt har uppstått med anledning av felaktig
tjänsteutövning.
4. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av ersättningskrav,
utredning eller omständighet som du var medveten om, eller som har anmälts
enligt någon existerande eller avslutad försäkring före inledningen av
försäkringsperioden.

Ersättningskrav i USA

5. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av varje felaktig
tjänsteutövning som framställs eller drivs i USA.

Tidigare rättsliga tvister

6. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av tidigare eller
pågående tvister eller förfaranden (inklusive påståenden grundade på samma eller
väsentligen likartade omständigheter) som inbegriper en försäkrad, dig eller en
utomstående enhet som inletts före angivet datum under tidigare eller pågående
tvister i försäkringsbrevet.

Bedrägliga eller
oärliga handlingar

7. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av en oärlig eller
bedräglig handling eller underlåtenhet begången av en försäkrad.
Detta undantag gäller endast efter en dom eller annat slutgiltigt avgörande eller
ett medgivande från en försäkrad om att något sådant har inträffat.
Vid tillämpning av ovanstående, får en försäkrads handlingar inte tillskrivas en
annan försäkrad för att avgöra om försäkringen omfattar ersättningskrav
mot denna andra försäkrade person.

Specifik aktivitet

B. Vi kommer inte att betala ut för annat an försvarskostnader eller
kostnader för rättsligt ombud
1. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av din underlåtenhet
att betala pengar du är skyldig att betala enligt avtal till en anställd inklusive
bland annat betalning för avtalsmässig eller lagenlig uppsägningstid eller
kränkning av någon skyldighet enligt lagstiftning om minimilöner eller
förmåner.
2. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av en förlust av
rättighet eller förmån avseende pensioner, privata sjukförsäkringar eller andra
anställningsförmåner eller hantering eller förvaltning av pensions- eller
anställningsförmåner eller förvaltningsfonder, eller din överträdelse av någon
lag eller föreskrift som avser dessa aktiviteter.

Betalningar som ej
avser ersättning

3. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av din underlåtenhet
att betala skatt.
4. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av någon annans
ansvar som du är rättsligt skyldig att svara för enligt ett avtal eller
överenskommelse. Detta gäller inte ersättningskrav som skulle ha uppstått
utan ett sådant avtal eller sådan överenskommelse.
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5. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av en ej ekonomisk
eller en utdömd ersättning.
6. Som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av något belopp
avseende kostnader för att efterleva eller vägra att efterleva ett domstolsbeslut
eller annat beslut att återinsätta en anställd i arbete, detta avser dock inte
grundlön från och med del ursprungliga uppsägningsdatumet till och med
domstolsbeslutet eller del andra beslutet.

Särskilda villkor
Allmänt

De allmänna definitionerna och allmänna villkoren som anges under Allmänt gäller
alla lika för varje försäkrad och dig, utom;
Allmänna villkor 4. Premiebetalning, gäller endast dig.
Allmänna villkor 1, stycke 2, gäller endast dig.
Allmänna villkor 2 gäller inte i detta avsnitt.
Du godtar att handla för alla försäkrades räkning när det gäller att betala premier
och lämna eller ta emot meddelanden som gäller allt som är relevant för detta
avsnitt.

Utökad anmälningsperiod Om vi eller du avstår från att förnya detta avsnitt av försäkringen av annat skäl
än att premien inte har betalats, kan du teckna en utökad anmälningsperiod på
tolv månader vid erläggande av 50 % av den totala årspremien. Om du gör det,
kommer det första stycket i punkt 1 under dina skyldigheter att ändras till följande:
Vi kommer inte att göra någon betalning enligt detta avsnitt:
1. om du inte meddelar oss följande omgående under försäkringsperioden eller
senast tolv månader efter det att den upphör:
Denna utökade anmälningsperiod gäller endast om:
a. vi får ett skriftligt köp meddelande från dig och din premie inom 45 dagar
efter försäkringsperiodens upphörande,
b. detta avsnitt av försäkringen inte ersätts eller åtföljs av en annan
försäkring som erbjuder ett ansvar vid tjänsteutövning och
c. du vid försäkringsperiodens upphörande, inte har gått samman eller
konsoliderat dig med ett annat bolag, eller annan part har förvärvat 50 % eller
mer av ditt emitterade aktiekapital.
Om vi erbjuder förlängda villkor, ersättningsbelopp eller premier som skiljer sig från
dem i den försäkring som upphör att gälla, innebär det inte att vi har nekat att
förlänga försäkringen.
Hela premien för detta avsnitt betraktas som helt förbrukad vid ingången av den
utökade anmälningsperioden. Vi kommer inte att betala tillbaka någon premie till
dig om du säger upp den utökade anmälningsperioden innan den upphör.
Vi kommer inte att betala något ersättningskrav som beror på felaktig
tjänsteutövning som begåtts eller påstås ha begåtts efter den ursprungliga
försäkringsperiodens upphörande.
Högsta ersättningsbelopp för den utökade anmälningsperioden ingår i och är inget
tillägg till högsta ersättningsbelopp enligt försäkringsbrevet.
Du har inte rätt att teckna en utökad anmälningsperiod om du samgår eller
konsoliderar med ett annat bolag eller någon annan part förvärvar mer än 50 % av
ditt emitterade aktiekapital.

