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Förköpsinformation
VD-/Styrelseansvarsförsäkring för medlemmar
i StyrelseAkademien

Försäkringen är ett frivilligt gruppförsäkringsavtal

framtagen i samarbete mellan StyrelseAkademien Sverige
Ideell Förening, RiskPoint AB (agent för försäkringsgivaren)
och Söderberg & Partners Insurance Consulting AB
(försäkringsförmedlare). Detta är en kortfattad beskrivning av
försäkringen med dess omfattning och begränsningar som
erbjuds StyrelseAkademiens medlemmar i egenskap av
fysiska personer. Fullständig information finns i
försäkringsvillkoret som du kan ladda ned från
StyrelseAkademiens medlemswebb som du hittar på
www.styrelseakademien.se. Du kan även ringa Söderberg &
Partners så skickar vi villkoret till dig.
Har du några frågor om försäkringen kan du kontakta
styrelseakademien@soderbergpartners.se eller på telefon
08-121 377 72.

Information om försäkringen

aktiebolagslagen (2005:551) som framställs mot försäkrad i
dennes egenskap av verkställande direktör, ledamot i
styrelse/-r, styrelsekommitté eller suppleant. Försäkringen
omfattar skadeståndsanspråk för brott, mot aktiebolagslag
eller bolagsordning, riktat mot personer ovan inom koncernen.
Med ren förmögenhetsskada avses sådan ekonomisk skada
som uppkommer utan samband med att någon lider personeller sakskada.

Geografisk omfattning
Försäkringen gäller för krav som framställs mot försäkrad i
hela världen, dock gäller försäkringen inte för uppdrag i bolag
domicilierade utanför EU, inklusive Schweiz och Norge, eller
som grundas på i Nordamerika gällande skadeståndsrättsliga
regler.

Viktiga undantag
•

Försäkringen gäller inte för skada som grundar sig på att
försäkrad orsakat skada med uppsåt eller att försäkrad
erhållit vinning eller fördel som försäkrad inte varit
berättigad till.

•

Försäkringen gäller inte för krav som grundar sig på
rättstvist som pågår eller har avslutats före försäkringens
första begynnelsedag eller som grundar sig på väsentligen
samma omständigheter som påståtts i annan pågående
eller tidigare avgjord rättstvist.

•

Försäkringen gäller inte för krav som grundar sig på
omständighet som anmälts till tidigare försäkringsgivare
eller var känd för försäkrad vid tecknandet av försäkringen.

•

Försäkringen ersätter inte böter, viten, straffskadestånd
eller avgifter.

•

Försäkringen gäller inte för krav till följd av uppdrag i
ideella idrottsföreningar.

•

Försäkringen gäller inte för krav som framställs till följd av
uppdrag i bolag domicilierade utanför EU, med undantag
för Schweiz, Island och Norge, eller som grundas på i
Nordamerika gällande skadeståndsrättsliga regler.

Försäkringstagare
Försäkringstagare är StyrelseAkademien Sverige Ideell
Förening.

Försäkrade
Försäkrade är medlemmar i StyrelseAkademien.
Försäkringsskydd förutsätter gällande medlemskap i
StyrelseAkademien och att premien erlagts. Om
medlemskapet upphör gäller ett lagstadgat efterskydd på en
månad, varefter försäkringsskyddet upphör att gälla.
Försäkrad person har rätt att när som helst säga upp
försäkringen så att den upphör omedelbart eller vid en viss
angiven framtida tidpunkt. Uppsägningen kan ske muntligt
eller skriftligt.

Försäkringsperiod
1 januari – 31 december

Försäkringens omfattning
Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk till följd av ren
förmögenhetsskada, även ansvar enligt 25 kap. 18§
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Försäkringsbeloppet uppgår till 5 000 000 SEK per skada och
totalt per år och är den högsta sammanlagda ersättning som
försäkringsgivaren under perioden betalar för skadestånd
inklusive försvarskostnad, förhandlingskostnad,
skiljemannaförfarande och rättegång.

Skadeanmälan
Skador eller händelser som kan leda till skada skall utan
dröjsmål anmälas till RiskPoint AB som är agent för
försäkringsgivaren.
RiskPoint AB
Birger Jarlsgatan 27, 5tr.
114 45 STOCKHOLM
Telefon: 08-666 10 63
claims@riskpoint.eu
www.riskpoint.eu
Det är mycket viktigt att ersättningsanspråk framställs senast
tolv (12) månader från det att du fick kännedom om kravet.
Framställs kravet senare är försäkringsgivaren fri från ansvar
och du går miste om ersättning för skadan.

556707–7648, som är av StyrelseAkademien utsedd
försäkringsförmedlare. För ytterligare information vänligen
besök www.soderbergpartners.se.

