Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring
Policetillæg nr.
1

1

Udvidelse for bøder
Dette policetillæg udgør en integreret del af nærværende police udstedt af AIG.

1.1

1.2

Uanset betingelsernes undtagelse 6.4 og i tillæg til direkte formuetab er forsikringen
udvidet til at dække bøder pålagt en sikret, som følge af en administrativ eller
offentlig undersøgelse, granskning eller efterforskning iværksat af en offentlig
myndighed i forbindelse med dennes undersøgelse af koncernens forhold, med
mindre at:
1.

bøden er pålagt i forbindelse med sikredes faktiske forsætlige skadeforvoldelse
eller retsbrud; eller

2.

bøden er af strafferetlig karakter; eller

3.

bøden ikke er forsikringsbar under (a) anvendelse af den lovgivning, policen er
underlagt eller (b) i den jurisdiktion eller under anvendelse af lovgivningen i
det land eller den stat, hvor bøden er pålagt; eller

4.

bøden er pålagt i forbindelse med nogen form for overtrædelse af skatteretlige
regler eller regulering

Det samlede forsikringssum til rådighed for alle bøder pålagt alle sikrede under
denne udvidelse er begrænset til en undersum på DKK 15.000.000 pr. skade og i alt
pr. år, hvilket er en del af og ikke i tillæg til forsikringssummen jf. pkt. 3 på policen.
Uanset ovenstående skal denne udvidelse ikke omfatte bøder pålagt i eller under
anvendelse af lovgivningen i USA.
Alle andre forhold er uændret gældende.
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2

Automatisk fornyelse
Dette policetillæg udgør en integreret del af nærværende police udstedt af AIG.
Betingelsernes pkt. 16 ”Forsikringens ophør” slettes i sin helhed og erstattes af
følgende:

1.1

Forsikringsaftalen fornys automatisk for en ny 12 måneders policeperiode, jf. pkt. 2
(a) på Policen, på uændrede betingelser og til uændret præmie, medmindre et af
følgende forhold foreligger inden 30 dage forud for hovedforfaldsdato:
1.

Der er anmeldt krav eller omstændigheder som kan føre til krav under
policen,

2. Der er sket ændring i et lovgrundlag, som forhindrer AIG Europe Limited i
at fortsætte policen på de aftalte betingelser og vilkår,
3. Der er ikke betalt præmie,
4. Forsikringstageren har registreret eller stiftet juridisk enhed i USA eller
nogen stat, territorium eller besiddelse herunder,
5. Forsikringstageren er begyndt at drive virksomhed som en Finansiel
Institution. Finansiel Institution defineres som: nogen form for bank,
forsikringsselskab, og/eller forskelligartet finansiel virksomhed, herunder
men ikke begrænset til børsmægler- eller investerings virksomhed,
6. Forsikringstageren eller koncernen udsteder eller registrerer værdipapirer
ved offentligt udbud.
7.

1.2

Der er sket risikoforandringer for forsikringstager, jf. de generelle
betingelsers pkt. 14 eller forsikringstager har været i eller er under
rekonstruktion, likvidation eller er under konkursforhandlinger eller er
gået konkurs.

Forsikringsaftalen kan af enhver af parterne opsiges med en (1) måneds skriftlig
varsel til en hovedforfaldsdato.
Alle andre forhold er uændret gældende.
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1

Sikrede

1.1

Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere,
nuværende eller kommende medlem af bestyrelse og/eller direktion eller
tilsvarende ledelsesorgan i koncernen, herunder de facto medlemmer og
shadow directors, samt enhver tidligere, nuværende eller kommende ansat
i koncernen, som vil kunne pådrage sig et personligt ledelsesansvar.
Sikrede er også øvrige ansatte i koncernen som medsagsøgte sammen med
direktions- og/eller bestyrelsesmedlem i koncernen for et krav, hvilket
denne påstås at have assisteret eller medvirket til.

1.2

Som koncern anses forsikringstageren og dennes datterselskaber, hvorved
forstås juridiske enheder, hvori forsikringstageren på tidspunktet for
forsikringens ikrafttrædelse, jf. pkt. 2 (a) på policen, direkte eller
indirekte:
(i)

besidder mere end halvdelen af aktiekapitalen/anpartskapitalen; eller

(ii)

kontrollerer flertallet af stemmerettighederne; eller

(iii)

har ret til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne; eller

(iv)

ved vedtægt eller aftale i øvrigt har kontrol over den juridiske enhed, og
som er 100 % konsolideret ind i forsikringstagerens koncernregnskab;
eller

(v)

på grundlag af aftale med andre ejere råder over flertallet af
stemmerettighederne, og som er 100 % konsolideret ind i
forsikringstagerens koncernregnskab; eller

(vi)

øvrige juridiske enheder nævnt under ”Øvrige virksomheder”, jf. pkt. 1
på policen: ”Forsikringstager”.

1.3

Som del af koncernen anses tillige alle juridiske enheder, hvori koncernen
tidligere har haft en indflydelse, som beskrevet i pkt. 1.2 (i)–(v) ovenfor.

1.4

Forsikringen omfatter automatisk de juridiske enheder som stiftes eller
overtages efter forsikringens ikrafttrædelse, jf. pkt. 2 (a) på policen, hvori
koncernen får indflydelse, som beskrevet i pkt. 1.2 (i)-(vi), med undtagelse
af juridiske enheder der:
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(i)

a.

er børsnoteret, men ikke har dets værdipapirer noteret på
nogen børs eller marked i USA, eller

b.

er registreret eller stiftet i USA, og

har samlede aktiver der overstiger 25 % af de samlede konsoliderede
aktiver i koncernen på policens ikrafttrædelsesdato, eller
(ii)

har og fortsætter med at have værdipapirer noteret på nogen børs
eller marked i USA.

