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Styrelseansvarsförsäkring 
- föreningar och stiftelser T167:3

Gäller från och med 2015-01-01.

Med tillämpning av Grundvillkor för Ansvarsförsäkring samt i försäkringsbrevet/beviset angivna villkor i 
övrigt, gäller följande ändringar och tillägg.

Fet stil anger när ord, uttryck eller begrepp finns förklarade i Allmänna avtalsbestämmelser, AA, eller sist 
i detta villkor under ”Definitioner”.

1 Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för varje person som varit, är eller kommer att bli medlem av styrelse i försäkrad 
förening eller stiftelse. 

2 När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för krav som för första gången framställs mot försäkrad, föreningen eller stiftelsen 
under den tid försäkringen är i kraft.
 
Ett krav anses som framställt då försäkrad för första gången mottar ett skriftligt meddelande därom. 

3 Var försäkringen gäller

 Försäkringen gäller för krav framställda inom Norden, om inte annat anges i försäkringsbrevet/beviset.

6 Vad försäkringen gäller för

6.1 OMFATTNING
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada, som försäkrad i sin egenskap 
av styrelseledamot kan åläggas enligt gällande skadeståndsrättsliga regler. 

6.2 ÅTAGANDE
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som överstiger för skadan tillämplig självrisk 
åtar sig försäkringsgivaren gentemot den försäkrade att 
•  utreda om skadeståndsskyldighet föreligger 
•  förhandla med den som kräver skadestånd 
•  föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs-  
 eller skiljemannakostnader som uppkommer för den försäkrade eller som denne åläggs att betala och  
 som inte kan utfås av motpart eller annan 
•  betala det skadestånd den försäkrade är skyldig att utge.

6.3 UTÖKAT FÖRSÄKRINGSSKYDD

6.3.1 BROTTMÅL
Försäkringen gäller även för nödvändiga och skäliga kostnader för försvar av medlem av styrelse i brott-
mål om åtalet avser vårdslös gärning. 

6.3.2 FÖRLÄNGD UPPTÄCKTSPERIOD
Om försäkringsgivaren avslår att förnya försäkringen eller om föreningen eller stiftelsen säger upp för-
säkringen, har föreningen eller stiftelsen eller de försäkrade personerna rätt att mot en tilläggspremie 
motsvarande 25% av det senaste årets försäkringspremie teckna en förlängd upptäcktsperiod på 12 
månader. Skriftlig begäran om köp av förlängd upptäcktsperiod ska vara försäkringsgivaren tillhanda 
inom 30 dagar efter försäkringstidens slut. Dock gäller rätten till förlängd upptäcktsperiod inte vid upp-
sägning på grund av utebliven premiebetalning. 
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6.3.3 OMBUDSKOSTNADER
Inom försäkringsbeloppet förskotterar försäkringsgivaren skäliga och nödvändiga ombudskostnader 
som skriftligen godkänts av försäkringsgivaren. 

6.3.4 FÖRSÄKRADS DÖD, KONKURS ETC.
Skulle försäkrad person avlida, mista sin rättshandlingsförmåga, gå i konkurs eller bli insolvent betalar 
försäkringsgivaren på konkursbos, dödsbos, arvingars eller andra företrädares vägnar, krav grundade på 
försäkrad persons skadeståndsskyldighet. 

6.3.5 FÖRSÄKRADS MAKE ELLER SAMBO
Försäkringsgivaren betalar krav framställda mot försäkrad persons make eller sambo om krav mot denne 
endast grundas på dennes egenskap av make eller sambo till försäkrad person. Detta åtagande omfattar 
även krav på ersättning ur giftorättsgods och annan samägd egendom. 

7 Vad försäkringen inte gäller för

7.1 EGEN VINNING
Försäkringen gäller inte för krav som grundas på att försäkrad person faktiskt erhållit vinning som försäk-
rad person inte varit berättigad till. Detta undantag omfattar även krav som grundas på att styrelseleda-
mot erhållit mutor, bestick-ning eller annan otillbörlig ersättning. 

7.2 KRAV FRÅN FÖRENINGEN ELLER STIFTELSEN
Försäkringen gäller inte för krav som framställs av föreningen eller stiftelsen. 

7.3 BROTT, UPPSÅT ETC.
Försäkringen gäller inte för krav som grundas på att försäkrad person faktiskt begått rättsstridig handling 
eller faktiskt uppsåtligen orsakat skada. Försäkrad persons handling enligt detta stycke påverkar inte an-
nan försäkrad persons rätt till ersättning. 

