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Professionel Ansvarsforsikring 
 
Forsikringsbetingelser PI. Misc. 12.99 rev. 11.2012 
 
 
 
1. Sikrede 
 
1.1 Sikrede under forsikringen er: 
 

(i) koncernen 
 
(ii) enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner, direktør eller 

ansat hos koncernen under deres udførelse af arbejde for denne, 
samt 

 
(iii) vikarer, midlertidig lejet arbejdskraft, når disse ved kontrakt er 

eller har været engageret af koncernen, betinget af, at kontrakten 
giver koncernen instruktionsbeføjelse og direkte tilsyn, samt 

 
 (iv) sikredes bo eller arvinger ved død, umyndiggørelse, konkurs eller 

insolvens af sikrede under (i), (ii) og (iii) ovenfor.  
 
1.2 Som koncernen anses forsikringstageren og dennes datterselskaber, 

hvorved forstås selskaber og virksomheder, hvori forsikringstageren direkte 
eller indirekte: 

 
(i) besidder mere end halvdelen af aktiekapitalen, eller 
 
(ii) besidder flertallet af stemmerettighederne, eller 

 
(iii) har ret til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, eller 
 

 (iv) ved vedtægt eller aftale i øvrigt har kontrol over selskabet, og som 
er 100% konsolideret ind i forsikringstagerens koncernregnskab, 
eller 

 
(iv) på grundlag af aftale med andre aktionærer råder over flertallet af 

stemmerettighederne, og som er 100% konsolideret ind i 
forsikringstagerens koncernregnskab samt 

 
 (vi) øvrige selskaber eller virksomheder opregnet i policetillæg til 

policen. 
 
1.3 Forsikringen er udvidet til automatisk at omfatte datterselskaber, som 

forsikringtageren stifter eller opkøber efter ikrafttrædelsen af forsikringen, 
betinget af: 
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(i) at det stiftede eller opkøbte datterselskabs omsætning ikke 

overstiger 5% af koncernens konsoliderede omsætning på 
tidspunktet for forsikringens ikrafttræden, eller DKK 25.000.000, 
og 

 
 (ii) at det stiftede eller opkøbte datterselskabs udbudte serviceydelser i 

det væsentligste ikke adskiller sig fra koncernens. 
 
1.4 Dækningen for datterselskaber gælder alene for krav, der støttes på 

handlinger eller undladelser begået i det tidsrum, hvor selskabet eller 
virksomheden er et datterselskab i koncernen. 

 
 
2. Forsikringens omfang 
 
2.1 Forsikringen betaler på vegne af sikrede ethvert krav om erstatning som 

følge af formuetab, påført tredjemand ved en faktisk eller påstået uagtsom 
handling eller undladelse, begået af sikrede i forbindelse med dennes 
rådgivning og tjenesteydelser, som beskrevet i det udfyldte spørgeskema 
samt øvrige risikooplysninger leveret af sikrede. 

 
2.2 Erstatningskrav som følge af formuetab skal betyde: 
 

(i) ethvert krav eller retsskridt mod sikrede med påstand om 
erstatning for formuetab, og 

 
 (ii) enhver skriftlig meddelelse om, at nogen har til hensigt at holde 

sikrede ansvarlig for et formuetab. 
 
2.3 Forsikringsselskabet betaler på vegne af sikrede rimelige sagsomkostninger, 

og forsikringsselskabet har såvel en ret som en pligt til at bistå sikrede med 
hensyn til krav, som følge af en faktisk eller påstået uagtsom handling eller 
undladelse, også hvor et krav mod sikrede er ubegrundet 

 
 
3.  Udvidelser 
 
3.1 Forsikringens øvrige vilkår og undtagelser gælder for nedenstående 

udvidelser i den udstrækning, de ikke specifikt er fraveget. 
 
