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1 Forsikringsaftalen
Forsikringsaftalen er omfattet af gældende Lov om Forsikringsaftaler, for så vidt den ikke er fraveget i forsikringsaftalens dokumenter.

1.1 Forsikringsselskabet
ForsikringsseIskabet (forsikringsgiver) er If Skadeforsikring, og angives i det efterfølgende som If.

1.2 Aftaleperiode
Hvis ikke andet fremgår, er forsikringen tegnet for et år. Forsikringen gælder fra det tidspunkt aftalen er indgået af parterne eller fra og med en 
senere aftalt dato kl. 00.00. Forsikringen gælder til kl. 24.00 den sidste dato i aftaleperioden. Senest en måned før udløbet af aftalen fremsender 
If tilbud om fornyelse af aftalen. Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere tilbuddet skal denne give If skriftlig besked herom inden to uger fra 
tilbuddets modtagelse. Giver forsikringstageren ikke besked vil forsikringen automatisk blive fornyet.

1.3 Betaling
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. 

1.4 Ændringer af forsikringsaftalen
Flytning og risikoforandring
Såfremt forsikringstageren eller brugeren skifter fast bopæl, eller hvis der sker forandring i den i forsikringsaftalen beskrevne risiko, skal dette 
straks meddeles skriftligt til If. Når If er underrettet tages der stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringsaftalen kan fortsætte. 
Hvis If ikke får besked om ændringen, risikerer sikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist.

1.5 Opsigelse
Hvis If ikke ønsker at fortsætte aftalen, fremsendes meddelelse herom i stedet for tilbud om fornyelse senest en måned før aftalens udløb.

Hvis If har udlagt selvrisikobeløb og/eller momsbeløb, kan If opsige forsikringen uden varsel såfremt beløbet ikke indbetales indenfor den angivne 
betalingsfrist.

1.6 Opsigelse ved skade
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. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If indenfor samme varsel vælge at foretage 
begrænsninger i dækningen.

2 Generelle undtagelser
2.1 NBCR-terror
Uanset hvad der i øvrigt måtte fremgå af forsikringsaftalen og de tilhørende vilkår, dækker forsikringen ikke skader indtrådt i Danmark som følge 
af terror begået med nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (NBCR-terror).
Denne undtagelse gælder for bygninger, jord og løsøre, jernbanekøretøjer, motorkøretøjer og skibe, jf. lov nr. 367 af 9. april 2019 med senere 
ændringer. 

3 Sikredes pligter ved skade
3.1 Skadebegrænsning
I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom If er berettiget til at foretage dertil 
egnede foranstaltninger.

3.2 Anmeldelse af skade
Skader skal uden ophold anmeldes til If. 

Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Ifs samtykke. 

Er der tale om tyveri eller forsøg på det, hærværk, ran eller røveri, skal dette straks anmeldes til politiet.

3.3 Regres
Den sikrede skal træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og gennemførelse af krav overfor ansvarlig tredjemand.
Ved en dækningsberettiget skade indtræder If i sikredes ret til at rejse krav mod ansvarlig eller andre ansvarlige.
If har endvidere regres for beløb, det har betalt i erstatning for skadetilfælde, der ikke er dækket under forsikringsaftalen.
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3.4 Dobbeltforsikring
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, 
hvis forsikringen tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales 
forholdsmæssigt af selskaberne.

3.5 Moms
Hvis sikrede er momspligtig, gælder desuden, at sikrede selv skal betale moms ved skade, i det omfang sikrede kan trække momsen fra i sit 
momsregnskab.

3.6 Værneting og lovvalg
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. (se dog afsnittet ”Voldgift” gældende for tingsforsikring).

3.7 Klagemuligheder
Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du i første omgang kontakte den afdeling, som har behandlet din sag.

3.8 Kundeombud hos If
Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til vores 
Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage.

Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside www.if.dk 

Du er også velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på 70 22 01 32

3.9 Ankenævnet for Forsikring
Behandler kun sager af erhvervsmæssig karakter, hvis nævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold.

Ankenævnet for Forsikring
Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
www.ankeforsikring.dk
Telefon 33 15 89 00

En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet.
Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen. 

3.10 Voldgift (gældende for tingsforsikring)
Såvel du som If er berettiget til at forlange skade opgjort af upartiske sagkyndige vurderingsmænd,
af hvilke du vælger den ene, mens If vælger den anden.

Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene 
træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelser om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed.

Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø og Handelsretten.

Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med forsikringsaftalens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for 
beregning af tabet.

Hver af parterne betaler den af dem valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne.

4 Almindelig information
4.1 Internationale sanktioner
Uanset evt. modstående aftale kan denne forsikring aldrig give dækning for krav eller skade eller nogen anden form for ydelse eller fordel for 
sikrede eller andre, i det omfang en sådan dækning vil kunne udsætte forsikringsgiver for nogen som helst sanktion, forbud eller anden retsfølge 
besluttet af De Forenede Nationer, eller sanktioner eller andre retsfølger besluttet af den Europæiske Union, Norge eller USA. 

4.2 Behandling af personfølsomme oplysninger
If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (Publ.), Sverige håndterer personoplysninger. Læs mere på 
https://www.if.dk/privat/information/om-hjemmesiden/haandtering-af-personoplysninger.
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4.3 Datasikkerhed
En begrænset persongruppe har adgang til oplysninger registreret om dig.