7.4 TIDIGARE RÄTTSTVIST
Försäkringen gäller inte för rättstvist eller annan process som inletts före denna försäkrings ikraft-
trädande eller krav som härrör från sådan rättstvist eller process. 

7.5 REDAN ANMÄLT KRAV
Försäkringen gäller inte för krav som grundar sig på faktiskt eller påstått förhållande eller handling som 
redan anmälts under tidigare försäkring, oavsett om försäkringen gällt hos försäkringsgivaren eller an-
nan.

7.6 MILJÖSKADA
Försäkringen gäller inte för krav, vars uppkomst eller omfattning har samband med miljöskada. 

7.7 BÖTEN, VITEN ELLER STRAFFSKADESTÅND ETC.
Försäkringen gäller inte för böter, viten, straffskadestånd, skatter eller avgifter. 

7.8 ÖVERTRÄDELSE ETC. UTANFÖR DEN GEOGRAFISKA OMFATTNINGEN 
Försäkringen gäller inte för krav som grundar sig på 
•  överträdelser av lag eller förordning eller
•  skadevållande handling som regleras av lag, förordning, myndighet eller domstol eller
•  händelse, verksamhet eller rättegång, utanför den geografiska omfattningen enligt punkt 3.

7.9 UNDERLÅTENHET ATT TECKNA FÖRSÄKRING
Försäkringen gäller inte för krav som grundar sig på att medlem av styrelse underlåtit att teckna eller 
vidmakthålla erforderliga försäkringar för föreningen eller stiftelsen. 

7.10 BIDRAG TILL POLITISK SAMMANSLUTNING
Försäkringen gäller inte för krav som grundar sig på bidrag till politisk sammanslutning. 
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9 Försäkringsbelopp - Högsta ersättning

9.1 SAMMANLAGD ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET
Försäkringsgivarens åtagande enligt punkterna 6 och 7 att betala skadestånd, utrednings-, förhandlings-, 
rättegångs-, skiljemanna- och räddningskostnader är för samtliga krav framställda under försäkringstiden 
begränsad till det i försäkringsbrevet/beviset angivna beloppet. 

9.2 SERIESKADA
Om flera krav framställs och dessa grundar sig på en eller flera relaterade eller liknande ansvarsgrundan-
de handlingar är samtliga dessa krav att anse som ett krav och framställda vid tidpunkten för det första 
kravet i serien. 

10 Självrisk

Vid varje framställt krav dras från de sammanlagda kostnaderna för skadestånd, utredning, förhandling, 
rättegång, skiljemannaförfarande och räddningsåtgärd en självrisk som angivits i försäkringsbrevet/bevi-
set. 

FLERA KRAV
Endast en självrisk – den som gäller då det första kravet framställdes – ska tillämpas vid serieskada. 

13 Anmälan om skada med mera

Så snart försäkrad person, föreningen eller stiftelsen får kännedom om att krav framställts, eller kan 
komma att framställas, ska detta snarast möjligt anmälas till försäkringsgivaren. 
 
Om krav inte anmäls till försäkringsgivaren inom ett år från den tidpunkt då den försäkrade, föreningen 
eller stiftelsen mottagit detta, dock senast under den tid försäkringen är i kraft, är försäkringsgivaren fri 
från ersättningsskyldighet.

13.1 AVISERING AV KRAV
Om försäkrad person, föreningen eller stiftelsen blir medvetna om omständigheter, som rimligen kan 
medföra att krav framställs, och skriftligen underrättar försäkringsgivaren om detta, ska krav som senare 
framställs mot försäkrad person och som grundar sig på samma omständigheter, anses som framställda 
vid tidpunkten för anmälan. 

Anmälan ska innehålla detaljerad information om omständigheterna, tidpunkten därför, inblandade perso-
ner och orsaken till att krav rimligen kan förväntas. 

 Definitioner

FÖRLÄNGD UPPTÄCKTSPERIOD
Med förlängd upptäcktsperiod förstås den period som börjar den dag då försäkringen löpt ut. Under 
denna period kan försäkrad anmäla krav som första gången framställts mot försäkrad under upptäckts-
perioden och som baseras på en handling eller underlåtenhet som begåtts före utgången av den ordinarie 
försäkringsperioden. Förlängd upptäcktsperiod innebär inte att försäkringstagaren har rätt till ytterligare 
eller höjt försäkringsbelopp.

OMBUDSKOSTNADER
Med ombudskostnader förstås arvoden, kostnader och utgifter som härrör från utredning, justering, för-
svar och överklagande av krav mot försäkrad person.