Utomstående enhet

Delta avsnitt omfattar ersättningskrav med anledning av felaktig
tjänsteutövning begången av en försäkrad i dennes egenskap av anställd
på en Utomstående enhet, under förutsättning att den försäkrade handlar i
denna egenskap på din specifika skriftliga begäran och ersättningskravet
inte beror på en felaktig tjänsteutövning begången efter det att den
försäkrade har upphört att handla i den egenskapen. Men vi kommer bara
ett ersätta självrisken efter all annan ersättning som den Utomstående
enheten erbjuder sina anställda och all annan försäkring tillgänglig för
enhetens anställda.

Företagsledningens
köp av Företag

Om det existerande företagels ledning köper ut ett Företag under
försäkringsperioden, lovar vi att låta denna försäkrings omfattning och
villkor även omfatta det nya bolaget i 30 dagar från och med datumet då
företaget köpts ut för rättstridig handling begången av en person som är
försäkrad då Företaget köpts ut.
Detta försäkringsmoment gäller endast utöver och subsidiärt från annan
försäkring och/eller ersättning som kan utgå från annan källa.

Övertagande och
förvärv

Detta försäkringsavsnitt omfattar inte ersättningskrav grundade på
felaktig tjänsteutövning som inträffar efter datumet för:
1. förvärv av dig, eller ditt samgående eller konsolidering med ett annat
Företag, så att du inte längre är det överlevande företaget,
2. förvärvet av 50 % eller mer av ditt aktiekapital när som helst
under försäkringsperioden,
om vi inte har mottagit en föregående skriftlig underrättelse och vi skriftligt
har lovat att svara för en försäkring och du har betalat tilläggspremie.

Så mycket betalar vi
Det högsta belopp vi betalar för alla ersättningskrav tillsammans inklusive
deras försvarskostnader och alla kostnader för rättsliga ombud är det
högsta ersättningsbelopp som anges i försäkringsbrevet oberoende av
antalet framförda ersättningskrav.
Del belopp vi betalar för ersättningskrav med tillhörande
försvarskostnader inkluderar allt vi betalar för en försäkrads, som är
direktör på en Utomstående enhet, och din räkning, och för ersättningskrav
mot en försäkrads make/maka.
Vi kommer att betrakta fler än ett ersättningskrav, eller omständigheter
som förmodas ge upphov till ersättningskrav, med anledning av en enda
rättstridig handling eller flera relaterade rättstridiga handlingar som ett
ersättningskrav. Sådana ersättningskrav skall betraktas som anmälda för
första gången då vi underrättas om det första ersättningskravet. Kostnader
för rättsliga ombud skall betraktas som anmälda för första gången då vi får
kännedom om att en försäkrad behöver hjälp med anledning av en
utredning.
Du måste betala gällande självrisk enligt försäkringsbrevet. Denna självrisk
gäller inte ersättningskrav eller utredning som endast framsällts mot en
försäkrad.
Betalning upp till
ersättningsgränsen

Vi kan i vilket skede som helst i handläggningen av ett ersättningskrav till
den försäkrade utbetala ett belopp upp till den tillämpliga
ersättningsgränsen eller det belopp som återstår upp till den gränsen efter
tidigare utbetalningar. Vi har därefter inget ytterligare ansvar för något
ersättningskrav eller förlust.