3.2 Tab af dokumenter. 
 
3.2.1 Forsikringen er udvidet til at skadesløsholde sikrede for erstatningsansvar 

for tab eller beskadigelse af dokumenter som sikrede er ansvarlig for, fordi 
de er eller menes at være overdraget sikrede til varetægt, eller som sikrede 
har betroet tredjemand som led i sikredes normale virksomhed. Dækningen 
omfatter alle beløb for hvilke sikrede er erstaningsansvarlig, samt alle 
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rimelige omkostninger for sikrede til reproduktion eller genetablering af 
dokumenter, og er betinget af at: 

 
(i) forsvundne eller forlagte dokumenter har været eftersøgt af sikrede, 

og 
 
(ii) tabet eller skaden ikke skyldes borgerkrig, revolution eller 

borgerlige optøjer, og 
 
 (iii) tabet eller skaden ikke skyldes slitage, gradvis forringelse, møl eller 

andre skadedyr. 
 
3.2.2 Dækningen under denne udvidelse ydes med en undersum på DKK 

1.000.000 som en del af forsikringssummen, og der beregnes ingen 
selvrisiko for denne dækning. 

 
3.2.3 Dokumenter skal betyde enhver form for aftaler, tegninger, planer, 

optegnelser, bøger, breve, notater, certifikater, computerudskrifter og 
elektronisk lagrede data, men ikke pengesedler, værdipapirer og negotiable 
dokumenter.  

 
3.3 Omkostninger ved retsmøde. 
 
 Forsikringen er udvidet til at dække omkostninger med et maksimum 

nævnt nedenfor som sikrede pådrager sig ved retsmøder, hvor koncernens 
partnere, direktører eller øvrige ansatte skal afgive vidneforklaring i 
forbindelse med et dækningsberettiget krav anmeldt under denne 
forsikring: 

 
 (i) Partnere, direktører eller afdelingschefer: DKK 3.000,00 pr. dag. 
 (ii) Øvrige ansatte: DKK 1.500,00 pr. dag. 
 
3.3.2 Dækning under denne udvidelse ydes i tillæg til forsikringssummen. 
 
3.4 Ansattes strafbare handlinger eller undladelser. 
 
3.4.1 Forsikringen er udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar ved krav 

som følge af formueskade påført tredjemand ved strafbare handlinger eller 
undladelser begået af koncernens ansatte. 

 
3.4.2 Denne udvidelse yder ingen dækning for 
 

(i) gerningsmanden bag den strafbare handling eller undladelse, 
 

 (ii) krav som følge af strafbare handlinger eller undladelser begået af 
en direktør. 
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3.5 Injurier og æreskrænkelser. 
 
 Forsikringen er udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar for 

formuetab påført tredjemand som følge af injurier, bagvaskelse og 
æreskrænkelse fremsat af sikrede i uagtsomhed. 

 
3.6 Udvidet anmeldelsesperiode: Krav rejst efter 

forsikringsperiodens udløb. 
 
3.6.1 I tilfælde af, at selskabet nægter at forny forsikringen eller opsiger denne 

med anden begrundelse end manglende præmiebetaling, er koncernen, 
under forudsætning af at denne ikke fornyer, placerer eller tegner en 
forsikring, der omfatter professionel ansvar eller ligende dækning andet 
steds, berettiget til mod betaling af en præmie svarende til 75% af det 
foregående års præmie at tegne en udvidet anmeldelsesperiode, hvilket 
indebærer, at krav, der rejses i indtil 1 år efter forsikringens ophør, og som 
vedrører ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået før 
forsikringens ophør, er dækket på de vilkår, der i øvrigt fremgår af policen 
og nærværende forsikringsbetingelser. 

 
3.6.2 Koncernen skal senest 14 dage efter selskabets opsigelse eller nægtelse af 

fornyelse give skriftlig meddelelse til forsikringsselskabet, såfremt 
koncernen ønsker at tegne en udvidet anmeldelsesperiode, og præmien 
herfor skal betales inden for 30 dage efter opsigelse eller nægtelse af 
fornyelse. 

