
Ledelsesansvarsforsikring
- med indbygget kriseberedskab

AIG lancerer nu Ledelsesansvarsforsikring 2.0. En ledelsesansvarsforsikring med indbygget kriseberedskab. Nu 
står vi ikke kun skulder-ved-skulder med vores kunder, når de bliver mødt med erstatningskrav; vi assisterer 
allerede inden skaden sker. Vores udgangspunkt er, at langt de fleste problemer kan løses, såfremt der sættes ind 
i tide, og man er villig til at tage de nødvendige beslutninger.

FORMÅL
Formålet med en ledelsesansvarsforsikring med indbygget  
kriseberedskab, at minimere risikoen for, at ledelsesmedlemmer i 
en organisation bliver mødt med personlige erstatningskrav. Dette 
sker oftest i forbindelse med udfordringer med likviditeten, 
indtjeningen eller lignede kritiske situationer. I de tilfælde hvor et 
ledelsesmedlem alligevel har risiko for bliver mødt med et personligt 
erstatningsansvar, tilbyder vi et eksternt ekspertpanel med henblik 
på at stille vores kunder bedst muligt i forsvaret af deres sag. 
Ekspertpanelet rådgiver ikke om forretningskoncepter, strategi-
planer eller lignende. Det ved vores kunder bedst selv. Men vi 
kan gøre vores bedste for at sikre, at vores kunder ikke havner i 
lange og opslidende ansvarssager, så fokus kan holdes på det 
centrale for ledelsesmedlemmet: At skabe værdi for virksomheden.

Behovet og muligheden for forebyggende at gøre brug af AIG’s 
ekspertpanel aftales individuelt mellem kunden og AIG.

GOD SELSKABSLEDELSE 
Med udgangspunkt i vejledning om god selskabsledelse drøfter 
vi risikostyring, rapporteringer, handlingsplaner og eventuelle 
dokumentationsbehov samt i øvrigt de forhold med selskabets 
ledelse.

Vores ekspertpanel vil således bestå i at give selskabet og dets 
ledelse en række konkrete værktøjer, således at ledelsen kan 
sikre og demonstrere klare retningslinjer for ansvarlighed, 
ansvarsfordeling, planlægning, opfølgning samt risikostyring.

HVAD SKER DER I PRAKSIS?
I tilfælde af at AIG vurderer, at der foreligger risiko for eller konkret 
mistanke om, at krav vil blive rejst, tilbyder AIG et opstartsmøde 
imellem selskabets ledelse og ekspertpanelet, herunder direktio-
nen, bestyrelsen og eventuelt revisor.

Mødet er uforpligtende, og omkostningerne afholdes af AIG.  
Ekspertpanelet yder generel vejledning af præventiv karakter, 
med  udgangspunkt i normerne for god selskabsledelse, med 
henblik på at undgå et krav rejses.

Følgende punkter vil være udgangspunktet for drøftelser for 
planlægning af handlingsplan på opstartsmødet:

RISIKOStyRInG OG RAPPORtERInG

God selskabsledelse med særligt fokus på ledelsens 
pligter i forhold til risikostyring og rapportering.

ROLLEFORDELInGEn 

Forholdet mellem direktion og bestyrelse i forhold til 
ansvarsområde, arbejdsopgaver m.v.

DOKuMEntAtIOnSBEHOV

Behovet for dokumentationsmateriale, fx. protokolførelse,  
forretningsgange og hand-lingsplaner m.v..

EKStERnE RÅDGIVERE

Afdækning af behov for brug og involvering af eksterne 
rådgivere i den konkrete situation. 



American International Group, Inc. (AIG) er et af verdens førende forsikringsselskaber. AIG er grundlagt 1919 og tilbyder i dag skade- og livsforsikring, pension og andre finansielle services i mere end 80 land og jurisdiktioner. 
På verdensplan har AIG et af de bedst dækkende skadeforsikringsnetværk til betjening af erhvervsvirksomheder, institutionelle kunder og privatpersoner. 
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KOMMunIKAtIOn
Kommunikation med kapitalejere, banker, 
investorer, m.v. 

FORSIKRInGSFORHOLD
Dækning, risikoforandringer og kontakten til AIG, 
herunder anmeldelse.

KOnKREt HAnDLInGSPLAn 
Ekspertpanelet vurderer inden mødets afslutning 
inden for hvilke områder, der måtte være behov for 
en handlingsplan. Vurderes behov for handlingsplan 
at være til stede, udarbejdes en sådan.

Handlingsplanen vil indeholde tiltag med henblik på 
at eliminere eller minimere risikoen for at et 
ledelsesansvar pålægges. Dette kan eksempelvis 
være udarbejdelse af hvidbog med sikring af det 
nødvendige dokumentaionsmateriale og andet.

BRuG FOR MERE RÅDGIVnInG?
Såfremt der fra selskabet og dets ledelses side er ønske om 
yderligere juridisk assistance, aftales dette imellem selskabets 
ledelse og ekspertpanelet. 




