
I Willis har vi en specialistafdeling, FINEX, som fokuserer på risici, der medfører 
finansielt formuetab (FINancial), og hvor ansvaret påhviler ledelsen (EXecuti-
ves), eller tabet kan tilskrives ledelsens beslutninger. FINEX (og Willis generelt) 
er sat i verden for at skabe værdi for vores kunder.

Værdien for kunden skabes ved, at FINEX (og Willis generelt) identificerer og 
analyserer risici (kvantitativt og kvalitativt), hvilket giver kunden overblik over 
sine risici. Dette overblik kan kunden bruge til at træffe beslutning om hånd-
tering af risici; lige fra at eliminere, reducere og acceptere, til at transportere 
dem til tredjemand via forsikring eller garanti. Vi indhenter efter aftale tilbud 
på forsikring eller garanti, hvorefter vi vurderer, hvad den bedste løsning er, for 
endeligt at anbefale den til kunden.
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INDtEgNINgskrItErIEr For puLjEorDNINgEN

• Op til 5 bestyrelses- og direktionsposter i selskaber, der opfylder nedenstående kriterier:

 -  Selskabet ikke er en finansiel institution eller underlagt lov om finansiel virksomhed, 
børsnoteret virksomhed, et investeringsselskab, et ejendomsudviklingsselskab, en 
professionel sportsklub, en biotech-, farmaceut- eller medicinalvirksomhed.

 -  Selskabets konsoliderede samlede balance og omsætning overstiger ikke DKK 350 mio.

 - Selskabets egenkapital er positiv.

 - Der er blank revisorpåtegning på selskabets årsregnskab.

 - Der er ikke rejst krav mod et ledelsesmedlem i selskabet.

 -  Der er ikke kendskab til forhold, der kan føre til, at der kan rejses krav om erstatning 
mod ledelsen i selskabet.

• Forsikringen dækker ikke krav rejst i USA og Canada.

Dette er en summarisk oversigt vedrørende det væsentligste 
indhold af en ledelsesansvarsforsikring. Dækning ydes i henhold 
til police og forsikringsbetingelser, som der henvises til for 
nærmere uddybning. 

Arbejdsgiverne er en  arbejdsgiver- og brancheforening for 
2.250 industri-, maskin-, smede-, el-, og vvs-virksomheder.

Willis er med ca. 400 kontorer i over 120 lande og mere
end 18.000 medarbejdere blandt de tre største 
forsikringsmæglere på internationalt plan. Willis DK er
Danmarks største forsikringsmægler med 5 lokale kontorer 
i København, Odense, Holstebro, Århus og Ålborg og omkring 
450 medarbejdere. Se www.willis.dk for yderligere information.

HDI-Gerling er en del af Tysklands tredjestørste forsikrings-
gruppe, repræsenteret i 31 lande. Gennem forsikringsmæglere 
tilbyder selskabet specialforsikringer til erhvervslivet, herunder 
bestyrelsesansvar og professionelt anvar.                                                      
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HVaD Er LEDELsEsaNsVar?

• Det ansvar, som fysiske personer ifalder under udøvelsen af deres hverv som ledelses-
medlem – fx et bestyrelsesmedlem, en direktør eller en stilling med anden ledelses-
beføjelse.

• Ansvaret er personligt og ubegrænset i sin form, hvilket vil sige, at man som leder 
kan blive erklæret personlig konkurs, hvis man bliver mødt med erstatningskrav og 
sagsomkostninger, som man ikke kan honorere.

• Ansvaret er individuelt, men ledelsen kan blive kollektivt ansvarlig. Solidarisk 
hæftelse kan pålægges, og man kan dermed som leder komme til at hæfte for andre 
lederes fejl.

• Ansvarsgrundlaget er culpa. Bedømmelsen kan konkret variere afhængigt af, hvilken 
form og type organisation, man er leder i.

HVor stor Er ForsIkrINgssummEN?

• DKK 5 mio. per krav og i alt per år, dog begrænset til 1 mio. ved omkostninger til genetab-
lering af renommé og sagsomkostninger i forbindelse med Corporate Manslaughter.

• Forsvarsomkostninger DKK 1.250.000 per år i tillæg til forsikringssummen.

HVILkEN ForsIkrINgspErIoDE?
• Krav rejst og omstændigheder anmeldt i policeperioden, som er 12 måneder fra ikraft-

trædelse, fx 1. februar 2015 – 31. januar 2016. 

HVaD Er sELVrIsIkobELøbEt?
• Der er ingen selvrisiko på denne police. 

HVorDaN aktIVErEs DækNINgEN? HVaD Er Et “kraV”?

• Skriftlig henvendelse fra andre end sikrede vedrørende økonomisk godtgørelse eller anerken-
delse af juridiske rettigheder.

• Civilt søgsmål og voldgift.
• Straffesag.
• Udleveringssag.
• Formel administrativ eller lovbestemt proces, der indledes med en sigtelse eller undersøgel-

seskendelse.

HVILkE tab og omkostNINgEr Er DækkEt?

• Forsvarsomkostninger.
• Forlig.
• Erstatninger og modparts omkostninger.
• Udgifter til ekspertbistand, renter, gebyrer mv. 

HVaD DækkEs IkkE? 
“VæsENtLIgE uNDtagELsEr”:

• Ansvarspådragende forhold, der tidligere er anmeldt. 
• Tidligere eller verserende sager, der ligger før første ikrafttrædelse 
• Person- og tingskade.
• Sociale ydelser og pensionsydelser
• Svigagtig eller forsætlig skadeforvoldelse, dog er der dækning, indtil skylden er bevist 

ved endelig afgørelse.
• Uberettiget personlig fortjeneste.
• Rejst i USA af en sikret, dog med visse undtagelser til undtagelsen.
• Forurening, dog dækkes forsvarsomkostninger.
• Handlinger og undladelser i datterselskaber fra før, de blev en del af organisationen.
• Ansvarspådragende forhold, der ikke relaterer sig til sikredes position/stilling/egen-

skab af leder i organisationen.
• Professionelt-/ rådgiveransvar.

HVorFor tEgNE ForsIkrINgEN?

• Der forekommer stadig flere sager, hvor der rejses krav mod ledelsen med krav om erstat-
ning, fx:

  Et bestyrelsesmedlem af et krakket selskab blev sagsøgt af kurator med påstand om, at der ikke var 
ført tilstrækkeligt tilsyn.

  En person, der var direktør og bestyrelsesmedlem i et selskab, der gik konkurs, blev holdt erstatnings-
ansvarlig for at have solgt produktionsmidler/aktier til underpris.

HVorFor tEgNE ForsIkrINg  
gENNEm arbEjDsgIVErNE og WILLIs?

• Bredere dækning end tilsvarende produkter for individuelle poster fx.
 - Ekstra separat sum til sagsomkostninger.
 - Omkostninger til genetablering af rennomé.
 - Forsikringsbare bøder dækkes med op til DKK 500.000.
 - Muligt at tilkøbe udvidet opdagelsesperiode.
 -  Dækning for handlinger fra op til 12 måneder før dækningens  

ikrafttrædelse.
•  Ved at etablere end puljeforsikring  kan Arbejdsgiverne og Willis tilbyde en løsning for 

individuelle ledelsesposter via HDI-Gerling  med markedets bedste præmie og dækning.