 
3.6.3 Krav vedrørende handlinger og undladelser, som anmeldes senere end 3 

måneder efter udløbet af den udvidede anmeldelsesperiode, dækkes ikke. 
 
3.6.4 Forlængelsen, givet ved den udvidede anmeldelseperiode, medfører ingen 

fornyet eller forhøjet forsikringssum under forsikringen. 
 
 
4. Geografisk område 
 
 Forsikringen dækker i hele verden. Dog dækkes ikke krav rejst eller 

retsskridt taget mod sikrede i USA eller Canada eller krav baseret på disse 
landes retsregler, samt krav om fuldbyrdelse af domme opnået ved nogen 
domstol i USA eller Canada. 

 
 
5. Forsikringsperioden 
 
5.1 Forsikringen dækker erstatningskrav, som rejses første gang mod sikrede i 

forsikringstiden. 
 
5.2 Et erstatningskrav anses som rejst på det tidligste af ét af følgende 

tidspunkter: 
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 (i) Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse 

med krav om erstatning i anledning af en skade eller et formuetab. 
 
 (ii) Det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om, 
  a. at der er indtrådt en skade eller lidt et formuetab, eller 
  b. at der er en risiko for, at der vil indtræde en skade eller tab. 
 
5.3 Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden, men som 

anmeldes til selskabet mere end 3 måneder efter forsikringen ophør, 
dækkes ikke. 

 
5.4 Forsikringen dækker ikke krav, der skyldes handlinger eller undladelser, 

som er foretaget før den i policen anførte retroaktive dato. 
 
 
6.  Undtagelser 
 
 Forsikringen dækker ikke krav der skyldes; 
 
6.1 strafbare handlinger, begået af sikrede. Denne undtagelse skal ikke finde 

anvendelse ved krav omfattet af udvidelse 3.4. 
 
6.2 sikredes forsætlige retsbrud samt sikredes groft uagtsomme tilsidesættelse 

af sine pligter, eller krav der kan henføres til, at sikrede har søgt at opnå en 
uberettiget vinding. 

 
6.3 bøder, herunder punitive og exemplary damages, skatter og stempelafgift. 
 
6.4 krav vedrørende formuetab lidt af nogen fysisk eller juridisk person: 
 
 (i)  som ejes eller kontrolleres af en sikret, eller 
 
 (ii)  som ejer eller kontrollerer en sikret, eller 
 
 (iii)  som er forbundet med en sikret gennem fælles kontrol eller 

ejerforhold. 
 
6.5 sikredes ydelser på vegne af en anden juridisk person, og i dennes navn, 

som led i et joint venture eller lignende, medmindre forsikringsselskabet 
ved policetillæg har medforsikret denne fysiske eller juridiske person. 

 
6.6 noget krav som følger brud på koncernens forpligtelser som arbejdsgiver.  
 
6.7 computer virus og manglende forebyggelse af uautoriseret indtrængen i, 

eller brug af, computersystemer eller computerprogrammer, hvadenten der 
er tale om sikredes egne systemer, eller systemer, hvorom sikrede har 
rådgivet. 
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6.8 person- og tingsskade, medmindre sådan skade er et direkte resultat af 
sikredes professionelle ydelse. 

 
6.9 at sikrede har påtaget sig et ansvar, der ligger udover sikredes almindelige 

erstatningsansvar i henhold til gældende ret. 
 
6.10 faktiske eller påståede forhold, der har været eller burde være anmeldt til 

tidligere forsikringsgiver som omstændigheder, der kunne give anledning til 
krav.  

 
6.11 afgivelse af nogen udtrykkelig garanti eller indeståelse, herunder for 

finansielt afkast eller udkomme af nogen form for investeringer. 
 
6.12. mangler ved eller forsinkelse af sikredes ydelse, kontraktansvar, samt krav 

om tilbagebetaling af honorar eller vederlag. 
 
