FAQ

Bestyrelsesansvarsforsikring

Hvorfor sikre sig som bestyrelsesmedlem eller direktør i en virksomhed?
Helt grundlæggende risikerer man som bestyrelsesmedlem eller direktør at blive gjort personligt ansvarlig, hvis man handler ansvarspådragende, når man foretager forretningsmæssige dispositioner, herunder ifb. med den daglige drift.
Dette ansvar gælder også evt. medarbejderrepræsentanter.
Eksempler:
Der vil oftest være tale om krav fra kreditorer, f.eks. leverandører, banker e.l.,
som har lidt tab pga. bestyrelsens eller direktionens forretningsmæssige dispositioner. Der kan f.eks. være tale om tilfælde, hvor bestyrelsen ikke fører tilstrækkeligt tilsyn med direktionens daglige drift, og direktionen bliver ved med
at indkøbe varer, selvom driften burde have været stoppet. Man kan også forestille sig, at skattemyndighederne som kreditor lider et tab, fordi en eller flere
andre øvrige kreditorer bliver betalt, mens momsen ikke bliver det.
Endelig kan selskabet lide tab pga. bestyrelsens eller direktionens ansvarspådragende handlinger, hvilket i sidste ende går ud over de øvrige aktionærer, og
i den situation kunne man forestille sig, at selskabet eller aktionærerne vil gøre
et erstatningskrav gældende.
Hvorfor sikre sig som bestyrelsesmedlem i en forening?
Som bestyrelsesmedlem i en forening risikerer man også at blive gjort personligt ansvarlig i forbindelse med økonomiske beslutninger, der fører til tab for
foreningen, kreditorer, herunder leverandører, banker m.v. – også selvom arbejdet er frivilligt og ulønnet.
I nogle foreninger kan der være tale om ganske betydelige økonomiske dispositioner, f.eks. i en andels- eller ejerboligforening, hvor der ofte optages store
lån/kreditter m.v. og hvor de økonomiske dispositioner tit kan være lige så store
eller større som i en virksomhed. Ansvaret skærpes i forbindelse med økonomiske dispositioner, når økonomien udvikler sig negativt.
Eksempler:
Der kan f.eks. være tale om, at foreningen indkøber ting eller ydelser på kredit,
som foreningen i sidste ende viser sig at være ude af stand til at betale. Der
kan blive tale om ansvar, hvis det burde have stået bestyrelsen klart, da varerne blev bestilt og modtaget.
Der kan endvidere være tale om situationer, hvor foreningen eller andre taber
penge pga. økonomiske beslutninger, der er uforsvarlige.
Hvem er sikret?
Sikrede er tidligere, nuværende og kommende bestyrelses- og direktionsmedlemmer i den virksomhed, der har tegnet forsikringen.

Bestyrelses- og direktionsmedlemmer i datterselskaber er også omfattede af
forsikringen. Et datterselskab er et selskab, hvor forsikringstageren udøver bestemmende indflydelse over datterselskabets økonomiske og driftsmæssige
beslutninger.
Bestyrelses- og direktionsmedlemmer, som er indsat af forsikringstageren i andre selskaber, er også omfattede af forsikringen.
Hvad er dækket?
Forsikringen dækker det bestyrelses- og direktionsansvar, som man som bestyrelses- eller direktionsmedlem, kan ifalde i henhold til loven – se eksempler
ovenfor.
Hvilke selskaber er medsikret / kan medsikres?
Datterselskaber er automatisk medsikrede, jf. vilkårene.
Hvis kunden ønsker forsikringen oprettes i et datterselskab, kan hovedselskabet noteres som medforsikret i policen.
Hvorfor kan forsikringen ikke tegnes til enkeltpersoner – kun til selskaber.
Vi tegner kun bestyrelsesansvarsforsikring til selskaber. Der kan ikke tegnes en
bestyrelsesansvarsforsikring til enkeltpersoner, der sidder i en eller flere bestyrelser. En sådan dækning er iøvrig ikke gængs på markedet, da det er meget
vanskeligt at vurdere risikoen, hvis den pågældende person sidder i flere forskellige selskaber.
Hvad koster forsikringen?
Se faktaark for priser til virksomheder med omsætning op til 20 mio. kr. Tilbud
til større virksomheder beregnes i KC Ansvar.
Ejer- og andelsboligforeninger
Bestyrelsesansvar til ejer- og andelsboligforeninger skal laves som en del af
EA-forsikringen i TopBiz. Hvis der ønskes underslæbsdækning for kassereren,
så bestil manuel vurdering til KC Ansvar og bed om at få dækningen tilføjet.

