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Offert Ansvarsförsäkring för VD och styrelse
Gäller för lokal styrelse som är medlem i 
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Söderberg & Partners gruppupphandlade
Ansvarsförsäkring för styrelse
Genom denna gemensamt upphandlade försäkringslösning får ni del av köpkraften från många företag med 
samma behov som ert. Här finner ni förutom premieuppgifter även de viktigaste försäkringsbelopp, 
omfattningar och självrisker som Söderberg & Partners kan erbjuda er med AIG som försäkringsgivare.

Förutsättningar för offerten
Offerten grundar sig på en antagen omsättning för styrelsen på högst 200 000 kr och därmed en 
minimipremie. Skulle någon uppgift vara felaktig är det viktigt att ni återkommer eftersom felaktiga uppgifter 
kan påverka ersättningen vid skada.

Er förmedlare:



Offert VD-/Styrelseansvarsförsäkring

1. Offert utställd till: Lokal förening som är medlem i 
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

2. Försäkringsperiod: 2018-05-01 - 2019-04-30 (alternativt tidigare datum)

3. Försäkringsbelopp: Totalt per skada och försäkringsperiod: SEK 5 000 000

4. Särskilda
försäkringsbelopp:

1. Förundersökningskostnader i samband
med en krissituation:

2. Försvarskostnader för person- och
sakskada:

3. Beslag och frihetsberövandekostnader
        enligt försäkringsvillkorens punkt 3.4.ii:

4. Försvarskostnader i samband med en
nödsituation:

SEK 600 000

20% av försäkringsbeloppet

SEK 2 000 000

20% av försäkringsbeloppet

Samtliga särskilda belopp utgör del av försäkringsbeloppet i punkt 3 och
är begränsade till försäkringsperioden.

5. Excessbelopp: 1. Separat excessbelopp för varje oberoende
styrelseledamot per försäkringsperiod och

        i tillägg till försäkringsbeloppet i punkt 3:
        (Försäkringens omfattning, 1.3)

2. Separat excessbelopp avseende
försvarskostnader för miljöbrott per
försäkringsperiod och i tillägg till
försäkringsbeloppet i punkt 3.

        (Försäkringens omfattning, 1.4)

10% av försäkringsbeloppet

20% av försäkringsbeloppet

Excessbeloppen gäller i tillägg till försäkringsbeloppet i punkt 3 och är
begränsade till försäkringsperioden.

6. Självrisk: 1. Försäkrade personer:

2. Koncernens skydd:
a) Vid koncernens skyldighet att hålla

             försäkrad person skadelös enligt
             försäkringsvillkorens 1.5 i): 

USA eller Kanada:
Börsrättsliga krav:
Anställningsrelaterad felhandling:

             Övriga krav: 
             Resten av världen:

Börsrättsliga krav:
b) Börsrättsliga krav enligt 1.5 ii):

USA eller Kanada:
             Resten av världen:

Noll

SEK 250 000
SEK 250 000
SEK 250 000

SEK 250 000

SEK 250 000
SEK 250 000

Självrisker tillämpas i enlighet med försäkringsvillkorens punkt 5.2

 I samarbete med



7. Premie: Årspremie ca SEK 2 950 kr

8. Kontinuitetsdatum: 2018-01-16

9. Upptäcktsperiod: Option att välja upptäcktsperiod till en premie motsvarande 
angiven procentsats:

60 dagar enligt 2.3 i):
12 månader
24 månader
36 månader

Livslång upptäcktsperiod enligt 2.4:

Inkluderat
75%
100%
125%
Inkluderat

10. Nytillkomna dotterföretag: 1.    Gränsvärde för automatisk inkludering enligt
        försäkringsvillkorens punkt 2.1.i:

2.    Tidsfrist för rapportering till
        försäkringsgivaren avseende nytillkomna
        dotterföretag enligt försäkringsvillkorens
        punkt 2.1:

15%

30 dagar

11. USA-listade bolag: Gränsvärde för amerikanskt marknadsvärde: 0%

12. Rapportering av krav: Kännedom enligt försäkringsvillkorets
punkt 6.1 i):

Krav och omständigheter skall rapporteras
skriftligen  till:

AIG Europe Limited
Skadeavdelningen, Financial Lines
flclaimssweden@aig.com
Box 3506, SE-103 69, Stockholm, Sverige

Försäkrad / RM / Chefsjurist

13. Villkor: AIG BusinessGuard VD- och styrelseansvarsförsäkring 2011:02

Geografisk omfattning: Hela världen

Särskilda villkor för Söderberg & Partners gruppupphandlade
VD-/Styrelseansvarsförsäkring

14. Förmedlarens
arvode:

Försäkringsförmedlingsarvode är inkluderat i premien och utgör 
ersättning till er försäkringsförmedlare. 

Försäkringsförmedlingsadministrationsarvode är inkluderad i er 
premie och utgår för förvaltning och fullgörande av 
försäkringslösningen som sköts av Söderberg & Partners 
Insurance Consulting AB.

2% av prisbasbeloppet 
per kalenderår

1,5% av prisbasbeloppet 
per kalenderår

15. Offertens giltighetstid: 90 dagar från utskriftsdatum

16. Premiegrundande
årsomsättning:

SEK   200 000
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17. Annullation, icke-förnyelse 
och nyteckning

Om denna försäkring ersätts av en annan försäkring
Om denna försäkring annulleras eller inte förnyas i samband med att försäkringstagaren 
kommer att omfattas av en annan VD- och Styrelseansvarsförsäkring som tecknats hos AIG 
via 
Söderberg & Partners, så ska den nya försäkringen med avseende på den tidsmässiga 
omfattningen utgöra en fortsättning av denna försäkring för de försäkrade personerna i denna 
försäkring.

Om denna försäkring ersätter en tidigare försäkring
Om denna försäkring omfattar bolag som tidigare har omfattats av en annan VD och 
Styrelseansvarsförsäkring hos AIG ska denna försäkring för berörda bolag, med avseende på 
den tidsmässiga omfattningen, anses utgöra en fortsättning av den tidigare försäkringen.

Vad anges ovan ska inte gälla om det under denna försäkring eller den försäkring som denna 
försäkring ersätter giltighetstid har skett en Transaktion i enlighet med försäkringsvillkoret 
punkt 3.40.

18. Förbehåll: Denna offert förutsätter att Söderberg & Partners mottar 
följande information:
Fullständigt ifyllt frågeformulär, där alla frågor är besvarade med 
nej.

Har ni besvarat fråga 5 i frågeformuläret jakande, erbjuds 
försäkring med en begränsning om 10 % av försäkringsbeloppet 
för skada på något vis hänförligt till konkurs och/eller insolvens 
av försäkrat bolag. Denna begränsning kan tidigast lyftas vid den 
första förnyelsen av denna försäkring.
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