Datasikkerhed på if.dk
If.dk benytter en 128 bit SSL kryptering når der transmitteres personlige oplysninger fra din computer til If Skadeforsikring. Efter transmissionen 
opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende har adgang til dem. Du skal dog være opmærksom på at oplysninger sendt 
pr. e-mail til If ikke er krypteret.
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1 Hvem er omfattet af forsikringen
Forsikringen dækker forhenværende, nuværende og kommende forretningsførere og bestyrelsesmedlemmer i foreningen/organisationen nævnt 
som forsikringstager i policen.

I tilfælde af at en sikret afgår ved døden, erklæres konkurs eller umyndiggøres, dækker forsikringen tillige sikredes bo, efterlevende ægtefælle, 
arvinger eller juridiske repræsentanter på samme vilkår som gælder for de ovenfor nævnte personer.

2 Hvornår gælder forsikringen
Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden.

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

a. det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af et formuetab med krav om erstatning.
b. det tidspunkt, hvor sikrede ved eller bør vide, at der er indtrådt et formuetab, eller at der foreligger sådanne omstændigheder, at krav om 
erstatning må forventes at blive rejst.

Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til If mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke.

Selv om et erstatningskrav, som i henhold til litra b, er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til If senest 3 måneder efter forsikringens 
ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning 
som anført i litra a, og anmelder dette til If senest 2  år efter forsikringens ophør.

Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af tab konstateret før forsikringens ikrafttræden.

3 Hvor gælder forsikringen
Forsikringen dækker alene erstatningskrav, der rejses indenfor det i policen angivne geografiske område under forudsætning af, at 
erstatningskravet afgøres efter gældende ret i et land, der ligger indenfor samme geografiske område.

4 Hvad er forsikret
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for formuetab, jf. kapitel 5 ”Hvad er forsikringens omfang”, som sikrede kan pådrage sig efter 
gældende lov og retspraksis for fejl eller forsømmelser i udøvelsen af deres hverv som forretningsfører og bestyrelsesmedlem for 
foreningen/organisationen nævnt som forsikringstager i policen.

5 Hvad er forsikringens omfang
5.1 Hvad er dækket
Forsikringen dækker formuetab, der ikke er afledt af person- eller tingskade.

5.2 Hvad er undtaget
5.2.1 Strafbare handlinger og forsæt
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af sikredes strafbare handlinger eller sikredes forsætlige embedsforseelse.

5.2.2 Løn, honorar mv.
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af beslutning i bestyrelsen om løn, honorar, gratiale, tantieme eller lignende samt erstatning 
til forretningsførere eller bestyrelsesmedlemmer.

5.2.3 Injurier mv.
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af injurier, æreskrænkelser eller lignende.

5.2.4 Bestikkelse mv.
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af bestikkelse, returkommission, "penge under bordet" eller anden utilbørlig erstatning eller 
som følge af bidrag til politisk sammenslutning.

5.2.5 Personlig fortjeneste eller fordel
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af, at en forretningsfører eller et bestyrelsesmedlem har opnået en konkret personlig 
fortjeneste eller fordel.

5.2.6 Forsikringsforhold
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af undladelse af at tegne, opsige og/eller vedligeholde forsikringer for 
foreningen/organisationen.

5.2.7 Bøder mv.
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder 
"punitive damages".

5.2.8 Person- og tingskade
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af skade tilføjet personer eller ting og deraf afledte formuetab.
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5.2.9 Forurening
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af forurening, herunder oprydnings- og oprensningsomkostninger.

5.2.10 Produktansvar
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af defekter eller skadelige egenskaber ved produkter.

5.2.11 Underslæb
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af underslæb uanset hvem der begår underslæbet.

6 Forsikringssummer
Policens forsikringssum er den højeste grænse for Ifs samlede forpligtelse for erstatningskrav, som rejses mod sikrede inden for det enkelte 
forsikringsår, uanset om kravet rejses overfor enkelte sikrede eller alle sikrede.

7 Selvrisiko
Den for forsikringen gældende selvrisiko fremgår af policen. 

8 Sikkerhedsforholdsregler og ændring af risiko
For denne forsikring gælder ingen særlige sikkerhedsforholdsregler eller særlige regler for ændring af risiko.

9 Sikredes pligter ved skade
9.1 Anmeldelse
Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal det uden ophold anmeldes til If. 

Se i øvrigt i Generelle vilkår, kap. 2 ”Sikredes pligter ved skade”.

9.2 Retslig behandling
Udebliver sikrede fra retslig behandling ved domstolene eller forholder sikrede sig i øvrigt passivt i en sådan situation, og afsiger retten dom 
baseret på udeblivelse eller passivitet, er If ikke forpligtet til at stille forsikringssum til rådighed, medmindre det er åbenbart, at en materiel 
prøvning ville have haft samme resultat.

10 Erstatning i tilfælde af tab
10.1 Omkostninger
Rimelige og nødvendige omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse dækkes, såfremt de er afholdt med Ifs godkendelse.
Sådanne omkostninger og renter af dømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt kun i det omfang 
forsikringssummerne ikke derved overskrides.

10.2 Maksimumdækning ved seriekrav
Erstatningskrav, som efter kap. 2 er rejst mod sikrede i anledning af formuetab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som 
én forsikringsbegivenhed (seriekrav).

Seriekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. kap. 2. Er første krav i serien rejst forud for denne polices 
ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af seriekravet dækket under denne police.

I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører formuetab, der er konstateret før forsikringens ikrafttræden, jf. kap. 2, dækker policen ikke disse 
formuetab.
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