6.13 fejlagtige omkostningsestimater, overslag på pris, indikationer omkring 

forventet honorarbetaling og lignende afgivet af sikrede, eller nogen for 
hvem sikrede er ansvarlig, i relation til den forventede pris for sikredes 
rådgivning og tjenesteydelser.  

 
6.14 koncernens eller anden sikrets konkurs- eller akkordbehandling eller 

anmeldelse af betalingsstandsning samt betaling eller manglende betaling af 
sikredes varegæld. 

 
6.15 forurening af nogen art, herunder formuetab, som direkte eller indirekte er 

en følge af forurening. 
 
6.16 Forsikringsselskabet er ikke ansvarlig for foretagelse af nogen udbetalinger af 

erstatning eller kompensation under nogen dækning eller udvidelse til denne 
forsikring for noget krav eller tab relaterende til borgere, juridiske enheder eller 
regeringer i territorierne eller jurisdiktionerne for Cuba, Iran Nordkorea, 
Myanmar, Sudan eller Syrien som anført i Office of Foreign Assets Control-
sanktionerne (OFAC), administreret og håndhævet af Amerikas Forenede Staters 
finansministerium. 

                         
Derudover er forsikringsselskabet ikke ansvarlig for foretagelse af nogen 
erstatningsudbetalinger for noget krav eller tab, hvor begunstiget er en fysisk 
person, juridisk enhed eller organisation som er erklæret uhjemlet modtager af 
økonomiske bistand, som følge nogen handels- eller økonomiske sanktioner 
vedtaget af De Forenede Nationer, Den Europæiske Union eller Amerikas Forenede 
Stater, eller godtgørelse af en sikret som har kompenseret en sådan begunstiget. 
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7.  Forsikringssum 
 
7.1 Forsikringssummen er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for 

samtlige erstatningskrav, som er rejst mod sikrede inden for en 
forsikringsperiode. 

 
7.2 For alle dækninger og udvidelser gælder, at dækningen gives inden for 

forsikringssummen og ikke i tillæg hertil, dog ikke udvidelse 3.3. 
vedrørende omkostninger ved retsmøder. 

 
7.3 Forsvarsomkostninger dækkes, såfremt de er afholdt med selskabets 

skriftlige godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte 
erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes kun i det omfang 
dækningssummerne ikke derved overskrides, medmindre søgsmål er  

 anlagt i Danmark, Sverige og Norge, hvor forsvarsomkostninger dækkes i 
tillæg til forsikringssummen. 

 
 
 
 
8.  Selvrisiko 
 
 Sikrede bærer som selvrisiko af enhver skade, hvorved forstås 

erstatningsbeløb, forsvarsomkostninger og renter, den selvrisiko, der er 
anført i policen. Selvrisikoen skal forblive uforsikret. 

 
 
9.  Serieskadeklausul 
 
 Hvis den samme, eller flere sammenhængende, eller gentagne 

ansvarspådragende handling eller undladelse bevirker, at der fremføres 
flere krav mod sikrede, anses ethvert af disse krav for rejst på det tidspunkt, 
hvor det første krav i serien rejses. Alle sådanne krav anses under 
nærværende forsikring for eet krav. 

 
 
10.  Anmeldelse af skader 
 
10.1 Når sikrede eller koncernen får kendskab til, at der er rejst krav mod denne, 

skal der snarest muligt indgives skriftlig anmeldelse til forsikringsselskabet. 
 
 AIG Europe Limited 
 Kalvebod brygge 45, 5 
 DK-1560  København V  
 Att: Financial lines skadeafdeling 
 Fax: 45 3333 0588 
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Anmeldelse af krav bør som minimum indeholde følgende: 

  
 (i) Policenummer og forsikringsperiode og eventuelle andre 

forsikringer der dækker kravet. 
 

 (ii) Navne på involverede selskab og sikrede personer, og deres 
position i forsikringstager eller dennes datterselskaber. 

