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1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller stiftelse.

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs mot styrelseledamot under försäkringstiden. Uppkommer flera skadeståndskrav till följd av samma handling ska samtliga krav anses
ha framställts vid samma tidpunkt som då det första kravet framställdes.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i Norden.

4. Vad som är försäkrat
Försäkringen gäller vid skadeståndskrav avseende ren förmögenhetsskada som framställs mot
styrelseledamot och som grundas på fel eller försummelse av sådan person vid fullgörande av
uppdraget som styrelseledamot i den i försäkringsbrevet angivna föreningen eller stiftelsen.
Försäkringen gäller under förutsättning att skadeståndskravet grundas på en handling, eller
underlåtenhet att handla, som försäkrad vid försäkringens ikraftträdande inte insåg eller hade
skälig anledning anta skulle leda till sådant krav.
Med försäkrad avses i detta sammanhang försäkringstagaren samt fysisk person som är tidigare, nuvarande eller framtida styrelseledamot i försäkrad förening eller stiftelse.

5. Vad försäkringen gäller för
5.1 Åtagande
5.1.1
Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen åtar sig Gjensidige att
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
• förhandla med den som kräver skadestånd
• föra försäkrads talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de kostnader 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 enligt gällande rätt.
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5.1.2
Gjensidige åtar sig även, med de begränsningar som anges i villkoret, att betala för nödvändiga och skäliga kostnader för försvar av styrelseledamot i brottmål om åtalet avser vårdslös
gärning. Ersättning utbetalas dock endast i den mån sådan inte kan utfås av staten eller
annan.

6. Vad försäkringen inte gäller för
6.1
Försäkringen gäller inte för krav framställt av föreningen eller stiftelsen mot försäkrad.

6.2
Försäkringen gäller inte för krav som grundas på att styrelseledamot uppsåtligen orsakar
skada.

6.3
Försäkringen gäller inte för krav som grundas på eller är en följd av
• beslut i styrelsen om lön, arvode eller annan ersättning till styrelseledamot
• att styrelseledamot mottar otillåten ersättning

6.4
Försäkringen gäller inte för krav som grundas på eller är en följd av miljöskada.

6.5
Försäkringen gäller inte för krav som grundas på person- eller sakskada eller därav uppkommen
förmögenhetsskada.

6.6
Försäkringen gäller inte för krav som grundas på ärekränkning, varmed förstås förtal och
förolämpning.

6.7
Försäkringen gäller inte för krav som grundas på eller är en följd av att styrelseledamot underlåtit att teckna eller vidmakthålla erforderliga försäkringar för föreningen eller stiftelsen.

6.8
Försäkringen gäller inte för böter, viten eller straffskadestånd.

6.9
Försäkringen gäller inte för krav som grundas på eller är en följd av mutor, bestickning eller
annan otillbörlig ersättning eller på grund av bidrag till politisk sammanslutning.
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7. Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är 50 basbelopp, såvida inte annat framgår av försäkringshandlingarna,
och utgör den högsta sammanlagda ersättning som Gjensidige betalar för skadestånd, utrednings-, förhandlings- och rättegångskostnader samt kostnader för skiljemannaförfarande.

9. Åtgärder vid skada
9.1 Räddningsplikt
Då handling kan förväntas föranleda skadeståndskrav ska den försäkrade efter bästa förmågaverka för att hindra eller minska skadan.
Den försäkrade ska vidare, om tredje man är ersättningsskyldig, vidta erforderliga åtgärder för
att bevara Gjensidiges rätt mot denne. Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet
inte uppfyllt sina skyldigheter enligt ovan och om det kan antas ha varit till men för Gjensidige,
är Gjensidige berättigat till skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha utbetalats
eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.

9.2 Anmälan om förväntad skada
Då försäkrad inser eller har skälig anledning anta att handling kan komma att leda till skadeståndskrav ska detta anmälas till Gjensidige så snart som möjligt.

9.3 Skadeståndskrav
Skadeståndskrav ska vidarebefordras till Gjensidige snarast efter det att försäkrad erhållit
det. Om skadeståndskravet inte framförs till Gjensidige inom sex månader efter det försäkrad
erhållit sådant, är Gjensidige befriat från ansvarighet.

9.4 Utredning m.m.
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar och undersökningar
som är av betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades ansvar, och som kan
genomföras inom den försäkrades verksamhet.
I händelse av rättegång ska den försäkrade tillse att i erforderlig utsträckning vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos denne anställd personal.

9.5 Uppgörelse i godo
Om Gjensidige så begär är den försäkrade skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den
skadelidande. Den försäkrade har inte rätt att utan Gjensidiges tillåtelse medge skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. Iakttar den försäkrade inte
detta är Gjensidige fritt från ansvarighet om inte kravet uppenbart var lagligen grundat.
Har Gjensidige förklarat sig villigt att göra upp i godo med den som kräver skadestånd är
Gjensidige fritt från skyldighet att ersätta därefter uppkommen kostnad och att företa ytterligare utredning.

9.6 Polisutredning
Har styrelseledamot i sak som kan beröra försäkringen kallats till förhör inför polismyndighet eller annan myndighet eller har han i sådan sak instämts till domstol, ska han omedelbart
underrätta Gjensidige om detta.
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9.7 Rättegång
Gjensidige äger rätt att efter samråd med styrelseledamot utse rättegångsombud och lämna
denne för rättegången erforderliga anvisningar och instruktioner.

10. Skadeersättningsregler
10.1 Flera skadeståndskrav
Uppkommer flera skadeståndskrav till följd av samma handling ska samtliga krav betraktas
som en skada.

10.2 Räntebestämmelser
Ersättning lämnas inte för räntekostnader som uppkommit på grund av försäkrads dröjsmål
att fullgöra vad som enligt detta villkor ankommer på honom.

11. Självrisk
Självrisken är 5 000 kronor och ska vid varje skada dras från de sammanlagda kostnaderna för
skadestånd, utredning, förhandling, rättegång- och skiljemannaförfarande. Endast en självrisk
tillämpas vid flera skadeståndskrav till följd av samma handling.

13. Definitioner
Ren förmögenhetsskada
Med ren förmögenhetsskada förstås sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband
med person- eller sakskada.

Styrelseledamot
Med styrelseledamot avses varje person som har varit eller är, eller under försäkringstiden blir,
styrelseledamot i försäkrad förening eller stiftelse.
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