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VILLKORSINSTRUKTION 

SRFs villkor ingår i en serie av allmänna och särskilda villkor. Vilka som gäller för respektive försäkringstagare 
framgår av försäkringsbrevet, som också visar vilken omfattning försäkringen har. Även om ett villkor omfattar 
fler skadehändelser eller moment än vad som framgår i försäkringsbrevet, så är det försäkringsbrevet som styr 
SRFs åtagande. 
 
För samtliga villkor gäller att vissa termer har definierats i Sektion DEFINITIONER. Sådana ord och termer mar-
keras med en asterisk (*). 

OMFATTNING  

1 ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR VD OCH STYRELSE 

1.1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 
Försäkringen gäller uteslutande för de försäkrade*. Avlider försäkrad* gäller försäkringen, avseende den avlid-
nes ansvar, för den försäkrades* dödsbo. Vad som sägs nedan beträffande försäkrad* gäller i det avseendet 
istället dennes dödsbo. 
 
Försätts försäkrad* i konkurs gäller försäkringen, avseende konkursgäldenärens ansvar för handlingar och 
underlåtenhet i tiden för konkursbeslutet, med oförändrade villkor. Tillämpliga konkursrättsliga regler be-
stämmer vilken rätt konkursboet har p. g. a. försäkringen. 

1.2 FÖRSÄKRAD VERKSAMHET 

Försäkringen omfattar den verksamhet som anges i försäkringsbrevet. 

1.3 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 

1.3.1 Under försäkringstiden 

Försäkringen gäller för ersättningsanspråk* som för första gången skriftligen framställs mot försäkrad* under 
försäkringstiden*. Försäkringen gäller även för ersättningsanspråk* som framställs mot försäkrad* efter försäk-
ringstiden* om den försäkrade* under försäkringstiden* för första gången får kännedom om och utan dröjsmål 
skriftligen anmäler till SRF och redogör för de handlingar, underlåtenheter eller omständigheter i övrigt som får 
antas medföra att ersättningsanspråk* kommer att framställas. 

 

Oavsett vad som sägs ovan gäller försäkringen endast för ersättningsanspråk* som grundas på försäkrads* 
handling eller underlåtenhet som inträffat under försäkringstiden* eller, i förekommande fall, den retroaktiva* 
tiden. En underlåtenhet skall anses ha inträffat när den försäkrade* senast hade kunnat förhindra uppkomsten 
av den grunden. 

1.3.2 Efteranmälningsskydd 

Om SRF avböjer att förnya försäkringen för en ny försäkringstid*, har någon av de försäkrade* eller försäk-
ringstagaren* rätt att begära efteranmälningsskydd*. Utfärdat efteranmälningsskydd* gäller för alla av de 
försäkrade*. 
 
Efteranmälningsskyddet* innebär att försäkringen utsträcks att gälla för ersättningsanspråk* som framställs 
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mot, eller aviseras av försäkrad* såsom sägs i punkt 1.3.1, inom tolv (12) månader från det att försäkringen 
upphör i övrigt på grund av uppsägningen eller den uteblivna förnyelsen. 
 
Begäran om efteranmälningsskydd* ska framställas skriftligen till SRF senast inom två veckor från uppsäg-
ningen eller, vid utebliven förnyelse, från försäkringstidens* slut. 
 
Efteranmälningsskyddet* gäller endast för ersättningsanspråk* som grundas på handling eller underlåtenhet 
som inträffat inom den tid som sägs i punkt 1.3.1. 
 
Efteranmälningsskydd* gäller inte för ersättningsanspråk* som omfattas av annan försäkring till skydd för 
försäkrads* ansvar. 
 
Premien för efteranmälningsskyddet* är femtio (50) procent av den senaste årspremien för denna försäkring 
och skall betalas av den som begär efteranmälningsskydd*. Erläggs inte sådan premie i rätt tid gäller inte 
efteranmälningsskyddet*. 