I tilfælde, hvor fremtidige stiftede eller overtagede juridiske enheder efter
policeperiodens ikrafttræden, jf. pkt. 2 (a) på policen, falder ind under pkt. 1.4
(i) – (ii) ovenfor, dækkes disse som en del af koncernen i enten 60 dage fra
første overtagelse eller stiftelse, eller indtil forsikringsperioden udløber, alt
afhængigt af hvilken dato der kommer først.
1.5

Dækning for ethvert krav mod en sikret er betinget af at dette vedrører
handlinger eller undladelser begået mens den juridiske enhed var en del af
koncernen.

2

Forsikringens omfang

2.1

(i) Forsikringsselskabet vil:
a.

betale på vegne af sikrede enhver erstatning for formuetab
som følge af krav rejst første gang mod sikrede for personligt
ledelsesansvar i forsikringsperioden, i det omfang sikrede ikke
er blevet skadesløsholdt af koncernen, eller

b. godtgøre eller betale på vegne af koncernen enhver erstatning
for formuetab som følge af krav rejst første gang mod sikrede
for personligt ledelsesansvar i forsikringsperioden, i det
omfang koncernen eller en juridisk enhed har skadesløsholdt
sikrede.
(ii)

Ved krav forstås:
a.

ethvert søgsmål eller retsskridt rejst mod sikrede med
påstand om erstatning, eller

b.

ethvert skriftligt krav om erstatning, eller

c.

en strafferetlig sigtelse direkte mod sikrede, eller

d. en administrativ eller offentlig proces eller sag vedrørende
sikredes handlinger, eller
e.

civilretlig, strafferetlig, administrativ eller offentlig
undersøgelse, granskning eller efterforskning af en sikret:
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1. når sikrede skriftligt er identificeret af en undersøgende
myndighed som værende genstand for en procedure, som
beskrevet ovenfor i pkt. 2.1 (ii) e, eller
2. når sikrede af en international eller lokal myndighed, som
regulerer handelen med værdipapirer, har modtaget
stævning,
som følge af en faktisk eller påstået ansvarspådragende handling
eller undladelse, der medfører ledelsesansvar for sikrede i dennes
egenskab af bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller anden
sikret i koncernen, eller for andre forhold, hvor der rejses krav
mod sikrede udelukkende på grund af sikredes position som
bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller anden sikret i
koncernen.
2.2

Forsikringen betaler rimelige omkostninger til sikredes forsvar i
forbindelse med et krav. Omkostningerne betales på vegne af sikrede,
efterhånden som de påløber.
Forsvarsomkostninger omfatter også rimelige omkostninger til
indhentelse af ekspertudtalelse og –evaluering (ikke medregnet
omkostninger til løn, honorar eller anden godtgørelse eller andre
omkostninger til sikrede), herunder udarbejdelse af rapport, i forbindelse
med forberedelse af forsvar af et dækket krav.
Betaling af forsvarsomkostninger er betinget af forsikringsselskabets
forudgående skriftlige godkendelse, jf. dog. pkt. 5.9.

3

Forsikringsperioden

3.1

Forsikringen dækker krav, som første gang rejses mod sikrede i
forsikringsperioden, jf. pkt. 2 (a) på policen.

3.2

Krav anses som rejst, når sikrede modtager første skriftlige henvendelse
herom. Krav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden, jf. pkt. 2 (a)
på policen, men som anmeldes senere end 12 måneder efter
forsikringsperiodens udløb, dækkes ikke.

3.3

Endvidere dækker forsikringen krav rejst i forsikringsperioden, jf. pkt. 2
(a) på policen, der udspringer af omstændigheder, der vil kunne give
anledning til krav dækket under forsikringen, jf. betingelsernes pkt. 10.3,
såfremt sådanne omstændigheder anmeldes indenfor forsikringsperioden,
jf. pkt. 2 på policen, med detaljerede oplysninger om grundlaget for
erstatningsansvaret.

4

Geografisk område
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Med mindre andet er anført i pkt. 4 på policen, dækker forsikringen krav
rejst i hele verden.

5

Dækningsudvidelser
Forsikringens øvrige vilkår og undtagelser gælder for nedenstående udvidelser i
den udstrækning, de ikke specifikt er fraveget.

5.1

Udvidet opdagelsesperiode

5.1.1

Hvis forsikringen ikke fornyes og forsikring, der omfatter bestyrelses- og
direktionsansvar eller lignende dækning, herunder nogen anden udvidet
opdagelsesperiode, ikke tegnes andetsteds, gælder for nærværende forsikring en
opdagelsesperiode på 60 dage efter forsikringens ophør.
Derudover er forsikringstageren berettiget til en udvidet opdagelsesperiode som
anført i policens pkt. 6, hvis der fremsættes skriftligt anmodning derom, og den
i policens pkt. 6 anførte præmie betales senest 30 dage efter præmiens
opkrævning. Præmien er fuldt optjent, når den udvidede opdagelsesperiode er
begyndt, og kan ikke refunderes.

5.1.2

Køb af en udvidet opdagelsesperiode berettiger sikrede til at anmelde krav, som
rejses i den udvidede opdagelsesperiode, og som vedrører:
(i)

ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået før udløb af
forsikringsperioden, eller

(ii)

offentlig undersøgelse, efterforskning eller granskning, udlevering,
kaution, frihedsberøvelse og beslaglæggelse af aktiver, som er indtrådt
eller vedrører omstændigheder, som er indtrådt før udløb af
forsikringsperioden.

5.1.3

I tilfælde af risikoforandringer, jf. betingelsernes pkt. 14, eller i forbindelse med
konkurs, likvidation, rekonstruktion eller lignende foranstaltninger i Danmark
eller andre jurisdiktioner, bortfalder forsikringstagerens og de sikredes ret til
udvidet opdagelsesperiode som beskrevet ovenfor. Dog har forsikringstageren
og de sikrede retten til senest 30 dage efter ophøret af forsikringsperioden at
anmode forsikringsselskabet om tilbud på en udvidet opdagelsesperiode på op
til 72 måneder. Forsikringsselskabet har pligt til at afgive tilbud på den
anmodede udvidet opdagelsesperiode på betingelser og vilkår, som
forsikringsselskabet finder rimelige.

