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2 Exclusive summary 
 

Following the financial crisis several banks in Denmark went into liquidation. As a result of this the 

Danish state has sued the former boards and managements in several banks for damages. These 

are substantial claimes. 

The basis of this master thesis is a pending case, where the former board of EIK Bank Danmark has 

been sued by the Danish State for the loss, following the liquidation of the bank. 

Normally the boards have taken out an insurance policy, covering board liability, however in the 

case scenario, that is the inspiration for this thesis, the insurance company has refused to cover 

the claim. The reason for doing so is that alleged misrepresentation, as the annual reviews in the 

annual reports, which have been a part of the material, used by the insurance company to draw 

up this particular insurance, was faulty.  

The annual review in the annual reports were in fact faulty, however it is very unusual, and 

actually never seen before, that an insurance company claims misrepresentation on the grounds 

of information in the annual review.  

Section 4-6 in the Danish Insurance Agreement Act the policy holder has a duty to answer any 

questions the insurance company may find relevant to ask, when the insurance policy is drawn up.  

Likewise the policy holder has a duty to disclose any information relevant to the insurance 

company pursuant to section 7 in the Danish Insurance Agreement Act. 

The analasys shows that the information i the annual review is not part of the duty to answer 

under section 4-6. The information is more likely to be defined as a part of the duty to disclose 

pursuant to section 7, as the insurance company has not specifically asked questions regarding this 

particular information. In order for the insurance company to refuse to cover the claim subject to 

section 7, the policy holder must have shown gross negligence by not giving the information. 
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Furthermore the information must be relevant and be of utmost importance to the risk 

assesment. 

Although it could appear that the annual review in the case is covered by the Danish Insurance 

Agreement Act section 7, it is still not clearly covered as well as it lacks support in case law and in 

the procedures of the insurance companies in Denmark.  

In the economic part of the thesis, the problem is treated from a law and economic point of view, 

where I am looking in to when it is economically efficient for the insurance company to be entilted 

to refuse coverage.   

Here it shows that when it is very likely for the mispresented information to be discovered, the 

insurancy company should not be allowed to refuse to cover. Furthermore the value of alpha is 

significant for whether the claim should be covered or not, as a low alpha increases the probability 

for bad faith and gross negligence. Thus the company should be allowed to refuse coverage when 

the duty to disclose subsject to section 7 has been breached due gross negligence, and should not 

be allowd to refuse covereage when the oligation is breached due to simple negligence.  
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3 Casen 
Den 1. juli 2005 tegnede Eik Bank Danmark en bestyrelsesansvarsforsikring hos 

forsikringsselskabet, hvor en del af risikoen blev genforsikret hos Chartis.  

Eik Bank Danmark blev den 30. september 2010 erklæret konkurs og efterfølgende blev der lavet 

en undersøgelsesrapport om Eik Bank Danmark. I forbindelse med, at undersøgelsesrapporten  

blev offentliggjort, henvendte Eik Bank Danmark i juni 2011 sig til Chartis og anmeldte en 

omstændighed jf. forsikringsbetingelserne punkt. 10.3. Anmeldelsen blev i første omgang på ret 

vis kun registreret.  

Den 30. december 2011 forelå der en stævning mod bl.a. de tidligere ledelsesmedlemmer, udtaget 

af Finansiel Stabilitet. I stævningen blev der nedlagt påstand om erstatningsansvar, idet det blev 

gjort gældende, at bestyrelsen, ledelsen og revisor var solidarisk erstatningsansvarlige for tabet, 

som følge af bankens konkurs. . Det bemærkes, at erstatningskravet iht. stævningen er af 

betydelig størrelse, idet kravet udgør over kr. 250.000.000,00.  

Den 20. januar 2012 kom der et brev fra forsikringsselskabernes advokat, som konstaterede, at der 

ved forsikringens tegning og ved fornyelser af forsikringen, var afgivet urigtige oplysninger fra 

bankens side. Det fremgik videre af brevet, at forsikringsselskabet og Chartis ikke ville have 

accepteret at tegne forsikringen og dens fornyelser, hvis havde været bekendt med de rette 

forhold. Af denne årsag afviste er forsikringsselskaberne at dække kravet, da de anså sig fri for 

ansvar jf. Forsikringsaftaleloven §§ 4-6.  