Dina skyldigheter
Anmälan

Vi kommer inte att göra någon betalning enligt detta avsnitt:
1. om du inte meddelar oss följande omgående under
försäkringsperioden
eller senast 6 månader efter det att försäkringsperioden eller den
utökade anmälningsperioden upphör:
a. första gången du fick kännedom om en felaktig tjänsteutövning eller
ett tillkortakommande i din tjänsteutövning som kan förmodas ge
upphov till ersättningskrav mot dig. Om vi godtar din anmälan
kommer vi att betrakta alla påföljande ersättningskrav som anmälda
enligt denna försäkring,
b. ett ersättningskrav eller potentiellt ersättningskrav framställs mot dig;
2. om du gentemot en anställd eller tredje man medger att du är ansvarig
för
vad som hänt eller gör ett erbjudande, en uppgörelse eller en betalning,
utan
vårt föregående skriftliga medgivande. Du får heller inte avslöja möjligt
försäkringsbelopp enligt detta avsnitt.
Du kan informera oss om eventuella omständigheter som du skäligen
förväntar dig kommer att ge upphov till ett ersättningskrav och ange skälen
för detta samt uppge fullständiga uppgifter om de tidpunkter och personer
som berörs.
Du och en försäkrad måste ge oss sådan information och bistånd som vi
skäligen begär och vidta alla rimliga åtgärder till försvar mot ett
ersättningskrav. Du och den försäkrade skall avhålla er från åtgärder som
kan skada vår ställning.

Kontroll av försvar och betalning av ersättningskrav
En försäkrad kan med vårt föregående skriftliga medgivande utse ett rättsligt
ombud. När ett ersättningskrav emellertid framställts mot fler än en försäkrad
skall samma rättsliga ombud användas om det inte föreligger en väsentlig
intressekonflikt mellan de försäkrade.
Vi har rätt att delta fullt ut i försvaret mot ett ersättningskrav, inklusive
eventuella förlikningsförhandlingar. Vi har rätt att försvara oss mot ett
ersättningskrav från dig.
När det föreligger en tvist mellan oss och dig och/eller en försäkrad om
omfattning, föreslagen förlikning eller fortsatt försvar mot ett ersättningskrav,
har du eller vi rätt att kräva ett yttrande från en gemensamt överenskommen
advokat eller motsvarande i en annan jurisdiktion. Sådana yttranden skall vara
bindande för oss och dig och en försäkrad och dessa kommer att fastställa
huruvida försäkringen ska gälla, försvaret av detta ersättningskrav skall
fortsatta eller en förlikning skall godtas. Kostnaden för ett sådant yttrande skall
vi svara för.
Vi skall betala försvarskostnader som överstiger varje självrisk och som
omfattas av detta avsnitt på fortlöpande basis före det slutgiltiga avgörandet av
ett ersättningskrav. Du och/eller en försäkrad måste ersätta oss för de
försvarskostnader vi betalat då det fastställs att dessa inte omfattas av detta
avsnitt.
Om ett ersättningskrav framställs som inte omfattas fullständigt av detta
avsnitt, och/eller även framställs mot dig och någon annan som inte är
försäkrad, skall vi, du och den försäkrade göra vårt bästa för att komma
överens om en rättvis fördelning av skada som omfattas och skada som inte
omfattas av detta avsnitt.

Särskilda definitioner för delta avsnitt
De allmänna villkoren och följande villkor gäller alla för detta avsnitt.
Anställd

Varje person som ingått ett anställningsavtal med dig.

Den försäkrade

a. En fysisk person som varit, är eller under försäkringsperioden blir
styrelseledamot, VD eller högre befattningshavare hos dig,
b. en person som de facto är en chef därför att personen agerar I den
egenskapen hos dig,
c.

en anställd hos dig,

d. äkta make/maka, registrerad partner, sambo eller ogift partner till varje
person under punkt a, b, c eller d, tack vare dennes förhållande som gift,
registrerad partner, sambo eller ogift partner i samband med ett
ersättningskrav mot denna,
e. döds- eller konkursbo, arvingar eller rättsliga företrädare till varje person
under punkt a, b, c eller d, som har avlidit eller blivit funktionshindrad,
insolvent eller försatts i konkurs men endast i samband med ett
ersättningskrav mot den personen.
Du/Din

Inkluderar också varje dotterbolag, och eventuella dotterbolag som bildas eller
förvärvas under försäkringsperioden förutsatt att det nybildade eller förvärvade
dotterbolaget:
i.

