
Ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring 

Hovedparten af de private skoler, som benytter Willis, har tegnet en ledelses- og 

bestyrelsesansvarsforsikring.  

 

Ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikringen dækker alle nuværende, tidligere og fremtidige 

medlemmer af bestyrelsen samt af den daglige ledelse på skolen.  

 

Forsikringen dækker erstatningsansvar for formuetab og renter deraf, som ledelse og bestyrelsen 

pådrager sig i sin egenskab af ledelse og bestyrelses arbejde. Forsikringen dækker endvidere 

sagsomkostninger, der vedrører et af forsikringen omfattet erstatningskrav. Det vil sige, at 

forsikringen dækker det personlige ansvar og personlige krav, og ikke krav rettet mod skolen. 

 

Forsikringen dækker alene erstatningskrav, der er rejst mod ledelse eller bestyrelse i 

forsikringstiden, det vil sige, mens forsikringen har været trådt i kraft. 

 

Følgende forhold er undtaget fra forsikringens dækning: forsætlig forvoldelse af formuetab, bøder 

eller tilsvarende strafferetlige sanktioner, krav der skyldes, at handlinger eller undtagelser har haft 

til formål at skaffe nogen uretmæssig fortjeneste samt krav der ville have været dækket på en 

ansvarsforsikring eller en professionel ansvarsforsikring. 

 

Der er tillige knyttet en kriminalitetsdækning på forsikringen. Kriminalitetsdækningen dækker 

skolens direkte formuetab som følge af ansattes kriminelle handlinger eller undladelser med forsæt 

til egen vinding eller vinding for specifik tredjemand. Ved ansatte forstås alle der indgår i et 

almindeligt ansættelsesforhold på skolen, samt skolens ledelse og bestyrelse. Forsikringen dækker 

desuden skolens erstatningsansvar overfor tredjemand, hvad angår direkte formuetab, som 

tredjemand lider, som følge af ansattes kriminelle handlinger eller undladelser. Endelig dækker 

forsikringen også databedrageri med vinding til følge, eks. netbanksindbrud. 

 

De vigtigste undtagelser på kriminalitetsforsikringen er indirekte tab, såsom avancetab, driftstab og 

lignende. Misligholdelse af aftaler m.fl.. 

 

På ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikringen er der en forsikringssum på kr. 5,0 mio. pr. skade og 

pr. skole pr. år. Der er ingen selvrisiko. 

På kriminalitetsdækningen er der en dækningssum på kr. 1.250.000 pr. skade pr. år. Der er en 

selvrisiko på kr. 5.000. 

 

Samlet erstatningssum på forsikringsprogrammet (alle tilknyttede skoler) kan dog ikke overstige kr. 

40,0 mio. pr. forsikringsår. 

 

Har jeres skole endnu ikke tegnet ovennævnte forsikring, kan I gøre dette ved at udfylde 

vedhæftede begæring og sende den til Willis. 

 