1.4 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
Försäkringen gäller för ersättningsanspråk* som skall prövas av domstol i Norden såvida inte annat framgår av 
försäkringsbrevet. 

1.5 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING 
Försäkringen omfattar, med de begränsningar som framgår av villkoren i övrigt, försäkrads* ansvar för ersätt-
ningsanspråk* avseende förmögenhetsskada* som grundas på den försäkrades* handling eller underlåtenhet i 
sin funktion som styrelseledamot, suppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller i förekom-
mande fall syssloman i bolag* som omfattas av försäkringen. 

1.6 SRFs ÅTAGANDE 
Framställs mot försäkrad* ersättningsanspråk* som kan omfattas av försäkringen åtar sig SRF att: 

 utreda om skyldighet att betala ersättningsanspråket* föreligger;  

 förhandla med den som framställt ersättningsanspråket*; 

 föra den försäkrades* talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande om ersättningsanspråket* och 
därvid; 

 betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade* åsamkas eller åläggs att betala 
och som inte kan utfås av motpart eller annan betala det ersättningsanspråk* som den försäkrade* är 
skyldig att ersätta. 

1.7 FÖRSÄKRINGSBELOPP 
SRFs betalningsåtagande enligt denna försäkring inklusive eventuellt efteranmälningsskydd* är sammanlagt 
begränsat till det i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet. 

1.8 UNDANTAG 

1.8.1 Kända krav eller omständigheter 

Försäkringen gäller inte för ersättningsanspråk* som den försäkrade* vid försäkringens tecknande insåg eller 
borde ha insett skulle komma att framställas. 

1.8.2 Tidigare händelser 

Försäkringen gäller inte för ersättningsanspråk* som grundas på handling, underlåtenhet eller omständighet i 
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övrigt, som även ligger till grund för ersättningsanspråk* som tidigare framställts mot försäkrad* under försäk-
ringstiden* enligt försäkring i annat bolag som förnyats eller som ersatts av denna försäkring, eller som har 
anmälts under sådan tidigare försäkring i annat bolag. 

1.8.3 Åtagande utöver gällande rätt 

Försäkringen gäller inte för ersättningsanspråk* på grund av särskilt utfäst ansvar, i den mån utfästelsen med-
för ersättningsskyldighet utöver eljest gällande rätt. 

1.8.4 Egen vinning/ Uppsåt/Brott 

Försäkringen gäller inte för ersättningsanspråk* som grundas på eller är en följd av att 

 försäkrad* erhållit otillåten ersättning, förmån eller annan vinning 

 försäkrad* uppsåtligen eller genom brottslig handling orsakat skada, eller medve-
tet överträtt lag, förordning eller myndighets beslut. Dock ersätts rättegångskost-
nader vid sådana ersättningsanspråk* om anspråket på de grunderna har ogillats 
genom lagakraftvunnen dom och kostnaderna ej kan ersättas av det allmänna eller 
motpart i tvist. 

1.8.5 Krav mellan försäkrade 

Försäkringen gäller inte för ersättningsanspråk* framställt av försäkrad* mot annan försäkrad*. 

1.8.6 Person- eller sakskada 

Försäkringen gäller inte för ersättningsanspråk* som direkt eller indirekt grundas på eller kan härledas till inträf-
fad person- eller sakskada. 

1.8.7 Skatt, böter mm 

Försäkringen gäller inte för ersättningsanspråk* som direkt eller indirekt grundas på eller är en följd av böter, 
viten eller straffskadestånd (t. ex. så kallat punitive- eller exemplary damages), skatter, avgifter, skattetillägg 
eller liknande pålagor. 

1.8.8 Miljöskada/ Atomskada/Krigsskada m m 

Försäkringen gäller inte för ersättningsanspråk* som direkt eller indirekt grundas på eller är en följd av 

 befarad eller inträffad miljöskada, miljöförorening eller miljöbrott 

 befarad eller inträffad skada vars uppkomst eller omfattning har samband med    
atomkärnprocess, asbest eller EMF (Elektromagnetiska fält) 

 skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt står i samband med 
krig, krigsliknande händelse, terrorism*, inbördeskrig, revolution, uppror eller 
upplopp. 