inte har sitt säte i USA och

ii. inte bedriver handel med några av sina värdepapper på någon börs i USA,
men endast avseende ett ersättningskrav riktade mot dig till följd av en
rättstridig handling som begåtts efter den dag då detta dotterbolag bildades
eller förvärvades.
Om du behöver försäkringsskydd för ett nybildat eller förvärvat dotterbolag som
inte omfattas av ovan angivna villkor, kommer vi att ta ställning till om sådant
försäkringsskydd skall lämnas förutsatt att du lämnar all relevant information. Vi
skall ha rätt att ändra försäkringsvillkoren under försäkringsperioden inklusive
bland annat att ta ut en skälig tilläggspremie.
Ersättningskrav/Arbetsmiljö Varje ersättningskrav med stöd av bestämmelserna i Arbetsmiljölagen
(1977:1160), eller dess motsvarighet i annan jurisdiktion.
Ersättningskrav från

anställd

Falsk identitet

Ett ersättningskrav från en anställd avseende ett faktiskt eller påstått
rättsstridigt handlande, oskälig eller framkallad uppsägning, avskedande eller
avslutande av ett anställningsförhållande, brott mot ett skriftligt eller underförstått
avtal, felaktiga uppgifter avseende anställning, felaktigt berövande av
karriärmöjlighet, underlåtenhet att bevilja anställningstrygghet, försumlig
utvärdering av anställd, trakasserier, olaga diskriminering, underlåtenhet att
erbjuda adekvata anställningsförhållanden, vedergällning, förtal, intrång i
privatlivet eller något annat ersättningskrav i samband med att du har eller inte
har en nuvarande, tidigare eller potentiell anställd i anställning eller inte.
En överenskommelse som tredje man ingått genom att förespegla att denne ar
du.

Förorening

Faktiskt, påstått eller hotande utsläpp, läckage, behandling, avlägsnande,
deponering, spridning eller emission av ett förorenande ämne eller ett
administrativt beslut, anvisning eller begäran om test avseende övervakning,
avlägsnande eller förvar av eller behandling, detoxifiering eller neutralisering av ett
förorenande ämne.

Förorenande ämne

Ett kontaminerande, irriterande eller annat ämne, inklusive bland annat asbest,
bly, rök, ånga, vatten, olja, oljeprodukter, damm, fiber, sot, rök, syra, alkali,
kemikalier, avfall (inklusive material som har återvunnits, återanvänts eller
återlämnats eller avsetts för detta).

Försvarskostnader

Kostnader som uppkommit med vårt föregående skriftliga medgivande (som
inte skall nekas oskäligen) för utredning, förlikning eller försvar i samband
med ett ersättningskrav som riktas mot dig eller för att underbygga ett
överklagande (inklusive erlagda belopp för en överklagandegaranti eller
liknande skuldförbindelse som erhållits i samband med det) till följd av en
dom, ett avgörande eller beslut avseende ett ersättningskrav.

Kostnader för
rättsligt ombud

Skäliga och nödvändiga rättsliga kostnader, arvoden, avgifter och utgifter för
vilka du är rättsligt ansvarig, som uppkommit med vårt föregående skriftliga
medgivande (omfattar inte ersättning till en försäkrad eller andra
tilläggskostnader för dig) för rättsligt ombud.

Krishanteringskostnad

Kostnader som uppkommit vid utnyttjande av Kreab Gavin Andersons tjänster
i samband med ersättningskrav för att förebygga, begränsa eller lindra
pågående eller förväntad dålig eller negativ publicitet och
massmediabevakning av dig eller annan försäkrad.

Rättsstridig handling

Ett faktiskt eller påstått handlande eller misstag eller underlåtelse, som du
begått eller försökt begå, inklusive åsidosättande av en uppgift,
förvaltningsuppgifter eller uppgift som följer av lag, förtroendebrott,
försumlighet, försumligt felaktiga påståenden, vilseledande uttalanden eller
försumligt lämnade felaktiga uppgifter och åsidosättande av
myndighetsgaranti.

Skada

Det belopp du blir rättsligt skyldig att betala någon för dennes
ersättningskrav inklusive försvarskostnader, kostnader för rättsligt
ombud, utdömt skadestånd (inklusive eventuella straffavgifter och skadestånd
i sanktionssyfte när detta medges enligt lag), åläggande att betala
rättegångskostnader, förlikning med vårt föregående skriftliga medgivande
(som inte skall nekas oskäligen).
Det inbegriper inte civil-, förvaltnings- eller straffrättsliga viten eller böter,
skatter eller flerdubblad andel av ett utdömt skadestånd.

