Bestyrelsesansvar
DOKUMENT MED OPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskab: If Skadeforsikring

Produkt: Ansvarsforsikring

For fuldstændig information om forsikringens dækninger og begrænsninger henvises til forsikringsaftalen og vilkårene for din virksomhed.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker bestyrelsens og forretningsførerens ansvar for tab som følge af ansvarspådragende handlinger
eller undladelser i forbindelse med udøvelse af deres ledelsesmæssige ansvar i en ikke-erhvervsdrivende forening eller en boligforening.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for
formuetab, som sikrede kan pådrage sig efter gældende lov og retspraksis for fejl eller forsømmelser i udøvelsen af deres hverv som forretningsfører og bestyrelsesmedlem for den forening eller organisation
nævnt som forsikringstager i policen.
Dækningssummen er 2.000.000 kr medmindre andet
fremgår af policen.

For et fuldt overblik over hvad forsikringen ikke dækker
henvises til forsikringsvilkårene. De mest typiske undtagelser kan ses nedenfor.
Forsikringen dækker ikke:
Person- eller tingskader
Forurening
Produktansvar
Underslæb

Er der nogen begrænsninger i dækningen?
For et fuldt overblik over hvilke begrænsninger, der er af
dækningen henvises til forsikringsvilkårene. De nedenfor
nævnte er nogle af de mest typiske begrænsninger for
bestyrelsesansvarsforsikringen.
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af:
Bøder
Strafbare handlinger
Injurier
Bestikkelse
Undladelse af at tegne relevante forsikringer

Hvor er jeg dækket?
Danmark

Hvilke forpligtelser har jeg?
•Ved indtegning skal sikrede oplyse antallet af bruttoetagekvadratmeter i boligforeningen eller antallet af medlemmer i foreningen.
•Hvis antallet bruttokvadratmeter eller medlemmer ændrer sig skal dette oplyses.
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•I tilfælde af skade skal skaden anmeldes uden ophold til If

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første betaling
Forsikringen betales forud. Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere betaling til de anførte forfaldsdage.
Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. If er berettiget til at opkræve
et gebyr til dækning af administrationsomkostninger af enhver art forbundet hermed.
Rettidig betalingsdag
Forsikringsaftalen skal betales senest på det tidspunkt der fremgår af den fremsendte faktura.
Manglende betaling
Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sender If en betalingspåmindelse efter 14 dage. Er forsikringen ikke betalt 21 dage
efter betalingspåmindelsen, ophører forsikringen.
Hvis If har udsendt en påmindelse, er If berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder et år fra ikrafttrædelsesdatoen medmindre andet fremgår af policen

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges i indtil 14 dage fra modtagelsen af nyt forsikringstilbud eller straks hvis den forsikrede interesse bortfalder.
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Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstageren
som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel.