1.8.9 Fusion och ägarförändring m m 

Försäkringen gäller inte för ersättningsanspråk* som direkt eller indirekt grundas på eller är en följd av hand-
ling, underlåtenhet eller annan omständighet som inträffat efter det att under försäkringstiden*  

 försäkringstagaren* fusioneras med annan 

 någon ensam eller i samverkan med andra, direkt eller indirekt förvärvar rätten att utöva mer än fem-
tio (50) procent av den sammanlagda rösträtt som vid försäkringstidens* början tillkommer ägarna till 
försäkringstagaren* såvida inte SRF på försäkringstagarens* begäran inför sådan händelse skriftligen 
medger försäkringsskydd för särskilt fall. 
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1.9 SKADEREGLERINGSBESTÄMMELSER 
Påföljd, som anges nedan i detta avsnitt, på grund av underlåtenhet eller annan omständighet på försäkrads* 
sida, gäller endast beträffande den försäkrade* på vars sida omständigheten förekommit. 

1.9.1 Skyldighet att lämna upplysningar 

Den försäkrade* och bolag* som omfattas av försäkringen är skyldiga att utan dröjsmål och utan ersättning lämna 
SRF handlingar och andra upplysningar som kan vara av betydelse för utredning av försäkringsfall. 
 
Försummas denna upplysningsplikt och har försummelsen medfört skada för SRF, kan den ersättning som SRF 
annars skulle ha betalats sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. 

 
Om den försäkrade* har gjort sig skyldig till försummelse enligt ovan, har SRF istället rätt att från den försäk-
rade* återkräva en skälig del av vad SRF har utgett till den skadelidande. 

1.9.2 Skyldighet att utreda 

Den försäkrade* och bolag* som omfattas av försäkringen är skyldiga att utan ersättning verkställa sådana 
utredningar som är av betydelse för bedömande av den försäkrades* ansvar för framställt ersättningsanspråk* 
och som kan genomföras inom deras verksamheter. 

1.9.3 Rättegång 

Om talan eller skiljeförfarande aviseras eller väcks respektive påkallas mot försäkrad*, ska det omedelbart 
anmälas till SRF. SRF utser rättegångsombud och lämnar denne erforderliga anvisningar och instruktioner. Den 
försäkrade* och bolag* som omfattas av försäkringen är skyldiga att utan ersättning bistå i processen, såsom att 
själv eller med anställd personal tillhandahålla vittnes- och sakkunnigbevisning. 

1.9.4 Försäkringstagarens behörighet 

Vid skadereglering av försäkringsfall för försäkrad* som har hemvist i annat land än Sverige, skall den försäkrade* 
företrädas av försäkringstagaren*. SRF har rätt att vid sådan skadereglering förhandla och, med bindande ver-
kan för den försäkrade*, avtala med försäkringstagaren* om SRFs ansvarighet och med befriande verkan utge 
skadeersättning för försäkringsfallet till denne. 

1.9.5 Uppgörelse i godo 

SRF är fritt från ansvar beträffande ersättningsanspråk* som de försäkrade* utan SRFs tillåtelse medger eller 
ersätter, om inte ersättningsanspråket* uppenbart var lagligen grundat. 
 
Den försäkrade* är, om SRF så önskar, skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den som framställt ersätt-
ningsanspråk* mot honom. 
 
Har SRF förklarat sig villigt att inom ramen för försäkringen bekosta uppgörelse i godo, som kan ske med den 
som framställt ersättningsanspråk*, är SRF fritt från ytterligare åtaganden till följd av ersättningsanspråket*. 
Detsamma gäller för det fall att den försäkrades* ersättningsskyldighet fastställts genom tredskodom. 