Utredning

En offentlig undersökning eller utredning av din affärsverksamhet som inleds
under försäkringsperioden av en tillsynsmyndighet, ett statligt eller annat
organ som enligt lag är behörigt att göra detta enligt Arbetsmiljölagen
(1977:1160).
Utredning inbegriper inte tillsynsmyndigheters rutinmässiga tillsyn, utredning
eller granskning av att bestämmelser och föreskrifter efterlevs, interna
granskningar eller granskningar av affärsverksamheten inom din bransch
som inte avser ditt agerande.

Värdepapper

Varje fordran eller kapitalintresse i dig.

Försäkringen omfattar
Ersättningskrav från
andra

Vi kommer för din räkning att betala skada till följd av ett
ersättningskrav avseende en rättstridig handling inom de
geografiska gränserna.
Du måste betala relevant självrisk enligt försäkringsbrevet. Självrisken skall
avse skada och försvarskostnader.

Ersättningskrav/
Arbetsmiljö

Vi kommer att för din räkning betala en skada till följd av ett ersättningskrav
avseende Arbetsmiljölagen (1977:1160), eller motsvarande lagstiftning i en
annan jurisdiktion) avseende en rättsstridig handling inom de geografiska
gränserna.
Du måste betala gällande självrisk enligt försäkringsbrevet. Självrisken skall
avse skada och försvarskostnader.
Denna försäkring omfattar endast Självrisken efter annan försäkring och
ersättning som kan utgå från annan källa.

Falsk identitet

Vi betalar för din räkning skada med anledning av identitetsbrott.
Du måste betala gällande självrisk enligt försäkringsbrevet. Självrisken skall
avse skada och försvarskostnader.

Kränkning av
personuppgift

Vi kommer för din räkning att betala skadan med anledning av ett
ersättningskrav på grund av överträdelse av Personuppgiftslagen (1998:204)
eller motsvarande personuppgiftsskyddslag i annan jurisdiktion.
Du måste betala gällande självrisk enligt försäkringsbrevet. Självrisken skall
avse skada och försvarskostnader.

Krishanteringskostnad

Vi kommer för en försäkrads räkning att betala krishanteringskostnaden till
följd av ett ersättningskrav.
Försäkringsbeloppet för denna försäkringsdel är begränsad till högst 250 000
kronor för detta moment per försäkring. Detta ersättningsbelopp skall ingå i
det totala sammanlagda försäkringsbeloppet i detta avsnitt enligt
försäkringsbrevet.
Som ett förtydligande kommer endast ett ersättningsbelopp för
krishanteringskostnad att utgå om Företagets rättsskydd och
ansvarsförsäkringsmoment i dessa försäkringsvillkor också
utnyttjas.

Ersättningskrav,
pensions-/
anställningsförmåner

Vi kommer för din räkning att betala skada med anledning av ett
ersättningskrav avseende ditt handhavande eller administration av
pensions- eller anställningsförmåner eller fonder.
Du måste betala gällande självrisk enligt försäkringsbrevet. Självrisken skall
avse skada och försvarskostnader.

Ersättningskrav för
förorening

Vi kommer för din räkning att ersätta skada avseende ersättningskrav
med anledning av förorening.
Du måste betala gällande självrisk enligt försäkringsbrevet. Självrisken skall
avse skada och försvarskostnader.
Högsta ersättningsbelopp enligt denna försäkringsdel är 1 000 000 kronor.
Detta ersättningsbelopp skall ingå i det totala sammanlagda
ersättningsbeloppet för detta avsnitt enligt försäkringsbrevet.

Ersättningskrav
från aktieägare
för förorenande
ärmen

Vi kommer för din räkning att ersätta skada avseende ersättningskrav
med anledning av förorening framställt av aktieägare direkt eller
indirekt.
Du måste betala gällande självrisk enligt försäkringsbrevet. Självrisken skall
avse skada och försvarskostnader.

Kostnader för
rättsligt ombud vid
utredning

Vi kommer för din räkning att betala kostnaden för rättsligt ombud, som
uppkommer med anledning av en utredning som för första gången inleds
under försäkringsperioden. Vi kommer att för din räkning betala ut
kostnaden för eget rättsligt ombud med belopp som anges i
försäkringsbrevet.
Du måste betala gällande självrisk enligt försäkringsbrevet. Självrisken skall
avse skada och försvarskostnader.

Deklarationskrav

Vi kommer för din räkning att betala skada avseende ett ersättningskrav
med anledning av att du inte har uppfyllt deklarationsbestämmelser
inklusive F-skatt, moms och tull.