5.2

Livsvarig opdagelsesperiode for fratrådte sikrede

5.2.1

Forsikringen er udvidet til at omfatte en livsvarig opdagelsesperiode for
fratrådte sikrede.
Ved fratrådte sikrede forstås en sikret person, som fratræder sin position som
følge af alder, helbredsmæssige årsager, omstruktureringer eller i øvrigt
fratræder efter gensidig aftale.
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Denne udvidelse finder ikke anvendelse, hvis:
(i)

den eller de sikrede er fratrådt(e) i forbindelse med risikoforandringer,
jf. betingelsernes pkt. 14 eller i forbindelse med konkurs, likvidation,
rekonstruktion eller lignende foranstaltninger i Danmark eller andre
jurisdiktioner.

(ii)

forsikringen fornyes, eller forsikring der omfatter bestyrelses- og
direktionsansvar eller lignende dækning, herunder afløbsforsikring,
tegnes eller placeres andetsteds, medmindre en sådan dækning ikke
giver mulighed for en udvidet opdagelsesperiode på mindst 6 år for
sådanne sikrede.

Ethvert krav rejst og anmeldt som følge af denne udvidelse behandles efter de
bestemmelser og den forsikringssum på den police, som er i kraft på det
tidspunkt, hvor kravet anses for at være rejst, eller senest gyldige police
herunder afløbspolice.
5.2.2

Denne udvidede opdagelsesperiode omfatter alene krav rejst mod fratrådte
sikrede:
(i)

der baserer sig på ansvarspådragende handlinger eller undladelser
begået forud for udløb af den i policen pkt. 2 (a) fastsatte
forsikringsperiode, og som ellers måtte være dækket af forsikringen,
eller

(ii)

i forbindelse med en offentlig undersøgelse, efterforskning eller
granskning, samt ved sager om udlevering, kaution, frihedsberøvelse og
beslaglæggelse af aktiver, som er indtrådt eller vedrører
omstændigheder forud for policens ophør.

5.3

Ledelsesansvar udenfor koncernen

5.3.1

Forsikringen er udvidet til at dække krav rejst mod personer, som på
specifik anmodning af koncernen var, er eller bliver medlem af bestyrelse
og/eller direktion eller tilsvarende ledelsesorgan, herunder de facto
medlemmer og shadow directors, i en relateret enhed, forudsat at dette
krav rejses mod disse personer i deres egenskab af direktions- og/eller
bestyrelsesmedlem som beskrevet ovenfor.

5.3.2

Dækning under denne udvidelse skal være subsidiær i forhold til enhver
anden bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring for den relaterede
enhed, samt enhver skadesløsholdelse ydet fra den relaterede enhed eller
ethvert andet selskab i koncernen.

5.3.3

Ved relateret enhed forstås enhver juridisk enhed, med undtagelse af:
(i)

et datterselskab, eller
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5.3.4

(ii)

nogen form for bank, forsikringsselskab og/eller nogen anden
form for finansiel virksomhed, herunder men ikke begrænset til
projekt udbyder, børsmægler- eller investeringsvirksomhed, eller

(iii)

enhver juridisk enhed der har nogen værdipapirer noteret på
nogen børs/marked, og/eller herunder ”over-the-counter” i USA
eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder, og er
genstand for nogen forpligtigelse, jf. Section 13 i den amerikanske
U.S. Securities and Exchange Act of 1934.

Dækningen omfatter ikke krav rejst mod personer, der skyldes
ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået før
kontinuitetsdatoen for ledelsesansvar udenfor koncernen, hvis disse
personer før eller på denne dato vidste eller burde have vidst, at sådanne
ansvarspådragende handlinger eller undladelser ville eller kunne give
anledning til krav.
Ved kontinuitetsdatoen for ledelsesansvar udenfor koncernen forstås, i
relation til denne udvidelse, den dato, hvor personen første gang tjente
som direktions- eller bestyrelsesmedlem eller medlem af tilsvarende organ
eller lignende position i en relateret enhed på specifik anmodning af
koncernen.

5.4

Employment practices claims

5.4.1

Forsikringen er udvidet til at dække erstatningskrav vedrørende
formuetab, der rejses af eller på vegne af ansatte mod sikrede i disses
egenskab, som anført i pkt. 5.4.3. I tillæg til formuetab dækkes erstatning
for følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk skade.

5.4.2

Krav fra ansatte betyder i denne udvidelse erstatningskrav, som er rejst af
en tidligere, nuværende, kommende eller en potentiel ansat i koncernen,
som følge af faktisk eller påstået chikane, diskrimination,
forskelsbehandling eller lignende, herunder manglende vedtagelse eller
fejlagtig gennemførelse af personalepolitik eller procedurer.

5.4.3

Sikrede under denne udvidelse er alle tidligere, nuværende og kommende
bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt ansatte i koncernen.

5.5

Repræsentation ved undersøgelse

5.5.1

Forsikringen er udvidet til at omfatte rimelige og nødvendige
omkostninger (ikke medregnet omkostninger til løn, honorar eller andet
vederlag til sikrede) forbundet med ethvert pligtig fremmøde for nogen
sikrede under enhver offentlig udredning, afhøring, efterforskning eller
lignende proces som koncernen eller en relateret enhed har givet
anledning til, når meddelelse om sådant pligtigt fremmøde er modtaget i
forsikringsperioden, og at omkostningerne på forhånd skriftligt er
godkendt af forsikringsselskabet. Dette skal også gælde andet pligtig
fremmøde for sikrede på baggrund af sikredes stilling i koncernen.

AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark
CVR nr. 34 61 76 94
Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. (+45) 3311 3340
Dansk filial af Forsikringsselskabet AIG Europe Limited.
Registered in England and Wales. Company number: 01486260.
The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom

Side 6 af 19

5.5.2

Denne udvidelse finder ikke anvendelse på offentlig udredning, afhøring,
efterforskning eller lignende proces, der er at anse som et krav i henhold
til betingelsernes pkt. 2.1 (ii) d ovenfor.

5.5.3

Denne udvidelse omfatter ikke processer som er foranlediget af
omstændigheder, der generelt påvirker den branche hvori koncernen
opererer.

5.6

Forundersøgelse

5.6.1

Forsikringen er udvidet til at omfatte rimelige omkostninger (ikke
medregnet omkostninger til løn, honorar eller andet vederlag til sikrede)
forbundet med at engagere juridiske rådgivere, eller til forberedelse af en
rapport, herunder supplerende rapporter, til en offentlig myndighed, som
er nødvendig i forbindelse med en forundersøgelse til en offentlig
undersøgelse, efterforskning eller granskning af sikrede.

5.6.2

Ved en offentlig undersøgelse, efterforskning eller granskning forstås:
(i)

et dawn raid eller virksomhedsbesøg i forsikringsperioden, jf. pkt.
2 (a) på policen, foretaget af en offentlig myndighed, som
medfører produktion, gennemgang, kopiering eller konfiskation af
dokumenter, eller samtale med sikrede, eller

(ii)

en offentlig annoncering af det i pkt. 5.6.2 (i) nævnte, eller

(iii)

en offentlig myndigheds formelle krav i forsikringsperioden, jf.
pkt. 2 (a) på policen, om sikredes produktion af dokumenter til,
besvarelse af spørgsmål af eller deltagelse i samtale med, denne
myndighed.

5.6.3

Forsikringssummen til rådighed for omkostninger under denne udvidelse
er begrænset til en undersum, jf. pkt. 3 (d) på policen.

5.7

Punitive damage
Forsikringen er udvidet til i tillæg til formuetab at dække ”aggravated-”,
”punitive-” og ”exemplary damages”, pålagt sikrede hvor ”aggravated-”,
”punitive-” og ”exemplary damages” er forsikringsbare. Rækkeviden af denne
dækning skal afgøres efter den lovgivning, der i øvrigt er anvendelig på
forholdet, og som i størst mulig omfang tillader forsikringsdækning for
”aggravated-”, ”punitive-” og ”exemplary damages”.
Denne udvidelse skal ikke finde anvendelse på dækning for Employment
Practices Claims, jf. pkt. 5.4.

5.8

Omkostninger til genetablering af renommé

5.8.1

Forsikringen er udvidet til at dække sikredes omkostninger til
genetablering af renommé, som følge at et dækningsberettiget krav eller
ved gennemførelse af en offentlig undersøgelse.
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5.8.2

Med omkostninger til genetablering af renommé forstås rimelige
omkostninger (ikke medregnet omkostninger til løn, honorar eller anden
godtgørelse eller andre omkostninger til sikrede), som sikrede med
forsikringsselskabets forudgående godkendelse pådrager sig til
konsulentydelser med henblik på at dæmpe den negative eller potentielt
negative effekt på sikredes renommé, som følge af et dækket krav eller
offentlig undersøgelse.

5.9

Nødsituationsomkostninger
Hvis forsikringsselskabets skriftlige godkendelse af forsvarsomkostninger
ikke kan opnås indenfor rimelig tid, er forsikringen udvidet til at dække
sådanne omkostninger uden forhåndsgodkendelse, som følge af et under
forsikringen dækningsberettiget krav, med den under pkt. 3 (d) på policen
anførte undersum.

5.10

Person- og tingsskade

5.10.1

Udover omkostninger som anført i pkt. 2.2, er forsikringen udvidet til at dække
rimelige omkostninger til en sikrets forsvar overfor krav, jf. punkt 2.1 (ii), mod
den pågældende sikrede i dennes egenskab som nævnt i pkt. 1.1 om erstatning
for faktisk eller påstået legemsbeskadigelse, sygdom, lidelse, død,
følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk skade eller anden personskade samt
erstatningskrav for tingsskade, herunder for mistet brug af ting. Forsikringen
yder ikke dækning for selve det fremsatte krav.

5.10.2

Forsikringssummen til rådighed for omkostninger under denne udvidelse
er begrænset til en undersum, jf. pkt. 3 (d) på policen.

5.11

Arbejdsmiljøbegrundede dødsfald

5.11.1

Udover omkostninger som anført i pkt. 2.2, er forsikringen udvidet til at dække
rimelige omkostninger til en sikrets forsvar overfor krav, jf. punkt 2.1 (ii), mod
den pågældende sikrede i dennes egenskab som nævnt i pkt. 1.1 om erstatning
for arbejdsmiljøbegrundet dødsfald. Forsikringen yder ikke dækning for selve
det fremsatte krav.

5.11.2

Ved arbejdsmiljøbegrundet dødsfald forstås persondødsfald som følge af
arbejdsgivers grove sikkerhedsmæssig pligtforsømmelse, herunder men
ikke begrænset til krav rejst iht. Corporate Manslaughter and Corporate
Homicide Act 2007.

5.12

Non-executive directors

5.12.1

I tillæg til forsikringssummen angivet i pkt. 3 (a) på policen, er
forsikringen udvidet til at dække forsikringstagers non-executive
directors, som defineret i pkt. 5.12.2, med den i pkt. 3 (c) på policen
angivne sum, når følgende er udtømt:
(i)

forsikringssummen angivet på policen pkt. 3 (a), og
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5.12.2

(ii)

enhver anden forsikringsdækning for ledelsesansvar til rådighed
for non-executive directors, og

(iii)

enhver anden mulighed for skadesløsholdelse af non-executive
directors.

