Side 21 af 22

1. Hvad omfatter dækningen
Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen bestyrelsesansvar inklusive underslæb.

2. Bestyrelsesansvar
2.1. Sikrede
Dækningen omfatter forhenværende, nuværende eller
fremtidige bestyrelsesmedlemmer,
herunder
suppleanter for bestyrelsesmedlemmer
i foreningen.
2.2. Omfang
Dækningen omfatter de sikrede for det
erstatningsansvar, de som bestyrelsesmedlemmer
eller
suppleanter for bestyrelsesmedlemmer
måtte ifalde for
formuetab påført foreningen, dens medlemmer,
kreditorer eller andre.
Dækningen omfatter formuetab konstateret i
forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt et
ansvarspådragende forhold måtte være begået.
Formuetab, som anmeldes mere end 6 måneder efter
dækningens ophør, dækkes ikke.
2.3. Dækningen

omfatter

ikke ansvar

2.3.1.
for opfyldelse af sådanne aftaler eller kontrakter,
hvor ved sikrede har påtaget sig et videregående
ansvar end, hvad der følger af almindelige
erstatningsregler
2.3.2.
for forsætlige og groft uagtsomme forhold

2.3.9.
for beregninger af teknisk karakter såsom
konstruktionsberegninger
og lignende
2.3.10.
for undladelse af at tegne forsikring eller forsikring
med utilstrækkeligt dækningsomfang
2.3.11.
ting- og personskade
2.3.12.
der pådrages ved udøvelse af en i eller på
ejendommen dreven virksomhed
2.3.13.
for forurening.

2.4. Selvrisiko
Forsikringstageren bærer selv 10 % af ethvert
formuetab, dog mindst 1.000 kr. (indeksreguleres
og højst 5.000 kr. (indeksreguleres ikke).

ikke)

2.5. Dækningssummer
De anførte dækningssummer er den højeste grænse for
Alm. Brands forpligtelse for formuetab konstateret inden
for det enkelte forsikringsår:
1.000.000 kr. (indeksreguleres ikke) for formuetab pr.
forsikringsår maks. pr. formuetab 500.000 kr.
(indeksreguleres ikke)
Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmålet
dækkes, såfremt de er afholdt med Alm. Brands
godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af
idømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen
dækkes i øvrigt kun i det omfang, dækningssummerne
ikke derved overskrides.

2.3.3.
for bøder af enhver art

3. Underslæbsforsikring
2.3.4.
for renter, gebyrer af enhver art som følge af for sen
betaling af regninger og lignende

3.1. Sikrede
Sikrede er forsikringstageren.

2.3.5.
for tab, som forvoldes ved regnefejl ved ind- og
udbetaling af kontanter, checks og lignende

3.2. Omfang

2.3.6.
for mistet fortjeneste, rente- og kurstab samt
revisoromkostninger

Dækningen omfatter det direkte formuetab, som sikrede
måtte lide som følge af betroede personers
uretsmæssige brug af midler, som vedkommende har
eller har haft lovlig adgang til.
Med betroede personer menes de i foreningens tjeneste
værende personer, dvs. enhver, der handler i
foreningens tjeneste (lønnet eller ulønnet), herunder
bestyrelsesmedlemmer,
medlemmer af den daglige
ledelse og kasserer(e).

2.3.7.
for besvigelser af enhver art

2.3.8.
for krav på grund af injurier, æreskrænkelser
bagvaskelse
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3.3. Forsikringstid
Dækningen omfatter underslæb begået i
forsikringstiden.
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Bortset fra
underslæb, som
3.3.1.
anmeldes senere end 12 måneder efter, at det er
begået
3.3.2.
anmeldes senere end 3 måneder, efter at den
betroede person har fratrådt sin stilling
3.3.3.
anmeldes senere end 3 måneder efter dækningens
ophør.
3.4. Dækningen omfatter ikke
3.4.1.
tab, som er eller kunne være dækket af en
bestyrelsesansvarsforsikring
eller anden forsikring
3.4.2.
rentetab, mistet fortjeneste og revisoromkostninger,
uanset at disse tab pådrages sikrede i tilknytning til
det i øvrigt dækningsberettigede
underslæb
3.4.3.
tab, som kan dækkes af tilgodehavender, som den,
der har begået den uretsmæssige handling, måtte
have hos sikrede, eller som kan dækkes af anden
sikkerhed, der måtte være stillet
3.4.4.
underslæb begået for at dække underslæb begået
af samme betroede person før dækningens
ikrafttræden
3.4.5.
tab, som forvoldes af en betroet person, efter at
foreningen eller dennes bestyrelse første gang har
erfaret, at den pågældende har gjort sig skyldig i
underslæb, dokumentfalsk, mandatsvig og/eller
bedrageri.
3.5. Betingelser for erstatning
3.5.1.
Sikrede skal straks skriftligt oplyse Alm. Brand
om konstatering af ethvert tab, som kan
medføre dækning under denne udvidelse
ved rimelig begrundet mistanke om
besvigelse eller bedrageri begået af enhver betroet
person, hvad enten dette medfører dækning under
denne position eller ej.
Alm. Brand dækker ikke tab lidt som følge af enhver
handling eller undladelse af pågældende betroede
person efter datoen for en sådan konstatering eller
rimelig begrundet mistanke.
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3.5.2.
Ved enhver forsikringsbegivenhed
skal sikrede give
alle nødvendige oplysninger og bistå med
assistance, således at Alm. Brand er i stand til at
sagsøge eller opnå regres fra pågældende betroede
person eller dennes bo for enhver betalt eller
udestående erstatning fra Alm. Brand.
Ethvert beløb, som sikrede ellers skulle have betalt
til pågældende betroede person og ethvert beløb
tilhørende pågældende betroede person, som er i
sikredes besiddelse eller varetægt, skal fratrækkes
det beløb, som erstattes under denne dækning.
3.5.3.
Såfremt forsikringstager anvender
homebanking-/netbankingsystemer
og lignende, der
giver direkte adgang til bankkonti, er det en
betingelse for Alm. Brands dækningspligt, at
betroede personer med adgang til systemet får
tildelt en individuel hemmelig kode, og at der ikke
kan disponeres over midler uden, at mindst to
bestyrelsesmedlemmer/suppleanter
ved brug af
deres personlige kode, har godkendt disponeringen.
Dækningen omfatter ikke tab eller skade som følge
af anvendelse af en hemmelig kode af enhver anden
person end den, som koden er tildelt.

3.6. Dækningssum
300.000 kr. (indeksreguleres
forsikringår.

ikke) pr. formuetab og i alt pr.

Den anførte dækningssum er den højeste grænse for Alm.
Brands forpligtelse for formuetab konstateret inden for det
enkelte forsikringsår.