Tillämplig lag och myndighet
Svensk lag tillämpas på försäkringsavtalet.
Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för RiskPoint AB och
Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Information enligt Dataskyddsförordningen
Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig
lagstiftning och myndigheters föreskrifter. Önskar du veta
mer om vår behandling av personuppgifter kan du läsa vidare
på vår hemsida: Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Dina kontaktuppgifter
Information om eventuella förändringar av försäkringen eller
andra viktiga uppgifter som vi under försäkringsåret vill
kommunicera till dig som försäkrad kommer att skickas till
den e-post som du angivit till StyrelseAkademien. Det är
därför viktigt att du utan dröjsmål anmäler ändrad e-post till
StyrelseAkademien och Söderberg & Partners.

Vid försäkringsfall är försäkrad skyldig att upplysa RiskPoint
om annan försäkring som kan antas vara tillämplig för
försäkringsfallet. Försummas detta kan ersättningen från
försäkringsgivaren sättas ned, eller återkrävas, bl. a. med
hänsyn till den skada det medför för försäkringsgivaren.

Allmän information
Försäkringsgivaren
Försäkringen meddelas av Arch Insurance Company genom
försäkringsagenturen RiskPoint (556739-7954). För
ytterligare information om RiskPoint AB, vänligen besök
www.riskpoint.eu

Försäkringsförmedlaren
Denna försäkring arrangeras och administreras av Söderberg
& Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer
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Hur gör jag för att bli försäkrad genom
StyrelseAkademiens ansvarsförsäkring

din försäkring vill vi göra dig uppmärksam på
följande:

•

Genom att fylla i uppgifterna nedan och sända
ansökningsformuläret till Söderberg och Partners
godkänner du villkoren och blir försäkrad förutsatt att din
ansökan godkänns och att premien betalas i enlighet med
kommande faktura.

•

Ta del av informationen på detta blad samt de
fullständiga försäkringsvillkoren som du kan hämta hem
från StyrelseAkademiens hemsida.

•

Var observant på de begränsningar som finns i
försäkringsskyddet.

Årspremie för försäkringen uppgår till:

•

Det finns viktiga aktsamhetskrav som du måste känna till
och iaktta för att försäkringen skall gälla fullt ut.

•

Notera att denna individuella försäkring tecknas av enskild
fysisk person och inte är avsedd att tecknas kollektivt av
flera personer med uppdrag i en och samma styrelse. Om
du är intresserad av att teckna VD/Styrelseansvarsförsäkring
för flera personer i en och samma organisation är du
välkommen att kontakta Söderberg & Partners som gärna
hjälper Dig och Din organisation med försäkring för detta
ändamål. Klicka här för Ansökningsformulär

•

o Certifierad* medlem 1500 kr (av vilket 370 kr
utgör förmedlingsersättning).
o Ocertifierad medlem 2100 kr (av vilket 447 kr
utgör förmedlingsersättning).
•

Halvårspremie utgår från och med 1 juli där premien
reduceras för kvarvarande del av året enligt följande:
o Certifierad* medlem 850 kr (av vilket 285 kr
utgör förmedlingsersättning).
o Ocertifierad medlem 1250 kr (av vilket 337 kr
utgör förmedlingsersättning).

•

Personligt försäkringsbevis tillsammans med faktura
skickas till dig från Söderberg & Partners via e-post så
snart din ansökan behandlats och godkänts.

*StyrelseAkademiens certifieringsutbildning ger rabatt. För
vidare information om certifieringsutbildning vänligen besök
www.styrelseakademien.se

Viktigt att veta
För att du som försäkrad skall få bra och tydlig
information om innehållet i och omfattningen av
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Ansökningsformulär

StyrelseAkademiens individuella ansvarsförsäkring
Försäkringstagare
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Medlem i StyrelseAkademien

Ja
Namn på lokal förening

Medlemskategori

Certifierad *
Fakturaadress

Postnummer

E-post

Telefon

v

Jag intygar att jag inte känner till någon
händelse eller omständighet som kan antas
leda till att krav framställs under försäkringen

Nej

v

Ocertifierad
Postort

Känd händelse eller omständighet finns
(beskrivning av känd händelse ska bifogas)

Jag har tagit del av produktinformationen och
önskar försäkringsskydd.

Datum för ansökan

Signatur

Ifyllt och undertecknat ansökningsformulär mailas till styrelseakademien@soderbergpartners.se
Det går också bra att sända din ansökan om försäkring med post till:
Söderberg & Partners, Att: StyrelseAkademien, Stora Torget 2B, 891 33 Örnsköldsvik.

* Du får rabatt på försäkringen om du bifogar certifikat på att du
blivit godkänd på någon av följande kurser:
Rätt fokus
Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME)

Rätt fokus i styrelsearbetet för kommunalt ägda bolag
Rätt fokus: påbyggnadskurs för noterade bolag
Effective company directorship dvs SME på engelska
Master fokus
Master fokus i styrelsearbetet
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