
VD- och styrelse-
ansvarsförsäkring 

Medlemsförmån för Arbetsgivaralliansens medlemmar

VD- och styrelseansvarsförsäkringen ingår i medlemskapet och ersätter personligt 
skadeståndsansvar för styrelse och ledande beslutsfattare. 



Försäkring  
ger trygghet
Exempel på när 
försäkringen skyddar 
Ledande befattningshavare kan 
få ett krav/stämning på grund av:

 allmän misskötsel av organisationen,

 bristande pensionsinbetalningar,

 vilseledande information om organisationens
ekonomiska ställning,

 försummelse att informera styrelsen,

 försummelse att betala i skatter och försäkringar,

 bristande kontroll och organisation,

 vid dålig ekonomi - underlåtelse att upprätta
kontrollbalansräkning,

 försummelse att omförhandla/upphandla avtal.

Tänk på!
För att försäkringen ska vara giltig krävs:

att styrelsen vid senaste årsstämma eller 
motsvarande beviljats ansvarsfrihet. 

att medlemsorganisationen har ett positivt 
eget kapital

Vad kostar VD- och 
styrelseansvarsförsäkringen?
VD- och styrelseansvarsförsäkringen ingår i 
medlemskapet för Arbetsgivaralliansens medlemmar och 
medför således ingen extra kostnad utöver medlems- och 
serviceavgiften.

Vilka omfattas av 
försäkringen?
VD- och styrelseansvarsförsäkringen omfattar 
styrelse och ledande beslutsfattare i 
medlemsorganisationen.

Kollektivt - en bra deal
Grupplösningar är både förmånligare och mer 
omfattande, då de kan inkludera föreningar och 
organisationer som annars kan ha svårt att teckna 
detta försäkringsskydd individuellt. 

Extra trygghet på köpet  
Få ärenden leder till skadestånd, men obehaget att bli 
beskylld är nog så viktigt att skydda! 

I försäkringen ingår utredning av ett krav utan 
självrisk. 



Vill du veta mer?
Försäkringen administreras och förmedlas av Söderberg & Partners. 

Vid frågor om försäkringen:

Kontakta Söderberg & Partners på tel 08-700 51 70 eller fredsgatan@soderbergpartners.se 

Kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoren

1. Vem omfattas av försäkringen? 1.1 Försäkringen gäller för försäkringstagarens förutvarande, nuvarande och kommande:
• styrelseledamöter och deras suppleanter
• verkställande och vice verkställande direktörer
• samt annan person i företaget som kan drabbas av krav som omfattas av denna försäkring

1.2 Dotterbolag 
Försäkringen gäller för försäkringstagarens dotterbolag och omfattar försäkrade personer enligt 1.1 ovan. 
För dotterbolag som förvärvas och bildas under försäkringstiden gäller försäkringen endast efter försäkringsbolagets godkännande. Detta 
gäller inte om dotterbolagets totala tillgångar understiger 10 procent av koncernens tillgångar vid teckningstillfället. 

1.3 Uppdrag i annat bolag 
Försäkring gäller för uppdrag för försäkrade personers ansvar utanför koncernen, enligt 1.1, endast i de fall detta skriftligen godkänts av 
försäkringsbolaget. 

2. När  gäller försäkringen?  2.1 Försäkringen gäller för krav som framställs mot försäkrad person under den tid försäkringen är i
kraft och som anmäls till försäkringsbolaget inom sex månader från försäkringens upphörande.  Ett krav anses framställt när försäkrad 
första gången mottager ett skriftligt meddelande därom.

2.2 Förlängd efteranmälningsperiod. Om försäkringsgivaren säger upp försäkringen i förtid eller avböjer att förnya försäkringen eller om 
försäkringstagaren väljer att inte förnya försäkringen ska försäkringstagaren ha rätt till tolv månaders förlängd efteranmälningsperiod.

Detta gäller endast efter att försäkringstagaren betalt en premie motsvarande 25 procent av det senaste årets premie.
Den förlängda efteranmälningsperioden innebär att försäkringstiden förlängs med tolv månader. Under denna tid gäller försäkringen för 
krav under förutsättning att kravet orsakats av handling som företagits under försäkringens ordinarie försäkringsstid.

Begäran om förlängd efteranmälningsperiod ska av försäkringstagaren eller de försäkrade skriftligen begäras senast vid 
försäkringstidens slut.

3. Var gäller försäkringen? Försäkringen gäller inom Sverige, om inte annat anges i försäkringsbrevet. 

4. Vad gäller försäkringen  för? Försäkringen omfattar:
• den personliga ersättningsskyldighet för ren förmögenhetsskada som kan drabba försäkrad i dennes företagsledande eller därmed 

jämförbar ställning och som kan åläggas enligt gällande rätt.

• försvarskostnader för försäkrad i brottmål, som är skäliga och nödvändiga och inte ersätts av staten eller annan, under 
förutsättning att gärningen är vårdslös och inom försäkringstagarens verksamhetsområde. Vid uppsåtlig gärning gäller 
försäkringen endast i den mån inget åtal väcks eller ogillas.

• ersättning som försäkrat bolag utgivit till försäkrad person med anledning av krav som ställts mot försäkrad person med anledning 
av dennes företagsledande ställning. Ersättning betalas ut endast under förutsättning att försäkrat bolag varit rättsligen förpliktat 
eller tillåten att betala ersättning samt att försäkrad person varit berättigad till ersättning enligt denna försäkring och endast i
den mån försäkringsersättning inte utgivits till denna.




