
Vem omfattas? 

Före detta, nuvarande eller framtida: VD, sty-
relseledamot samt övriga anställda som kan bli 
föremål för självständigt ledningsansvar 

När inträder ett juridiskt ansvar?

• Bolaget lämnar vilseledande finansiell infor-
mation

• VD eller styrels deledamot skadat bolaget.
• Kontrollbalansräkning upprättas för sent eller

inte alls.
• Bolaget bryter mot lag.

Vem kan framställa krav?

• Bolaget t.ex. anställda.
• Aktieägare.
• Tredje man t.ex. kreditgivare, staten,revisor,

konkursförvaltare m.fl.

Kan jag dras inför rätta civilrättsligt eller 
straffrättsligt, fast jag är oskyldig?

• Ja, både civilrättsligt och straffrättsligt.
• Även ogrundade anklagelser kostar i form av

pengar, tid och mental påfrestning.
• Att ha det bästa juridiska ombudet är både

viktigt och kostsamt.

Kan jag som ledande befattningshavare, 
hållas ansvarig för mina misstag fast jag 
handlat för företagets bästa?

• Ja, du har ett obegränsat ledningsansvar för
dina egna och övriga ledande befattningsha-
vares handlingar.

• Du riskerar att bli av med både dina och din famil-
js tillgångar (hus, bil, sparkapital, pension etc.).

• Du riskerar att hamna i personlig konkurs.

VD- & Styrelseansvarsförsäkring

Vad gäller beträffande andra kostnader 
så som administrations- och regulatoriska 
utredningskostnader?

Utredningar är inte enbart begränsade till brottsli-
ga gärningar:

• Myndighetsutredningar allt vanligare.
• Momsutredningar.
• Utredning av ekonomisk redovisning.
• Konkurrensbegränsade åtgärder.
• Hälso- och säkerhetskontroller.
• Kontroll av miljölagstiftning.

Det här får du sammanfattningsvis genom 
VD- & Styrelseansvarsförsäkringen.

• Skydd för familjen och personliga tillgånga
• Försvarskostnader i brottmål.
• Legala kostnader för administration samt

kostnader för myndighetsgranskning och un-
dersökning.

• Återupprättande av anseende.
• Tryggheten att skaderegleringen sköts av en
försäkringsgivare med expertis och erfarenhet, så
att du kan koncentrera dig på din verksamhet.



Adekvat Försäkring AB 
Storgatan 26 352 31 Växjö 
Tel: 0470–70 40 50

Orgnr: 556641-1446 
www.adekvatforsakring.
se

Ansökan VD & Styrelseansvarsförsäkring

Företagsuppgifter

Företag

Adress

Telefon Telefax

Kontaktperson Befattning

Telefon E-post

Skadeinformation

Har skadeståndsanspråk framställts mot någon före detta eller nuvarande
VD, styrelseledamot eller annan person som omfattas av försäkringen?

Har bolaget en soliditetsgrad lägre än 20%?

Har ni verksamhet i USA eller Canada?

Har bolaget mindre än SEK 1,000,000 i tillgångar? 
(om Ja, erbjuds endast försäkringsbelopp om SEK 2,500,000)

Känner sökanden, efter förfrågan, till någon omständighet eller händelse
som kan ge upphov till ett krav? 

Försäkran

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Önskat försäkringsbelopp

Försäkringsbelopp ..................................SEK

..................................SEK

Undertecknad(e) som äger teckna företagets firma intygar efter förfrågan att ovanstående frågor har besvarats 
sanningsenligt och att inga väsentliga fakta förvrängts eller undanhållits. Företaget förbinder sig att informera 
W.R Berkley Insurance AG om väsentlig förändring av ovanstående uppgifter före försäkringens ikraftträdande.

Underskrift

Underskrift

Ort & Datum …………………………………………………………………………..............

Behörig firmatecknare ………………………………………………………………………….

Namnförtydligande …………………………………………………………………...............

Datum för försäkringens ikraftträdande ……………………………………………………....

Månad för försäkringens ikraftträdande: 

..........................................................
(begynnelsedag den 1:a i varje månad)
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