Ved non-executive directors forstås enhver sikret, der:
(i)

besidder bestyrelseshverv hos forsikringstageren i løbet af
forsikringsperioden, jf. pkt. 2 (a) på policen, og

(ii)

ikke besidder eller har besiddet direktionshverv i koncernen, og

(iv)

ikke er eller har været ansat i koncernen, og

(iv)

ikke direkte eller indirekte modtager eller har modtaget betaling
eller anden kompensation fra et selskab i koncernen for ydelser
udført som konsulent, rådgiver eller enhver anden
servicevirksomhed, der ikke er relateret til bestyrelseshvervet.

5.12.3

Forsikringssummen til rådighed for hver enkelte non-executive director
under denne udvidelse, fremgår af tillægssummen anført i pkt. 3 (c) på
policen.

5.13

Kaution, frihedsberøvelse og beslaglæggelse af aktiver

5.13.1

Forsikringen er udvidet til at dække rimelige og nødvendige omkostninger
(ikke medregnet omkostninger til løn, honorar eller anden godtgørelse
eller andre omkostninger til sikrede) som sikrede pådrager sig til sit
forsvar eller for at opnå frifindelse eller omstødelse af en offentlig
myndigheds påbud, der medfører:
(i)

frakendelse af en sikrets ret til at besidde embede som medlem af
bestyrelse, direktion eller tilsvarende ledelsesorgan i koncernen,
eller

(ii)

konfiskation, overtagelse af ejerskab og kontrol, suspension eller
fastfrysning af ejendomsrettigheder over fast ejendom eller
personlige aktiver som tilhører sikrede, eller

(iii)

restriktioner over sikredes fast ejendom eller personlige aktiver,
eller

(iv)

midlertidigt eller permanent forbud mod sikredes besiddelse af
embede eller udførelse af arbejde som medlem af bestyrelse,
direktion eller tilsvarende ledelsesorgan i koncernen, eller

(v)

begrænsning af sikredes personlige bevægelsesfrihed til en
specifik privat bolig eller offentlig detention, eller
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(vi)

deportation af sikrede som følge af tilbagekaldelse af gældende og
gyldig immigrationstilladelse, medmindre tilbagekaldelsen
skyldes at sikrede er dømt skyldig i en strafbar handling.

Dækning under nærværende udvidelse forudsætter forsikringsselskabets
forudgående skriftlige godkendelse.
5.13.2

I forbindelse med en offentlig myndigheds påbud i medfør af pkt. 5.13.1
(ii) ovenfor, betaler forsikringen udgifter direkte til sikredes privatskole
for umyndige børn, privat bolig, privat husholdning, herunder og
begrænset til privat forbrug af vand, elektricitet, gas, telefon og Internet,
samt private personforsikringer.
Det er dog en betingelse for dækning, at:
(i)

betalingsforpligtelserne er indgået forinden nedlæggelse af
offentligt påbud, og

(ii)

ethvert anden rådighedsbeløb stillet hertil er opbrugt.

Forsikringssummen til rådighed for disse omkostninger er begrænset til
en undersum på DKK 500.000 pr. sikrede, og i alt DKK 1.500.000 pr.
forsikringsperiode, og dækker, efter at en 30 dages karenstid er sprunget,
indenfor forsikringssummen, indtil påbudets ophævelse, dog maksimalt i
12 måneder.
5.13.3

Forsikringen dækker udgifter til provision, gebyr og andre omkostninger med
henblik på at stille kaution eller anden sikkerhed for et idømt eller krævet beløb
med hensyn til et krav, som i øvrigt er dækket af forsikringen, såfremt sådan
sikkerhed fordres af domstolene i forbindelse med sagsanlæg, appel eller
lignende. Dækningen omfatter ikke selve sikkerhedsstillelsen eller pant eller
anden sikkerhed, som måtte blive fordret af en kautionist, garant eller lignende
som vilkår for at stille sikkerheden.

5.13.4

Såfremt krav om rettighedsfrakendelse m.v., jf. pkt. 5.13.1 ovenfor, rejses under
en straffesag eller en anden sag som også angår andre forhold, omfatter
omkostningsdækningen kun de omkostninger, som særskilt pådrages som
følges af kravet om rettighedsfrakendelse m.v., men ikke sagens øvrige
omkostninger.

5.14

Udleveringsomkostninger
Forsikringen er udvidet til at dække rimelige omkostninger (ikke
medregnet omkostninger til løn, honorar eller anden godtgørelse eller
andre omkostninger til sikrede) som enhver sikrede pådrager sig ved:
(i)

enhver anmodning om udlevering af en sikret, herunder ved
enhver appelsag, enhver juridisk undersøgelse og/eller prøvelse af
anmodningen om udlevering, uanset hvilken konvention eller lov
der ligger til grund for anmodningen og hvilken offentlig
myndighed der træffer beslutning i sagen, eller enhver ansøgning
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til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol eller tilsvarende
domstol i en anden jurisdiktion, eller

5.15

(ii)

sikredes direkte engagering af en advokat eller skatterådgiver i
forbindelse med en udleveringssag mod denne sikrede, eller

(iii)

sikredes engagering af PR konsulenter i forbindelse med en
udleveringssag, såfremt de er afholdt med forsikringsselskabets
forudgående skriftlige godkendelse.

Sikredes bo
Ved sikredes død, umyndiggørelse, insolvens eller konkurs, er forsikringen
udvidet til at dække krav, der rejses mod sikredes bo, administrator,
repræsentant, bobestyrer eller arvinger, dog kun når sådanne krav baseres
på sikredes personlige ledelsesansvar.

5.16

Sikredes partner eller ægtefælle
Forsikringen er udvidet til at dække krav rejst mod sikredes registrerede
partner, samlever eller ægtefælle, såfremt sådanne krav rejses mod hende
eller ham på baggrund af dennes status som sikredes registreret partner
eller ægtefælle, dog kun når sådanne krav baseres på sikredes personlige
ledelsesansvar.

