Till Sveriges Bilåtervinnares Riksförbunds medlemsföretag
Erbjudande om försäkring för VD- och styrelseansvar
Under Sveriges Bilåtervinnares Riksförbunds årsmöte som hölls på Hasselbacken i Stockholm
informerade vi om vår speciellt upphandlade VD- och styrelse ansvarsförsäkring och lovade att
återkomma med en offert för SBRs medlemmar.
Varför teckna en VDS-försäkring?

Ett aktiebolag har många intressenter och förutom bolaget självt kan det finnas aktieägare
eller utomstående borgenärer vilkas intressen styrelse har att tillgodose. Vid felaktigheter
som uppstår, riskerar därför bolagets styrelse att bli personligt betalnings- och straffansvariga
även i de fall de endast rör sig om små fel eller är en följd av okunskap eller oaktsamhet.
Processerna tenderar att bli både utdragna och väldigt kostsamma och oavsett utgången
brukar man initialt få stå för sina egna rättegångskostnader.
Försäkringen
Till följd av den kraftigt ökade benägenheten att ställa krav på nuvarande och tidigare ledning och
styrelseledamöter har Söderberg & Partners i samarbete med AIG tagit fram en försäkringslösning
som erbjuder marknadens konkurrenskraftigaste försäkringsskydd. Tack vare vår samlade
upphandling av försäkringen får ni som medlemmar i SBR även del av köpkraften från många
företag med samma behov som ert.
Hur gör jag för att teckna försäkringen?
Med det här brevet följer en offert på en VDS ansvarsförsäkring för ert företag. Premien har räknats
fram med er senast kända omsättning som är det enda premieargument som behövs för att teckna
försäkringen. Tycker ni, som de flesta av Sveriges VD och styrelsemedlemmar, att det är viktigt att
skydda sin privata ekonomi så behöver ni bara betala premien för den bilagda försäkringen och
skicka in det bilagda frågeformuläret.
Anser ni att ert företag inte har behov för försäkringen är det bara att bortse från offerten. Meddela
då gärna oss via magasin@soderbergpartners.se så ser vi till att ta bort er ur försäkringssystemet.
Frågor
Kontakta oss på telefon 026-614100 eller magasin@soderbergpartners.se
Med vänliga hälsningar,
Stefan Ehn
Söderberg & Partners

Söderberg & Partners
Första Magasinsgatan 5
803 10 Gävle

Söderberg & Partners Insurance & Investment Consulting AB
Organisationsnummer: 556707-7648
Styrelsens säte: Stockholm

Telefon: 026-614100
Fax: 026-654300
www.soderbergpartners.se

