Bestyrelsesansvar
1

De sikrede



1.1

Forsikringen dækker den i policen nævnte grundejer-,
andelsbolig- eller ejerlejlighedsforening samt bestyrelsens medlemmer og suppleanter.




2

Hvilket ansvar dækkes

2.1

Forsikringen dækker det erstatningsansvar for formueskade, de sikrede pådrager sig overfor tredjemand som
følge af skadegørende handlinger eller undladelser,
der er forvoldt under udførelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem eller suppleant.







Ansvar, der skyldes at sikrede ved aftale/kontrakt
har påtaget sig et ansvar, der går videre, end hvad
gældende ret tilsiger.
Ansvar for undladelse af at tegne eller opretholde
tilstrækkelige og nødvendige forsikringsmæssige
dækninger.
Ansvar for person- eller tingskader, herunder skade på dyr.
Krav på baggrund af injurier, ærekrænkelser eller
bagvaskelse.
Bøder af enhver art, herunder konventionalbod.
Tab forvoldt ved regnefejl ved ind- og udbetaling
af kontanter, checks eller lignende.
Tab forvoldt ved investeringer, herunder kurs- og
rentetab.
Beregninger af teknisk karakter, såsom konstruktionsberegninger og lignende.

3

Forsikringstiden

3.1

Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst imod
sikrede i forsikringstiden.

5

Forsikringssum

Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter:

5.1

Policens dækningssum er den højeste grænse for NEM
Forsikrings forpligtelse for erstatningskrav, som efter
pkt. 3 er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår.




Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første
skriftlige henvendelse i anledning af en formueskade med krav om erstatning.
Det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden
om,

at der er indtrådt en formueskade, eller

at der er umiddelbart fare for, at der vil indtræde en formueskade.

Dækningssummen udgør:
Kr. 1.000.000 pr. forsikringsår, dog højst Kr. 500.000
pr. forsikringsbegivenhed
Omkostninger ved afgørelse af erstatningskrav dækkes, såfremt de er afholdt med NEM Forsikrings godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte
erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt fuldt ud, selvom forsikringssummen derved
overskrides.

Såfremt den ansvarspådragende adfærd, der ligger til
grund for erstatningskravet, er udvist før forsikringens
ikrafttræden, er det en betingelse for NEM Forsikrings
erstatningspligt, at sikrede godtgør, at sikrede ikke på
noget tidspunkt før forsikringens tegning har haft
kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav vil
kunne rejses.

Er dækningssummen mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, NEM Forsikring skal betale.

Formueskade konstateret før forsikringens ikrafttræden er ikke dækket.
Erstatningskrav, som er rejst imod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til NEM Forsikring mere end
6 måneder efter forsikringstidens ophør, dækkes ikke.

4

Forsikringen dækker ikke

4.1

Forsikringen dækker ikke:



Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed.
Besvigelse og underslæb uanset hvem der har begået dette.
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6

Selvrisiko

6.1

Ved enhver forsikringsbegivenhed gælder den i policen
anførte selvrisiko.

7

Forhold i skadetilfælde

7.1

Så snart sikrede får at vide eller må formode, at der vil
blive rejst erstatningskrav imod sikrede, skal sikrede
straks give NEM Forsikring skriftligt meddelelse herom,
jf. pkt. 3, og herefter overlade det til NEM Forsikring
eller NEM Forsikrings advokat at varetage sikredes interesser i enhver henseende.

Nem Forsikring
Cvr. 33 25 92 47

Sikrede er forpligtet til at medvirke til sagens oplysning
og afslutning.
Sikrede er ikke berettiget til at udbetale nogen erstatning eller anerkende nogen erstatningspligt med bindende virkning overfor NEM Forsikring, medmindre
sikrede derved kun opfylder sin retspligt.
Der henvises i øvrigt til forsikringsbetingelsernes fællesbestemmelser.
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