6

Undtagelser
Forsikringen dækker ikke:

6.1

(i)

Krav der skyldes, at sikrede faktisk har opnået uberettiget personlig
vinding, eller

(ii)

krav der skyldes sikredes faktiske forsætlige skadeforvoldelse eller
retsbrud.
Ovenstående undtagelser i pkt. 6.1 (i) og (ii) finder først anvendelse, når det ved
dom som ikke kan appelleres, eller anden endelig afgørelse er fastslået, at et
undtaget forhold faktisk foreligger eller, hvis sikrede tilstår. At én sikrets
handling er omfattet af ovenstående undtagelser i pkt. 6.1 (i) og (ii) påvirker
ikke andre sikredes dækning.
6.2

6.3

(i)

Krav der skyldes eller baseres på nogen tidligere eller verserende
retssager per kontinuitetsdatoen, jf. pkt. 2 (c) på policen, eller i det
væsentlige samme faktum og kendsgerninger som påstået i sådanne
tidligere eller verserende retssager, eller

(ii)

krav der skyldes eller relaterer sig til faktiske eller påståede forhold, der
har været anmeldt til en tidligere forsikringsgiver som omstændigheder,
der vil kunne give anledning til krav.

Krav rejst af eller på vegne af nogen sikret, koncernen eller nogen relateret
enhed, hvori sikrede var eller er medlem af bestyrelsen og/eller direktionen eller
tilsvarende ledelsesorgan eller position, hvis kravet rejses i eller under
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anvendelse af lovgivningen i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse
herunder. Dog dækkes:
(i)

ansættelsesretlige erstatningskrav (Employment Practice Claim) rejst af
en sikret, og

(ii)

regreskrav rejst af en sikret som følge af et i øvrigt dækningsberettiget
krav, og

(iii)

afledte aktionærkrav (shareholder derivative actions) rejst eller
opretholdt på vegne af koncernen, uden anmodning eller deltagelse af
nogen sikret eller koncernen, og

(iv)

krav rejst af kurator eller nogen midlertidig bobestyrer som rejses og
gennemføres uden anmodning fra eller deltagelse af nogen sikret eller
koncernen, og

(v)

krav rejst af en tidligere sikret, og

(vi)

forsvarsomkostninger, og

(vii)

sikrets engagement i enhver beskyttet aktivitet i medfør af 18 U.S.C.
1514(A) (whistleblower-beskyttelse, jf. Sarbanes-Oxley Act of 2002),
eller enhver anden beskyttet aktivitet i medfør af enhver anden
whistleblower-beskyttelse iht. tilsvarende lovgivning.

6.4

Krav om betaling af bøder, afgifter og skatter, eller andre forhold, som
ikke er forsikringsbare i henhold til gældende ret, med undtagelse af
sikredes ansvar for koncernens undladelse af betaling af skatter, såfremt
ansvaret er pålagt sikrede i henhold til gældende ret i den jurisdiktion
hvori kravet er rejst, og forudsat at koncernen eller den relaterede enhed
ikke kan betale disse skatter (hverken fuldt eller delvist) på grund af
insolvens.

6.5

Krav om erstatning for tab ved faktisk eller påstået legemsbeskadigelse,
sygdom, lidelse, død, følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk skade eller
anden personskade, eller beskadigelse eller ødelæggelse af fysiske ting,
herunder tab af brug af samme. Dog skal undtagelsen for følelsesmæssig
forstyrrelse og psykisk skade ikke finde anvendelse på ansættelsesretlige
krav (Employment Practices Claims), jf. pkt. 5.4.
Denne undtagelse gælder dog ikke for forsvarsomkostninger ved:
(i)
person- og tingsskade, jf. pkt. 5.10, og
(ii)

6.6

arbejdsrelaterede dødsfald, jf. pkt. 5.11.

Krav der skyldes eller på nogen måde relaterer sig til tilbud om køb eller
salg af, eller køb af eller salg af værdipapirer udstedt af koncernen eller
nogen relateret enhed ved offentligt udbud.
Undtagelsen skal omfatte ethvert krav, som er en følge af, hidrører fra
eller på nogen måde relaterer sig til urigtige, misvisende eller mangelfulde
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oplysninger i noget registreringsdokument ("Registration statement"),
prospekt, tilbudsdokument ("offering circular"), eller andet dokument
eller meddelelse udarbejdet i forbindelse med udbuddet af værdipapirer,
samt krav som skyldes eller på nogen måde relaterer sig til manglende
registrering af dokumenter hos lokale eller udenlandske myndigheder, når
sådan registrering er påkrævet.
Denne undtagelse skal dog ikke finde anvendelse ved:

6.7

(i)

tilbud om køb eller salg af, eller køb af eller salg af værdipapirer
udstedt af koncernen eller nogen relateret enhed før
ikrafttrædelsen af denne forsikring, jf. pkt. 2 (a) på policen, eller

(ii)

noget krav fra koncernens aktionærer eller indehavere af
tegningsrettigheder til koncernens aktier, erhvervet før tilbud om
køb eller salg af, eller køb af eller salg af finansielle instrumenter
som nævnt i pkt. 6.6 fandt sted, eller

(iii)

udstedelse af obligationer udenfor USA/Canada med en nominel
værdi under DKK 1.000.000.000, og som udgør under 10% af
koncernens samlede gæld på tidspunktet for udstedelsen.