De af forsikringsselskaberne påståede urigtige oplysninger består i særdeleshed af de oplysninger, 

som ledelsen har givet i ledelsesberetningerne fra 2005 til 2009. Forsikringsselskabet gældende 

endvidere gældende, at ledelsens tilsidesættelse af påbud og henstillinger fra Finanstilsynet kan 

betegnes som sikredes faktiske forsætlige skadeforvoldelse eller retsbrud, punkt 6.3 i 

forsikringsbetingelserne. 

Den 15. januar 2013 stævnede ledelsen i Eik Bank Danmark forsikringsselskaberne med påstand 

om at anerkende det anmeldte krav samt at dække evt. krav, som ledelsen måtte blive dømt at 
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betale. Det gøres bl.a. at gældende, at forsikringsselskaberne ved passivitet har fortabt deres  ret 

at hævde , at ledelsen ikke er berettiget til dækning gennem deres forsikring jf. 

forsikringsaftaleloven § 8. Endelig gøres det gældende, at forsikringsselskabets begrundelse for 

afvisning af kravet aldrig er set før og må anses for uhjemlet. 

Endelig kan det nævnes, at ledelsen i Eik Bank Danmark er blevet meldt til bagmandspolitiet af 

Finanstilsynet, da Finanstilsynet finder ledelsens adfærd meget uforsvarlig og groft uagtsom. Det 

skal dog bemærkes, at der endnu ikke er truffet afgørelse herom. 

4 Indledning 
I kølvandet af finanskrisen var der flere banker i Danmark der krakkede. Efterfølgende er der af 

Finansiel Stabilitet blevet rejst erstatningskrav i mod ledelsen i flere krakkede danske banker.  

Ledelsen i en bank har typisk tegnet en ledelsesansvarsforsikring, der vil dække eventuelle krav, 

der måtte komme, hvis ledelsen i banken har handlet ansvarspådragende og mødes med 

erstatningskrav. En af de banker, der er blevet mødt med et erstatningskrav fra Finansiel Stabilitet 

er Eik Bank Danmark A/S (herefter benævnt Eik Bank Danmark), der gik konkurs i 2010. Eik bank 

Danmark havde tegnet en ledelsesansvarsforsikring hos Tryggingarfelagið Føroyar (herefter 

forsikringsselskabet), Færøernes største forsikringsselskab. En del af forsikringen var genforsikret 

hos det internationale forsikringsselskab Chartis. 

Mens flere forsikringsselskaber venter med at træffe en endelig afgørelse om dækning indtil 

erstatningsansvaret endeligt er afgjort i retten, for at se om der foreligger eventuelt forsæt, så de 

kan afvise kravet på forsætlig fremkaldelse af forsikringsbegivenheden1, har Tryggingarfelagið 

Føroyar sammen med sin genforsikrer Chartis allerede nu afvist at dække kravet fra Eik Bank 

Danmark. Da stævningen mod de tidligere ledelsesmedlemmer i Eik Bank Danmark og revisor 

forelå december 2011 og der bedre kunne tages stilling til erstatningsansvaret, valgte 

forsikringsselskabet at afvise at dække kravet. Begrundelsen lå ikke i, at der ikke var tale om et 

erstatningsansvar, men i at der tilbage i 2005 var afgivet urigtige oplysninger ved forsikringens 

tegning jf. Forsikringsaftaleloven (herefter benævnt FAL) §§ 4-6. Disse urigtige oplysninger skulle 

findes i årsrapportens ledelsesberetning. 
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Ovennævnte case, som vil blive gennemgået nærmere nedenfor, danner udgangspunktet for de 

juridiske problemer der måtte være med sådan en afvisning. Der ses på, hvad en urigtig oplysning 

ved forsikringens tegning er, og hvorvidt de urigtige oplysninger i årsrapporten ledelsesberetning i 

forbindelse med tegning af en ledelsesansvarsforsikring kan kategoriseres, som det der kaldes en 

urigtige oplysning ved forsikringens tegning, jf. bestemmelserne herom i FAL. 

For så vidt angår den retsøkonomiske del, vil der ses nærmere på, hvorvidt et forsikringsselskab 

skal have lov helt at afvise dækning af kravet fra forsikringstageren i en situation, som den i casen 

skitserede. Forsikringsselskaber spiller en central rolle i forbindelse med risikoallokering. 