 
(ii) Beskrivelse af de påståede krænkelser og hvornår de 

ansvarspådragende handlinger eller undladelse blev begået. 
 

 (iv) Beskrivelse af kravet, herunder forhold og omstændigheder der har 
ført til kravet er blevet rejst samt relevant korrespondance mellem 
parterne og eventuelle rådgivere. 

 
(v) Nærmere oplysninger om eventuelle retssager, og i såfald, hvilke 

rådgivere der anvendes, se punkt 11.1. 
 

 (vi) Angivelse af kravets størrelse og opgørelse af tabet samt grundlag 
for det beregnede tab, herunder om kravet kan afværges samt om 
andre kan ifalde ansvar. 

 
10.2 Krav der anmeldes senere end 3 måneder efter udløbet af 

forsikringsperioden eller den udvidede anmeldelsesperiode, dækkes ikke. 
 
10.3 Såfremt sikrede eller koncernen i forsikringsperioden eller den udvidede 

anmeldelsesperiode bliver opmærksom på omstændigheder, som med 
rimelighed kan forventes at give anledning til, at der rejses krav mod 
sikrede, og giver skriftlig anmeldelse til forsikringsselskabet om 
omstændighederne og årsagerne til at forvente et sådant krav, med 
detaljeret information om grundlaget for erstatningspligten, anses ethvert 
krav, der efterfølgende rejses mod sikrede og anmeldes til 
forsikringsselskabet og som kan tilskrives sådanne omstændigheder for at 
være rejst samtidig med, at meddelelsen om sådanne forventede krav blev 
givet. 

 
 
11.  Behandling af skader 
 
11.1 Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun 

ske med forsikringsselskabets samtykke, og forsikringsselskabet har ret til at 
overtage og føre sikredes sag også i relation til indgåelse af forlig. 

 
11.2 Såfremt der opstår uenighed mellem sikrede og forsikringsselskabet 

omkring, hvorvidt et krav mod de sikrede skal bestrides overfor sagsøger, 
skal forsikringsselskabet ikke være forpligtet til at bestride kravet, 
medmindre en opmand vurderer, at der er rimelig sandsynlighed for at få 
medhold i sagen eller for at begrænse erstatningsbeløbet til et beløb mindre 
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end størrelsen af et muligt forlig. Opmanden udpeges efter nærmere aftale 
mellem sikrede og forsikringsselskabet, og omkostningerne til denne 
opmand bæres af forsikringsselskabet. 

 
11.3 Forsikringsselskabet har på ethvert tidspunkt efter anmeldelsen af et krav 

ret til at foretage en betaling af forsikringssummen til dækning af dette krav. 
Forsikringsselskabet skal herefter være fri for alt ansvar i relation til sådant 
krav, herunder pligten til at betale forsvarsomkostninger samt til at forsvare 
sikrede.  

 
11.4 Sikrede og koncernen er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens 

oplysning og afslutning. 
 
11.5 Rettighederne under denne forsikring kan ikke af sikrede overdrages til 

tredjemand uden forsikringsselskabets skriftlige godkendelse. 
 
12.  Risikoforandringer 
 
 Indtræder der ændringer i den i policen eller begæringen anførte risiko, skal 

forsikringstageren anmelde dette til forsikringsselskabet, der da træffer 
bestemmelse om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. 

 
13.  Betaling af præmie 
 
13.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere 

præmier til de anførte forfaldsdage. 
 
13.2 Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstagen opgivne 

betalingsadresse. 
 
13.3 Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en fornyet 

skriftlig påmindelse om præmiebetalingen. Denne påmindelse vil indeholde 
oplysning om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved 
udløbet af den i påmindelsen anførte frist. 

 
13.4 En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så 

vidt betaling ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder 
selskabets dækningspligt. Har selskabet udsendt en sådan påmindelse, er 
selskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. 