Forsikringsselskabet er ikke ansvarlig for foretagelse af nogen
udbetalinger af erstatning eller kompensation under nogen dækning eller
udvidelse til denne forsikring for noget krav eller tab relaterende til
borgere, juridiske enheder eller regeringer i territorierne eller
jurisdiktionerne for Cuba, Iran Nordkorea, Myanmar, Sudan eller Syrien
som anført i Office of Foreign Assets Control-sanktionerne (OFAC),
administreret og håndhævet af Amerikas Forenede Staters
finansministerium.
Derudover er forsikringsselskabet ikke ansvarlig for foretagelse af nogen
erstatningsudbetalinger for noget krav eller tab, hvor begunstiget er en
fysisk person, juridisk enhed eller organisation som er erklæret uhjemlet
modtager af økonomiske bistand, som følge nogen handels- eller
økonomiske sanktioner vedtaget af De Forenede Nationer, Den
Europæiske Union eller Amerikas Forenede Stater, eller godtgørelse af en
sikret som har kompenseret en sådan begunstiget.

7

Forsikringssum

7.1

Forsikringssummen er den højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtelse
for samtlige krav, rejst mod sikrede i forsikringsperioden, jf. pkt. 2 (a) på
policen.

7.2

For alle dækninger og udvidelser gælder, at disse gives inden for
forsikringssummen og ikke i tillæg hertil, med undtagelse af den i afsnit 5.12.3
nævnte tillægssummer for non-executive directors.

7.3

Forsvarsomkostninger dækkes i tillæg til forsikringssummen med det i pkt. 3
(b) på policen fastsatte beløb. Overstiger forsvarsomkostninger det i pkt. 3 (b)
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fastsatte beløb, vil disse yderligere forsvarsomkostninger blive dækket indenfor
forsikringssummen i pkt. 3 (a) på policen.
Renter dækkes ikke i tillæg til forsikringssummen, og skal således indeholdes i
forsikringssummen i pkt. 3 (a) på policen.

8

Selvrisiko
Hvis koncernen er forpligtet til eller lovligt kan skadesløsholde sikrede for et
krav, der i øvrigt er omfattet af denne forsikring, bærer koncernen selvrisikoen
nævnt i pkt. 3 (e) på policen. Enhver betaling af selvrisiko kan ikke pålægges
nogen sikret person.
Såfremt koncernen ifølge gældende ret, koncernens vedtægter eller aftale i
øvrigt er forpligtet til, eller kan skadesløsholde sikrede, antages dette at være
sket i videst mulig omfang.
Selvrisikoen skal forblive uforsikret.

9

Serieskadeklausul
Hvis én eller flere relaterede, gentagne eller ensartede ansvarspådragende
handlinger eller undladelser bevirker, at der fremføres flere krav mod sikrede,
anses samtlige sådanne krav for rejst på det tidspunkt, hvor det første af disse
krav rejses og sådanne krav anses under forsikringen for ét krav.

10

Anmeldelse af skade

10.1

Når sikrede eller forsikringstageren får kendskab til, at der er rejst krav
mod sikrede, skal der snarest muligt indgives skriftlig anmeldelse til
forsikringsselskabet.

10.2

Krav, der anmeldes senere end 12 måneder efter udløbet af forsikringsperioden
eller den udvidede opdagelsesperiode, dækkes ikke.

10.3

Sikrede eller forsikringstager har i forsikringsperioden ret til at anmelde
omstændigheder, som med rimelighed kan forventes at give anledning til at
krav vil blive rejst. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om
omstændighederne og årsagerne til at forvente et sådant krav, med detaljeret
information om grundlaget for erstatningspligten. Ethvert krav, der
efterfølgende rejses mod sikrede, og som kan tilskrives disse omstændigheder,
anses for at være rejst samtidig med, at meddelelsen om at sådanne forventede
krav blev givet.

11

Behandling af skade
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11.1

Forsikringsselskabet har en ret og en pligt til at forsvare sikrede mod krav.

11.2

Sikrede og forsikringstageren er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens
oplysning og afslutning.

11.3

Såfremt der opstår uenighed mellem sikrede og forsikringsselskabet omkring,
hvorvidt et søgsmål mod de sikrede skal bestrides overfor sagsøger, skal
hverken sikrede eller forsikringsselskabet være forpligtet til at bestride kravet,
medmindre en opmand anbefaler, at kravet bestrides. Opmanden udpeges efter
nærmere aftale mellem sikrede og forsikringsselskabet, og omkostningerne til
denne opmand bæres af forsikringsselskabet.

11.4

Ved behandling af dækningsberettiget krav under nærværende forsikringen,
udbetales i ethvert tilfælde først erstatning til:
(i)

sikrede fysiske personer, og dernæst

(ii)

indenfor den i policen fastsatte forsikringssum og på skriftlig
anmodning fra forsikringstagers administrerende direktør eller
tilsvarende ledende medarbejder hos denne, udbetales eller
tilbageholdes erstatning til eventuelt andre sikrede på policen.

12

Allokation

12.1

Forsikringen dækker ikke koncernens forsvarsomkostninger eller noget
erstatningskrav af nogen art mod koncernen.

12.2

Såfremt et krav involverer såvel dækkede som ikke dækkede forhold eller
personer under denne forsikring, skal sikrede og forsikringsselskabet
bestræbe sig på at fastslå en rimelige fordeling af formuetabet og
forsvarsomkostningerne under forsikringens dækningen, idet der tages
hensyn til den relative juridiske og økonomiske risiko, og de relative
fordele opnået af de respektive parter.

12.3

Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvilket beløb som på vegne af
sikrede skal betales som forsvarsomkostninger, da skal
forsikringsselskabet betale det beløb i forsvarsomkostninger, som anses
for rimeligt indtil et andet beløb på baggrund af forsikringens vilkår måtte
blive fastslået af en opmand. Opmanden udpeges efter nærmere aftale
mellem sikrede og forsikringsselskabet, og omkostningerne til denne
opmand bæres af forsikringsselskabet.

13

Informationer afgivet ved forsikringens tegning
Forsikringen tegnes og fornyes på grundlag af de oplysninger, som er givet til
forsikringsselskabet, da forsikringen blev tegnet og ved efterfølgende fornyelser.
Enhver oplysning, som er afgivet ved forsikringens tegning og dens fornyelse,
anses tillige for afgivet ved fremtidige fornyelser.
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Oplysningerne fortolkes som afgivet af hver enkelt sikret. Oplysninger afgivet af
én sikret, eller en sikredes viden, skal ikke påvirke andre sikredes ret til
dækning.