Dina egna förluster

Vi kommer att betala dina direkta ekonomiska förluster om du, under
försäkringsperioden, i samband med din affärsverksamhet upptäcker en
förlust som beror på en anställds oärlighet, med tydlig avsikt att orsaka dig
ekonomisk förlust eller skada och uppnå egen ekonomisk vinning av Iön,
bonus eller provision.
Högsta ersättningsbelopp enligt denna försäkringsdel är 1 000 000 kronor
Detta ersättningsbelopp skall ingå i det totala sammanlagda
ersättningsbeloppet för detta avsnitt enligt försäkringsbrevet.

Försäkringen omfattar inte
Avsiktliga och oärliga
handlingar

Vi kommer inte att betala något för ersättningskrav, skada eller utredning:
1. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av:
a. en oärlig eller bedräglig handling eller underlåtenhet eller en
avsiktlig överträdelse av någon lag eller föreskrift,
b. en handling i avsikt att säkra eller som säkrar vinst eller vinning som du
inte har laglig rätt till och
c. en handling i avsikt att säkra eller som säkrar en vinst för något annat
bolag där en försäkrad är styrelseledamot, VD, högre
befattningshavare
eller anställd.
Detta undantag gäller endast efter en dom eller annat slutgiltigt avgörande
eller ett medgivande att något sådant har inträffat.
Detta undantag gäller inte vid ersättningskrav från någon av dina
aktieägare inklusive aktieägare som driver förfaranden i ditt namn utan
din eller en försäkrads frivilliga begäran, stod eller medverkan.

Tidigare
ersättningskrav,
utredningar och
omständigheter

2. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av
ersättningsanspråk, utredning eller omständighet som har anmälts
enligt någon existerande eller avslutad försäkring, före inledningen av
försäkringsperioden.

Tidigare rättsliga tvister 3. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av tidigare eller
pågående tvister eller förfaranden (inklusive påståenden grundade på samma
eller väsentligen likartade omständigheter) som inbegriper en försäkrad, dig
eller en utomstående enhet som inletts före angett datum under tidigare eller
pågående tvister i försäkringsbrevet.
Fastställda
pensionsförmåner
Att inte ha betalat in för
pensions- och
anställningsförmåner
Anställda

4. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av ditt
handhavande eller din administration av en fastställd pensionsförmån
eller din överträdelse av någon lag eller föreskrift som rör denna
verksamhet.
5.
som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av att du inte har
betalat in för pensions- och anställningsförmåner eller förvaltningsfonder.
6. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av
ersättningskrav från anställd.

Ersättningskrav i
USA

7. som grundar sig p, kan tillskrivas eller med anledning av varje rättstridig
handling som framställs eller drivs i USA.

Kroppsskada eller
egendomsskada

8. för någons psykiska eller känslomässiga besvär, åkomma, sjukdom,
kroppsskada eller dödsfall, eller förlust, skada eller skadegörelse gällande
egendom inklusive utebliven möjlighet att använda den.
Detta undantag gäller inte ersättningskrav på grund av Arbetsmiljölagen
(1977:1160).
Denna försäkring omfattar endast Självrisken efter annan försäkring och
ersättning som kan utgå från annan källa.

Produkter

9. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av tillverkning,
leverans, installation eller underhåll av varje produkt som är din.

Åsidosättande av
arbetsuppgifter

10. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av ersättningskrav
som gäller åsidosättande av eller bristfalligt utförda arbetsuppgifter.

Intrång i patent och
copyright

11. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av ett ersättningskrav
som avser faktiskt eller påstått intrång i patent, varumärke, copyright,
immateriella rättigheter, mönsterskydd eller varje annan faktisk eller påstådd
ärekränkning.

Avtalsbrott

12. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av ersättningskrav
avseende avtalsbrott, både faktiskt och underliggande, skriftligt och muntligt
avtal.

Majoritetsaktieägare

13. framlagt av eller för ett bolag som äger 40 % eller mer av ditt emitterade
aktiekapital.

Övertagande och
fusioner

14. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av ersättningskrav på
grund av rättstridig handling begången av en försäkrad efter det att du har
gått samman med ett annat bolag eller då någon part förvärvar mer an 50 % av
ditt emitterade aktiekapital.
Om ett dotterbolag under försäkringsperioden upphör att vara dotterbolag
skall försäkringens omfattning enligt detta avsnitt ändras så att den endast
gäller ersättningskrav på grund av rättstridig handling begången av en
försäkrad före det faktiska datumet för försäljningen eller upplösningen.