2 ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 
Påföljd, som anges nedan i detta avsnitt, på grund av underlåtenhet eller annan omständighet på försäkrads* 
sida, gäller endast beträffande den försäkrade* på vars sida omständigheten förekommit. 
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2.1 ÅTGÄRDER VID SKADA  

2.1.1 Räddningsplikt 

Den försäkrade skall efter förmåga: 

 avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående; 

 begränsa skada som redan inträffat; 

 säkerställa att eventuell rätt till ersättning från tredje man bevaras; 

 snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom. 
 
Om annan än den försäkrade*, på grund av avtal med denne, råder över möjligheten att vidta räddningsåtgärder 
enligt första stycket, ansvarar den försäkrade* för att avtalsparten vidtar åtgärden. 

2.1.2 Anmälan om skada och ersättningskrav 

Ersättningsanspråk* eller händelse som kan medföra ersättningsanspråk* skall anmälas till SRF eller till skade-
reglerande part så snart som möjligt.  
 
Försummas anmälningsplikten och har försummelsen medfört skada för SRF, kan den ersättning som SRF annars 
skulle ha betalat sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. 
 
Om den försäkrade* har gjort sig skyldig till försummelse enligt ovan, har SRF istället rätt att från den försäk-
rade* återkräva en skälig del av vad SRF har utgett till den skadelidande. 
 
Ersättningskrav skall framställas till SRF eller skadereglerande part snarast möjligt, dock inte senare än sex 
månader från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Framställs kravet senare 
är SRF fritt från ansvar. 

2.1.3 Bedrägliga uppgifter 

Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning skall rätten 
till ersättning som regel bortfalla. 

2.2 FÖRSÄKRINGSPERIODEN 
Försäkringstiden räknas från kl 00.00 begynnelsedagen och är ett år om inte annat anges i försäkringsbrevet. 
SRFs ansvar inträder vid försäkringstidens början och ansvaret gäller till dess att försäkringsavtalet upphör. 

2.2.1 Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden 

Försäkringstagaren* har rätt att säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del faller 
bort. 

2.3 PREMIE 
Premien skall betalas i förskott. SRFs ansvarighet inträder vid försäkringstidens* början, även om premien ännu 
inte har betalats. 

2.4 REGRESS 
I den mån SRF har betalat skadeersättning eller kostnad enligt försäkringen övertar SRF den försäkrades* rätt 
till ersättning från annan som är skyldig att ersätta skadan eller kostnaden. När SRF utkräver sådan rätt mot 
annan åtar sig SRF att på begäran samtidigt framföra andra betalningskrav som den försäkrade* kan ha mot 
denne på grund av skadan, om det kan ske utan olägenhet för SRF. 
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Om den ersättningsskyldige är eller på grund av sitt ersättningsansvar blir insolvent, har den försäkrade* före-
träde till ersättning för egna betalningskrav på grund av skadan. 
 
Den försäkrade* är skyldig att i SRFs intresse bevara sin rätt till ersättning från annan. 

2.5 DUBBELFÖRSÄKRING 
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i den förbehåll 
vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Ansvarigheten fördelas då mellan försäk-
ringarna på sätt som anges i tillämplig svensk lag om försäkringsavtal. 

2.6 FORCE MAJEURE 
SRF är vid tillämpning av försäkringen inte ansvarigt för skada som orsakas av SRF på grund av lagbud, myndig-
hetsåtgärd, krigshändelse, naturkatastrof, arbetskonflikt - även om SRF är föremål för eller själv vidtar konflikt-
åtgärd - eller annan liknande omständighet. Om någon sådan omständighet hindrar SRF från att fullgöra åtgärd 
enligt försäkringen, får åtgärden uppskjutas utan påföljd för SRF tills hindret upphört. 

2.7 PRESKRIPTION 
Den som har fordran på grund av försäkringen förlorar sin rätt om han inte framställer sitt anspråk till SRF inom 
sex månader från det han fått kännedom om sin fordran. 
 