14

Risikoforandringer
Forsikringstageren er forpligtet til at informere forsikringsselskabet ved
risikoforandringer. I tillæg til forsikringsaftalelovens almindelige regler om
fareforøgelse vil følgende altid være væsentlige risikoforandringer:
(i)

forsikringstageren fusionerer med eller sælger alle eller en væsentlig del
af sine aktiver til en anden person eller enhed, eller

(ii)

nogen person eller enhed opnår kontrol med forsikringstageren gennem
besiddelse af mere end 50% af forsikringstagerens aktiekapital eller
stemmerettigheder, eller

(iii)

forsikringstageren eller noget datterselskab eller selskab eller
virksomhed i koncernen udsteder eller registrerer værdipapirer i USA
eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder.

I tilfælde af ovennævnte hændelser ændres dækningen under forsikringen til
alene at gælde krav baseret på ansvarspådragende handlinger eller undladelser
begået før datoen for de i pkt. 14 (i)-(iii) ovenfor nævnte hændelser.

15

Regres
I tilfælde af, at der finder udbetaling sted under denne forsikring, indtræder
forsikringsselskabet for dette beløb i alle rettigheder, der tilkommer sikrede.
Koncernen og sikrede skal udfærdige alle nødvendige dokumenter og skal gøre
alt, hvad der måtte være nødvendigt for at sikre disse rettigheder, herunder
udarbejdelse af de dokumenter, der er nødvendige for forsikringsselskabets
regres.

16

Forsikringens ophør
Forsikringen tegnes for den i pkt. 2 (a) på policen angivne
forsikringsperiode og udløber automatisk ved hovedforfaldsdag.

17

Andre forhold

17.1

Forsikringen dækker ikke i det omfang, sikrede er dækket af anden
forsikring. Er det i anden forsikring anført, at dækningen falder bort eller
indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder
nærværende forsikring med samme forbehold.
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17.2

Forsikringstageren skal optræde på koncernens og de sikredes vegne med
hensyn til at afgive og modtage meddelelse om rettigheder og pligter
under nærværende forsikring.

17.3

Forsikringen og enhver af de rettigheder, der gælder i henhold hertil, kan ikke
overdrages uden forsikringsselskabets skriftlige samtykke.

18

Præmiens betaling

18.1

Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere
præmier til betaling på de anførte forfaldsdage.

18.2

Betales præmien ikke rettidigt, sendes påkrav om betaling til den af
forsikringstageren opgivne betalingsadresse.

18.3

Betales præmien ikke senest 14 dage efter modtagelse af påkrav, sender
forsikringsselskabet 2. påkrav.

18.4

Betales præmien ikke senest 14 dage efter modtagelse af 2. påkrav, bortfalder
forsikringsselskabets ansvar.

18.5

Har forsikringsselskabet udsendt 2. påkrav, er forsikringsselskabet berettiget til
at opkræve et ekspeditionsgebyr.

19.

Klager
Hvis en kunde ikke føler at have fået den ydelse, der er aftalt eller er krav på,
eller hvis sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag, er der ret til at klage.
Det kan ske ved at ringe eller skrive AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej
4, 2000 Frederiksberg, Danmark. AIG´s regler for klagebehandling kan hentes
på vores hjemmeside.
Ankenævn for forsikring
AIG er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, der behandler klager vedrørende
egne privat forsikringer og fra forbrugere, der er sikret under en af tredjemand
tegnet forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og AIG om
forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til AIG ikke fører til et
tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan der klages til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
DK – 1572 København V
Telefon (+45) 33 15 89 00
Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, og der skal
betales et mindre gebyr. Klageskemaet kan rekvireres ved henvendelse til
Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på telefonnummer
(+45) 41 91 91 91.
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Klage over fastsættelse af ménprocenten
Angår klagen fastsættelse af ménprocent, kan forsikrede anmode AIG om at
indsende sagen til:
Arbejdsskadestyrelsen
Sankt Kjelds Plads 11
Postboks 3000
2100 København Ø
Tlf.: 72 20 60 00
www.ask.dk
Mod Forsikredes indbetaling af Arbejdsskadestyrelsens gebyr. Gældende
gebyrsatser findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, eller ved telefonisk
henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen.
Der kan også rettes henvendelse til Forsikringsoplysningen:
Forsikring og Pension
Forsikringsoplysningen
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
Telefon (+45) 41 91 91 91

20.

Behandling af personoplysninger
Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Forsikringstager og
Forsikringsgiver foretager elektronisk databehandling af Forsikredes og andre i
forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af
Forsikringstager, Forsikringsgiver eller Forsikringsgivers skadebehandler
vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet
af forsikringen, og Forsikrede erklærer sig ved begæring af eller tilslutning til
forsikringen indforstået dermed.
I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000
med senere ændringer gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse
af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i
henhold til forsikringsprogrammet, og at disse Personoplysninger kan blive
videregivet til eller behandlet for AIG i lande uden for Danmark og EU.
Disse oplysninger er udelukkende bestemt for Forsikringstager og
Forsikringsgiver og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i
henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle
tilsynsopgaver.
Personer har krav på indsyn i og anmode om en kopi af de personlige data, der
opbevares om dem (for et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver
rettet. Kontakt venligst AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000
Frederiksberg, Danmark. Der henvises til AIG Politik for Anvendelse af Personoplysninger, som kan hentes på vores hjemmeside eller tilsendes efter skriftlig
anmodning.
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21.

Værneting og lovregler
For denne forsikring gælder lov om forsikringsaftaler nr. 129 af 15. april 1930
med senere ændringer, medmindre andet følger af nærværende betingelser eller
policen.
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske
domstole.
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