VDS – TILLÄGG H11:1

NORDEUROPA FÖRSÄKRING

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

Försäkringen omfattar
inte
Avsiktliga och oärliga
handlingar

A. Vi kommer inte att betala något för ersättningskrav, skada eller utredning:
1.

b.
c.

Som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av:
En oärlig eller bedräglig handling eller underlåtenhet eller en avsiktlig överträdelse av någon
lag eller föreskrift begången av en försäkrad,
en handling avsedd att säkra eller som säkrar en personlig vinst eller vinning som en
försäkrad inte har laglig rätt till,
en handling avsedd att säkra eller som säkrar en vinst för något annat bolag där en försäkrad
är direktör, tjänsteman eller anställd.

Detta undantag gäller endast efter en dom eller annat slutgiltigt avgörande eller ett medgivande
från en försäkrad om 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, stöd eller
medverkan.
Tidigare ersättningskrav,
utredningar och
omständigheter

2.

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.

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 tvisten i Försäkringsbrevet.

Fastställda
pensionsförmåner

4.

Som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av en försäkrads handhavande eller
administration av en fastställd pensionsförmån eller dennes överträdelse av någon lag eller
föreskrift som rör denna verksamhet.

RICO/SEC/ERISA

5.

Som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av nedanstående lagstiftning i USA:
Överträdelse av Racketeer Influenced and Corrupt Organisations Act 18 USC Sections 1961
et seq., alia ändringar av denna lag eller bestämmelser och föreskrifter med anledning av
denna lag,
överträdelse av Securities Act från 1933 eller Securities Exchange Act från 1934, inklusive
deras andringar och bestämmelser och föreskrifter från Securities Exchange Commission
med stöd av endera eller båda lagarna, liknande värdepapperslagar eller
värdepappersföreskrifter i någon delstat, eller lagar i någon delstat som gäller överlåtelser
med anledning av eller i samband med värdepappersförsäljning,
överträdelse av Employment Retirement Income Security Act från 1974 inklusive dess
ändringar, eller bestämmelser och föreskrifter med stöd av denna lag, eller liknande
bestämmelser i någon federal, delstatlig eller lokal lag.

b.

c.

Kroppsskada eller
egendomsskada

6.

För någons psykiska eller känslomässiga besvär (utom ersättningskrav från anställd),
åkomma, sjukdom, kroppsskada eller dödsfall, eller förlust, skada eller skadegörelse
gällande egendom inklusive utebliven möjlighet att använda sådan egendom.
Detta undantag gäller inte ersättningskrav på grund av hälsa och trygghet/vållande till
annans död. Denna Försäkring omfattar endast självrisken efter annan Försäkring och
ersättning som kan utgå från annan källa.

Ersättningskrav från en
relaterad part i USA

7.

a.
b.
c.
d.
e.

Som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av ersättningskrav framlagt av dig
eller med ditt stöd, en utomstående enhet eller en försäkrad enligt lagstiftning i USA, men
detta undantag gäller inte:
försvarskostnader,
förfaranden i ditt namn relaterade till aktieägare utan begäran, stöd eller medverkan från dig
eller en försäkrad,
ersättningskrav från din likvidator, inkasserare eller förvaltare eller liknande organ,
ersättningskrav från anställd,
ersättningskrav från en f.d. försäkrad hos dig,

f.

Åsidosättande av
arbetsuppgifter

anspråk på bidrag eller ersättning om sådant ersättningskrav ändå skulle omfattas av
detta avsnitt.

8. Som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av ersättningskrav som
gäller åsidosättande av eller bristfälligt utförda arbetsuppgifter.
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, stöd eller medverkan, med anledning av en faktisk eller påstådd brist på kontroll
av den yrkesmässiga verksamheten.

Majoritetsaktieägare

9.

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

Övertagande och
fusioner

10. 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 än 50 % av ditt emitterade aktiekapital.
Om ett dotterbolag under Försäkringsperioden upphör att vara ett dotterbolag skall
Försäkringens omfattning enligt detta avsnitt ändras så att den endast gäller skada med
anledning av ersättningskrav på grund av rättstridig handling begången av en
försäkrad före det faktiska datumet för försäljningen eller upplösningen.