Utbjudande av aktier

15. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av ersättningskrav på
grund av rättstridig handling begången av dig i samband med pågående
offentlig försäljning av ditt aktiekapital om vi inte har gett vårt skriftliga
medgivande i förväg och du har betalat en tilläggspremie och accepterat
eventuella nödvändiga ändringar av villkoren i detta avsnitt.

Specifika frågor
avseende din egen
förlust

16. som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av:
a. varje misstag eller brist i bokföring eller beräkningar eller oförklarligt
underskott,
b. varje bristande eller utebliven betalning av Iån eller annan kreditlösning
c. dina eller en försäkrads utgifter i samband med fastställandet av storleken
på dina eventuella ekonomiska förluster,
d. varje förlust avseende ränta, vinst eller annan påföljande förlust.

Särskilda villkor
Allmänt

De allmänna definitionerna, allmänna villkoren och allmänna krav villkoren som
anges under Allmänt gäller alla lika för varje försäkrad och dig, utom Allmänna
villkor 4. Premiebetalning som endast gäller dig.
Allmänna villkor 2 gäller inte i detta avsnitt.
Du godtar att handla för alla försäkrades räkning när det gäller att betala
premier och lämna eller ta emot meddelanden som gäller allt som är relevant för
detta avsnitt.

Utökad anmälningsperiod Om vi eller du avstår från att förnya detta avsnitt av försäkringen av annat
skäl än att premien inte har betalats, kan du teckna en utökad anmälningsperiod
på tolv månader vid erläggande av 50 % av den totala årspremien. Om du gör
det, kommer det första stycket under dina skyldigheter att ändras till följande:
Vi kommer inte att göra några utbetalningar enligt detta avsnitt om du inte
omgående meddelar oss följande under försäkringsperioden eller senast tolv
månader efter dess upphörande:
Denna utökade anmälningsperiod gäller endast om:
1. vi får ett skriftligt köpmeddelande från dig och din premie inom 45 dagar
efter försäkringsperiodens upphörande,
2. detta avsnitt av försäkringen inte ersätts eller åtföljs av en annan försäkring
som erbjuder ett Företagsansvar och
3. du vid försäkringsperiodens upphörande, inte har gått samman eller
konsoliderat dig med ett annat bolag, eller annan part har förvärvat 50 % eller
mer av ditt emitterade aktiekapital.
Om vi erbjuder nya villkor, ersättningsbelopp eller premier som skiljer sig från
dem i den försäkring som upphör att gälla, innebär det inte att vi har nekat att
förlänga försäkringen.
Hela premien för detta avsnitt betraktas som helt förbrukad vid ingången av
den utökade anmälningsperioden. Vi kommer inte att betala tillbaka någon
premie till dig om du säger upp den utökade anmälningsperioden innan
den upphör.
Vi kommer inte att betala något ersättningskrav som beror på en
rättstridig handling som begåtts eller påstås ha begåtts efter den
ursprungliga försäkringsperioden upphörande.
Högsta ersättningsbelopp för den utökade anmälningsperioden utgör en del av
och är inget tillägg till högsta ersättningsbelopp enligt försäkringsbrevet.
Du har inte rätt att teckna en utökad anmälningsperiod om du samgår eller
konsoliderar med ett annat bolag eller någon annan part förvärvar mer än 50 %
av ditt emitterade aktiekapital.
Företagsledningens
utköp av Företag

Om det existerande Företagets ledning köper ut ett Företag under
försäkringsperioden, lovar vi att låta denna försäkrings omfattning och villkor
även omfatta det nya bolaget i 30 dagar från och med datumet då Företaget
köpts ut för rättstridig handling begången av en person som är försäkrad då
Företaget köpts ut.
Detta försäkringsmoment gäller endast utöver och subsidiärt från annan
försäkring och/eller ersättning som kan utgå från annan källa

Så mycket betalar vi
Det högsta belopp vi betalar för alla ersättningskrav tillsammans inklusive
deras försvarskostnader och alla kostnader för rättsliga ombud är det
högsta ersättningsbelopp som anges i försäkringsbrevet oberoende av antalet
framställda ersättningskrav.
Det belopp vi betalar för ersättningskrav med tillhörande
försvarskostnader inkluderar allt vi betalar för en försäkrads, som är
direktör på en utomstående enhet, och din räkning, och för ersättningskrav
mot en försäkrads make/maka.
Vi kommer att betrakta fler än ett ersättningskrav, eller omständigheter som
förmodas ge upphov till ersättningskrav, med anledning av en enda
rättstridig handling eller flera relaterade rättstridiga handlingar som ett
ersättningskrav. Sådana ersättningskrav skall betraktas som anmälda för
första gången då vi underrättas om det första ersättningskravet. Kostnader
för rättsliga ombud skall betraktas som anmälda för första gången då vi får
kännedom om att en försäkrad behöver hjälp med anledning av en
utredning.
Du måste betala relevant självrisk enligt försäkringsbrevet.
Betalning upp till
ersättningsgränsen