 
 
14.  Opsigelse og fornyelse 
 
14.1 Forsikringen fornyes ikke automatisk, men ophører uden opsigelse ved 

udløb af den i policen anførte forsikringsperiode. 
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14.2 Forsikringen kan, ved koncernens afgivelse af fornyelsesoplysninger, der 
danner grundlag for selskabets fornyelsestilbud, fornyes for en ny 
forsikringsperiode. 

 
 
15.  Anden forsikring 
 
 Forsikringen dækker ikke i det omfang, de ved nærværende police 

forsikrede interesser er dækket af anden forsikring. Er det i anden 
forsikring, som dækker samme interesse, anført, at ansvaret falder bort eller 
indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder 
nærværende forsikring med samme forbehold. 

 
 

16.  Klager  
 
Hvis en kunde ikke føler at have fået den ydelse, der er aftalt eller er krav på, 
eller hvis sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag, er der ret til at klage. 
Det kan ske ved at ringe eller skrive til AIG Europe Limited, Kalvebod Brygge 
45, 1560 København V. AIGs regler for klagebehandling kan hentes på vores 
hjemmeside. 
 
Ankenævn for forsikring 
 
AIG er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, der behandler klager vedrørende 
egne privat forsikringer og fra forbrugere, der er sikret under en af tredjemand 
tegnet forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og AIG om 
forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til AIG ikke fører til et 
tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan der klages til: 
 
Ankenævnet for Forsikring 
Anker Heegaards Gade 2 
DK – 1572 København V 
Telefon (+45) 33 15 89 00 
 
Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, og der skal 
betales et mindre gebyr. Klageskemaet kan rekvireres ved henvendelse til 
Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på telefonnummer 
(+45) 41 91 91 91. 
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Klage over fastsættelse af ménprocenten 
 
Angår klagen fastsættelse af ménprocent, kan forsikrede anmode AIG om at 
indsende sagen til: 
 
Arbejdsskadestyrelsen 
Sankt Kjelds Plads 11 
Postboks 3000 
2100 København Ø  
Tlf.: 72 20 60 00 
www.ask.dk 
 
Mod Forsikredes indbetaling af Arbejdsskadestyrelsens gebyr. Gældende 
gebyrsatser findes på  Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, eller ved telefonisk 
henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen. 
 
Der kan også rettes henvendelse til Forsikringsoplysningen:  
 
Forsikring og Pension 
Forsikringsoplysningen 
Philip Heymans Allé 1 
2900 Hellerup 
Telefon (+45) 41 91 91 91 
 
 

17. Behandling af personoplysninger  
 
Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Forsikringstager og 
Forsikringsgiver foretager elektronisk databehandling af Forsikredes og andre i 
forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af 
Forsikringstager, Forsikringsgiver eller Forsikringsgivers skadebehandler 
vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet 
af forsikringen, og Forsikrede erklærer sig ved begæring af eller tilslutning til 
forsikringen indforstået dermed. 

 I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 
med senere ændringer gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse 
af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i 
henhold til forsikringsprogrammet, og at disse Personoplysninger kan blive 
videregivet til eller behandlet for AIG i lande uden for Danmark og EU. 

Disse oplysninger er udelukkende bestemt for Forsikringstager og 
Forsikringsgiver og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i 
henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle 
tilsynsopgaver. 

Personer har krav på indsyn i og anmode om en kopi af de personlige data, der 
opbevares om dem (for et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver 
rettet. Kontakt venligst AIG Europe Limited, Kalvebod Brygge 45, 1560 
København V. Der henvises til AIGs Politik for Anvendelse af Personoplys-
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ninger, som kan hentes på vores hjemmeside eller tilsendes efter skriftlig 
anmodning. 

 
 
18. Værneting og lovvalg 
 
 Nærværende forsikringsbetingelser gælder i tilslutning til dansk lov om 

forsikringsaftaler. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk 
ret ved danske domstole. 

 
 
 
 
 
 