Den som har fordran skall vidare, för att inte förlora sin rätt, väcka talan mot SRF inom tre år från det att han fått 
kännedom om sin fordran, och i vart fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. 
Har fordran anmälts i rätt tid enligt första stycket, får talan alltid väckas inom sex månader från det att SRF har 
meddelat slutligt ställningstagande till anspråket. 
 
SRF kan vid slutligt ställningstagande till anspråk på grund av försäkringen, skriftligen förelägga den som har 
fordran att inom sex månader väcka talan mot SRF angående beslutet. Försitts denna tid av den som har ford-
ran, eller för han inte talan till dom, förlorar han sin rätt att få ändring av beslutet. 

2.8 TILLÄMPLIG LAG 
För försäkringen gäller i övrigt tillämplig svensk lag om försäkringsavtal. 
 
Svensk rätt skall gälla för tolkning och tillämpning av försäkringsavtalet. Tvist angående avtalet skall prövas av 
svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada som inträffar utomlands. 

DEFINITIONER 

BOLAG SOM OMFATTAS AV FÖRSÄKRINGEN 
Bolag som anges i försäkringsbrevet, så länge de är dotterbolag, förutsatt att de är dotterbolag vid försäkrings-
tidens början. 
 
Under försäkringstiden tillkommande dotterbolag med säte i Norden omfattas av försäkringen med automatik 
medan de är dotterbolag, dock endast dotterbolag vars tillgångar understiger 20 % av koncernens totala till-
gångar. 
 
Anmärkning: Med bolag i detta villkor avses även stiftelse, samfällighetsförening, bostadsrättsförening eller 
ideell förening. 
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Med dotterbolag avses bolag där försäkringstagaren och andra dotterbolag till försäkringstagaren gemensamt 
genom andels ägande har mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i bolaget. 
 
EFTERANMÄLNINGSSKYDD 
Förlängning av försäkringsskyddet enligt 1.3.2 i dessa villkor för efteranmälda ersättningsanspråk. 
 
ERSÄTTNINGSANSPRÅK 
Anspråk som grundas på en och samma handling eller underlåtenhet av försäkrad och som är skadestånds-
anspråk enligt gällande rätt eller ersättningsanspråk grundat på personligt betalningsansvar, allt enligt be-
stämmelserna i svensk aktiebolagslag, lag om ekonomiska föreningar, stiftelselag, lag om förvaltning av samfäl-
ligheter, bostadsrättslagen eller motsvarande tillämplig utländsk associationsrättslig lagstiftning. 
 
FÖRMÖGENHETSSKADA 
Ekonomisk skada/förlust som uppkommit utan samband med att någon lider person- eller sakskada. 
 
FÖRSÄKRAD 
Fysisk person som någon gång under försäkringstiden eller den retroaktiva tiden innehar funktion som styrelse-
ledamot, suppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller i förekommande fall syssloman 
enligt lag om förvaltning av samfälligheter i bolag som omfattas av försäkringen. 
 
För bolag som är en juridisk person i ett annat land än Sverige och som omfattas av försäkringen, är de försäk-
rade även annan funktionär som enligt rättsordningen i det landet har motsvarande ansvar i bolaget som funk-
tionär enligt första stycket. 
 
FÖRSÄKRINGSTAGAREN 
Bolag som anges i försäkringsbrevet och som ingått detta försäkringsavtal. 
 
PERSONSKADA 
Skada på person inklusive sjukdom och dödsfall. 
 
RETROAKTIV TID 
Särskilt avtalad period före och intill försäkringstiden som i förekommande fall anges i försäkringsbrevet, med 
betydelse enligt 1.3.1 i dessa villkor. 
 
TERRORISM/TERRORHANDLING 
Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagd där den begås eller där skadan upp-
står och som framstår att vara utförd i syfte att: 

 allvarligt skrämma en befolkning 

 otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att genomföra eller avstå från 
att genomföra en viss åtgärd eller 
allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller 
sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation.  

 


