Bestyrelsesansvarsforsikring

NEM Forsikring

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: NEM Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge
Danmark

Produkt : Bestyrelsesansvarsforsikring

Her får du et overblik over, hvad forsikringen kan omfatte. Dokumentet må ikke forveksles med police og forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne kan findes
på NEM Forsikrings hjemmeside www.nemforsikring.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen er en bestyrelsesansvarsforsikring, der beskytter bestyrelsesmedlemmers og –suppleanters private formue. Forsikringen kan kun tegnes til
bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter i grundejer-, andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?



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

Her er nogle eksempler på forhold, der ikke er omfattet af
forsikringen. Listen er ikke udtømmende. Det fulde overblik
finder du i policen og forsikringsbetingelserne.



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.



Dækningssummen udgør 1.000.000 kr. pr.
forsikringsår, dog højst 500.000 kr. pr.
forsikringsbegivenhed.
Omkostninger ved afgørelse af erstatningskrav dækkes
efter aftale med NEM Forsikring. Omkostninger og
renter af erstatningsbeløb dækkes, selv om
forsikringssummen derved overskrides.



Besvigelse og underslæb uanset hvem der har begået
dette.



Ansvar der skyldes, at sikrede ved aftale/kontrakt har
påtaget sig et ansvar, der går videre, end hvad gældende
ret tilsiger.



Ansvar for person- eller tingskader, herunder skade på
dyr.



Krav på baggrund af injurier, æreskrænkelser eller
bagvaskelse.



Bøder af enhver art, herunder konventionalbod.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

Her er eksempler på skader, der ikke er dækket af
forsikringen. Listen er ikke udtømmende. Det fulde overblik
finder du i policen og i forsikringsbetingelserne.

!
!
!
!
Hvor er jeg dækket?



Forsikringen dækker i hele verden, med mindre andet fremgår af policen.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen.
Du skal betale til tiden.
Du skal fortælle os, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der fremgår af din police.
Får du en skade, skal du straks anmelde den til os.

Forsikringen dækker ikke skader under
selvrisikobeløbet.
Tab forvoldt ved investeringer, herunder kurs- og
rentetab.
Beregninger af teknisk karakter, såsom
konstruktionsberegninger og lignende.
Skader, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen skal betales senest den dato, der fremgår af præmieopkrævningen eller den dato, der fremgår af PBS-oversigten.
Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt. For månedlig betaling er der visse forudsætninger, der skal være opfyldt.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen træder i kraft den dag, du ønsker – dog tidligst fra den dag, vi accepterer forsikringen.
Forsikringen fornys automatisk, indtil den opsiges skriftligt enten af dig eller af os. Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, fornys forsikringen
med en etårig periode, hvis ikke andet aftales.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

-

Forsikringen skal opsiges skriftligt.
Forsikringen kan opsiges med en måneds varsel til forsikringens hovedforfaldsdato.