Vi kan i vilket skede som helst i handläggningen av ett ersättningskrav till
dig utbetala ett belopp upp till den tillämpliga ersättningsgränsen eller det
belopp som återstår upp till den gränsen efter tidigare utbetalningar. Vi har
därefter inget ytterligare ansvar för något ersättningskrav eller förlust

Dina skyldigheter
Anmälan

Vi kommer inte att göra några utbetalningar enligt detta avsnitt om du inte
omgående meddelar oss följande under försäkringsperioden eller senast 6
månader efter försäkringsperiodens, eller den utökade anmälningsperiodens
upphörande:
1. När du fick kännedom om en rättstridig handling eller ett
tillkortakommande i
din tjänsteutövning som förmodas kunna ge upphov till ett
ersättningskrav mot dig.
Om vi godtar din anmälan kommer vi att betrakta alla påföljande
ersättningskrav som anmälda enligt denna försäkring.
2. Varje utredning av dig.
Du kan informera oss om eventuella omständigheter som du skäligen
förväntar dig kommer att ge upphov till ett ersättningskrav och ange
skälen för detta samt uppge fullständiga uppgifter om de tidpunkter och
personer som berörs.

Kontroll av försvar och betalning av ersättningskrav
Du måste ge oss sådan information och bistånd som vi skäligen begär och
vidta alla rimliga åtgärder till försvar mot ett ersättningskrav. Du får inte göra
något som kan skada var ställning.
Du får med vårt föregående skriftliga medgivande utse ett rättsligt ombud. När
ett ersättningskrav framställts mot fler än en försäkrad person skall dock
samma rättsliga ombud användas om det inte föreligger en väsentlig
intressekonflikt mellan de försäkrade.
Om det inte är möjligt att erhålla vårt samtycke innan försvarskostnaderna
uppstår kommer vi att ge ett samtycke i efterskott under förutsättning att vårt
samtycke erhålls inom 14 dagar från det att dessa försvarskostnader började
uppstå.
Vi har rätt att delta fullt ut i försvaret mot ett ersättningskrav, inklusive
eventuella förlikningsförhandlingar. Vi har rätt att försvara oss mot ett
ersättningskrav från dig.
När det föreligger en tvist mellan oss och dig och/eller en försäkrad om
omfattning, föreslagen förlikning eller fortsatt försvar mot ett ersättningskrav,
har du eller vi rätt att begära ett yttrande från en gemensamt överenskommen
advokat eller motsvarande i en annan jurisdiktion. Sådana yttranden skall vara
bindande för oss och dig och en försäkrad och dessa kommer att fastställa
huruvida försäkringen ska gälla, försvaret av detta ersättningskrav skall
fortsätta eller en förlikning skall godtas. Kostnaden för ett sådant yttrande skall
vi svara för.
Vi skall betala försvarskostnader som överstiger varje självrisk och som
omfattas av detta avsnitt på fortlöpande basis före det slutgiltiga avgörandet av
ett ersättningskrav. Du måste ersätta oss för de försvarskostnader vi betalat
då det fastställs att dessa inte omfattas av detta avsnitt.
Om ett ersättningskrav framställs som inte omfattas fullständigt av detta
avsnitt, och/eller även framställs mot dig och någon annan, skall vi och du göra
vårt bästa för att komma överens om en rättvis fördelning av skada som
omfattas och skada som inte omfattas av detta avsnitt.

Krishanteringskontakt
Detaljer

Kreab Gavin Anderson
Kristelefon: +46 8 5064 5264
Huvudsakliga kontaktpersoner: Lars-Ove Wennblom och Ebba Carslam
Lars-Ove Wennblom, +46 735 22 52 51; Email: lowennblom@kreabgavinanderson.com
Ebba Carslam, +46 735 22 52 15;
E-mail: ecarslam@kreabgavinanderson.com
Kreab kan också kontaktas på: Floragatan 13,114 75 Stockholm
E-mail: cma@kreabgavinanderson.com
Du kommer att bli ombedd att uppge Ditt försäkringsnummer och bekräfta att
ett ersättningskrav anmälts till oss.

