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FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 



 
7.1.3.1 Styrelseanvarsförsäkring 
Försäkringen gäller för person som under försäkringstiden är eller har varit styrelseledamot i 
föreningen. 
Försäkringen gäller för den verksamhet som föreningen bedriver enligt försäkringsbrevet. 
 
7.1.3.1.2 När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs mot försäkrad under försäkringstiden. 
 
7.1.3.1.3 Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller endast för skadeståndskrav som kan prövas av svensk domstol enligt svensk lag. 
 
7.1.3.1.4 Försäkringsbelopp 
Försäkringsgivarens åtagande att betala skadestånd, utrednings-, förhandlings- och rättegångskostnader 
är för samtliga skadeståndskrav som framställs under ett och samma försäkringsår begränsat till 2 Mkr. 
Framställs flera skadeståndskrav mot en eller flera av de försäkrade och grundas kraven på samma 
handling eller underlåtenhet att handla, skall samtliga dessa krav vid beräknande av högsta ersättning 
hänföras till det försäkringsår då det första kravet framställdes. 
 
7.1.3.1.5 Självrisk  
Försäkringen gäller utan självrisk. 
 
7.1.3.1.6 Försäkringens omfattning 
Försäkringen omfattar, med de begränsningar som framgår av villkoren i övrigt, skadeståndsskyldighet 
enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler för ren förmögenhetsskada som framställs mot den 
försäkrade i dennes funktion som styrelseledamot. 
Med ren förmögenhetsskada avses ekonomisk skada som uppkommit utan samband med att någon 
lider person- eller sakskada. 
Framställs mot försäkrad krav på skadestånd som kan omfattas av försäkringen, åtar sig 
Försäkringsgivaren gentemot den försäkrade att 

- utreda om skadeståndsskyldighet föreligger 
- förhandla med den som kräver skadestånd 
- föra försäkrads talan vid rättegång och därvid betala de rättegångskostnader som försäkrad 

åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan 
- betala det skadestånd som försäkrad är skyldig att utge. 

 
Undantag  
Försäkringen gäller inte för 

- krav som grundas på person- eller sakskada eller till följd därav uppkommen 
förmögenhetsskada 

- krav som grundas på eller är en följd av att försäkrad genom särskilt avtal åtagit sig att ersätta 
skadan, i den mån åtagandet medför skadeståndsskyldighet utöver eljest gällande rätt 

- skada i form av viten eller böter 
- krav som grundas på att försäkrad 

• uppsåtligen överträtt lag, förordning eller myndighetsföreskrift 

• uppsåtligen eller genom brottslig handling orsakat skada 
- krav som grundas på eller är en följd av beslut av skatte- eller uppbördsmyndighet 
- krav som föreningen eller den försäkrade vid försäkringens tecknande insåg eller borde ha 

insett komma att framställa 
- krav som framställs av försäkrad mot annan försäkrad 
- krav som kan ersättas genom annan försäkring. 

 



7.1.3.1.7 Skaderegleringsbestämmelser  
Finns skälig anledning att antaga att skadeståndskrav kan komma att framställas mot försäkrad, skall 
detta anmälas till Försäkringsgivaren så snart som möjligt. 
Har mot den försäkrade framställts skadeståndskrav skall ersättningskrav framställas till 
Försäkringsgivaren omedelbart därefter. Försummas anmälningsplikten och det kan antas att detta varit 
till men för Försäkringsgivaren, är Försäkringsgivaren helt eller i skälig utsträckning fritt från sina 
åtaganden. 
 