Utbjudande av
aktier

11. Som grundar sig på, kan tillskrivas eller med anledning av ersättningskrav på grund av
rättstridig handling begången av försäkrad 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 ändringar som vi kan kräva enligt
villkoren i detta avsnitt.

Särskilda villkor
Allmänt

De allmänna definitionerna, allmänna villkoren och allmänna kravvillkoren som anges under
Allmänt gäller alla lika för varje försäkrad och dig, utom Allmänna villkor 4. Premiebetalning
som endast gäller dig.
Allmänna villkor 1, stycke 2, och Allmänna kravvillkor 2 gäller inte detta avsnitt. Under detta
avsnitt förbehåller vi oss rätten att säga upp Försäkringen på grand av döljande av uppgifter
eller vårdslös felaktig framställning eller bedrägeri.
Allmänna villkor 2 gäller inte i detta avsnitt.
Allmänna villkor 5 Uppsägning gäller endast i händelse av obetalad premie.
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.

Information lämnad
av en försäkrad

All information som en försäkrad har lämnat innan vi godtar att försäkra dig kommer att
betraktas som en separat del för varje försäkrad och som sådan kommer ingen kännedom
om eller uttalanden från en försäkrad att användas för någon annan försäkrad i syfte att
avgöra om omfattningen ska gälla för något annat ersättningskrav mot denne andra
försäkrade.

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 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 30 dagar efter
Försäkringsperiodens upphörande,

2.
3.

detta avsnitt av Försäkringen inte ersätts eller åtföljs av en annan Försäkring som erbjuder
ett ansvarsförsäkringsskydd för direktörer och tjänsteman och
du vid Försäkringsperiodens upphörande, inte har gått samman med 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.
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 går samman eller konsoliderar dig
med ett annat bolag eller om en part förvärvar mer an 50 % av ditt emitterade aktiekapital eller
om omfattningen enligt detta avsnitt endast är en fortsättning av avgående direktörers särskilda
villkor.
Utökad
anmälningsperiod vid
övertagande och
samgående

Om du går samman eller konsoliderar med ett annat bolag, eller om en part förvärvar mer än 50 %
av ditt emitterade aktiekapital under Försäkringsperioden kan du begära att detta avsnitt skall
fortsätta att gälla i ytterligare 72 månader efter innevarande Försäkringsperiods upphörande vid
betalning av en tilläggspremie på 200 % av årspremien för ett avsnitt, under förutsättning att
denna förlängning endast skall gälla ersättningskrav med anledning av en rättstridig handling
som begåtts eller påståtts ha begåtts före datumen för övertagandet eller samgåendet.
Den utökade anmälningsperioden och avgående direktörers särskilda villkor gäller inte vid
någon sådan förlängning.

Köpa ut företag

Om det existerande företaget 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.
Denna Försäkring omfattar endast självrisken efter annan Försäkring och ersättning som kan utgå
från annan källa.

Avgående direktörer

Om du inte förlänger eller ersätter detta Försäkringsavsnitt, och endast avseende försäkrad
som avgår före det datum då Försäkringen väljs att inte förlängas av andra skäl än diskvalificerad
rätt att inneha en sådan befattning, skall detta avsnitt fortsatta att gälla i 120 månader från och
med det datum då Försäkringen valdes att inte förlängas ("Avslutningsperiod"), under
förutsättning att:
1.
2.
3.

Tilläggskostnader för
försvar

Detta avsnitt skall endast omfatta ersättningskrav med anledning av rättstridig handling
begången eller påstått begången före den försäkrades avgångsdatum,
Avslutningsperioden skall pågå samtidigt som varje anmälningsperiod och
Ingen liknande Försäkring påverkas någon annanstans.

Om högsta ersättningsbelopp har utnyttjats erbjuder vi ett förhöjt ersättningsbelopp med 250 000
totalt, under förutsättning att den försäkrade tidigare inte har varit föremål för något
ersättningskrav på grund av en rättstridig handling eller flera rättsstridiga handlingar som
har medfört att ersättningsbelopp har utnyttjats till sin gräns.
Denna beloppsgräns omfattar endast betalning av försvarskostnader.