 

5 Begrundelse for valg af emnet  
I nærværende afhandling vil nogle af de problemstillinger, der er relevante i forbindelse med, at 

forsikringsselskabet har afvist at dække kravet, som ledelsen i Eik Bank Danmark blev mødt med 

fra Finansiel Stabilitet blive behandlet. Derudover vil der retsøkonomisk blive behandlet en model, 

der er relevant for afgivelse af urigtige oplysninger ved forsikringens tegning. 

Grunden til, at der i denne afhandling ses nærmere på hvilken betydning oplysningerne i 

årsrapportens ledelsesberetning har på dækningen af en bestyrelsesansvarsforsikring er, at dette 

er et yderst relevant og aktuelt emne i forbindelse med de meget store erstatningskrav, som flere 

banker og tidligere bankledelse i kølvandet af finanskrisen er mødt med.  

 

Det, som gør emnet særdeles interessant er, at forsikringsselskabets begrundelse for afvisning af 

kravet er meget usædvanlig og ses ikke anvendt før.  Derfor er der ikke nogen retspraksis på 

området i relation til de urigtige risikooplysninger, som måtte være i årsrapportens 

ledelsesberetning samt hvilken betydning dette har for dækningen på en 

bestyrelsesansvarsforsikring. Den manglende retspraksis og den meget sparsomme litteratur på 

erhvervsforsikringsområdet i forhold til afgivelse af risikooplysninger i forbindelse med 

ledelsesansvarsforsikring tillagt problemets aktuelle relevans gør det oplagt, at behandle 

problemet i nærværende afhandling. Det er nærliggende, at emnet i fremtiden vil blive 
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omdiskuteret, og muligvis vil få forsikringsselskaberne til at revurdere eller ændre deres praksis på 

området, når det gælder tegning af en bestyrelsesansvarsforsikring og risikovurderingen af en 

bestyrelsesansvarsforsikring.  

Rent samfundsøkonomisk er problemet også interessant, da det er interessant at se på 

allokeringen af risiko mellem ledelsesmedlemmer og forsikringsselskab. Forsikringsselskaber 

spiller en vigtig rolle i samfundet i forbindelse med allokering af risiko. Der vil altid være en 

afvejning mellem risikoallokering på den ene side og incitament på den anden side. Her  er det 

værd at undersøge, hvordan den bedste nytte for samfundet opnås. 

 

6 Ledelsesansvarsforsikringen 
Det spiller en stor rolle for de oplysninger der skal gives ved forsikringens tegning, hvilken slags 

forsikring, der er tale om. Af denne årsag gives der nu en kort intro til ledelsesansvarsforsikringen. 

Formålet med en ledelsesansvarsforsikring er, at den skal afdække eventuelle 

forsvarsomkostninger og erstatningsbeløb, som man som ledelse af et selskab kan blive pålagt at 

betale. 

Derudover vil ledelsesansvarsforsikringen også have til hensigt at dække forskellige udgifter i 

forbindelse med, at et krav uberettiget bliver rejst mod ledelsen uden at ledelsen bliver fundet 

erstatningsansvarlig. 

En anden post, som en ledelsesansvarsforsikring efter omstændighederne også vil dække, er for 

genetablering af renommé i det tilfælde at en selskabsledelse bliver frifundet i en erstatningssag. 

Ved forhold, som kan karakteriseres som grov uagtsomhed, dækker ledelsesansvarsforsikringen 

normalt også. Dette er også i overensstemmelse med FAL 18, hvoraf det fremgår, at en forsikring 

dækker grov uagtsomhed, når det gælder livsforsikring og ansvarsforsikring.  
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Derudover kan en ledelsesansvarsforsikring foreløbig også dække ved påståede kriminelle forhold 

og ved påstået forsætlig fremkaldelse, frem til det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig 

afgørelse, og det ikke er muligt at anke afgørelsen2. 

Ud over ledelsens personlige og faglige kompetencer er en ledelsesansvarsforsikring meget vigtige 

for en leders personlige risk management.3  

En ledelsesansvarsforsikring bliver tegnet på grundlag af de oplysninger, der bliver angivet i 

begæringen og eventuelle supplerende oplysninger. Typisk består de supplerende oplysninger af 

det seneste årsregnskab, eventuelle prospekter og information materiale til investorer. Derudover 

kan forsikringsselskabet benytte sig af andet offentligt tilgængeligt materiale.4 

Der findes et bredt udvalg af ledelsesansvarsforsikringer i Danmark i dag, hvor 

ledelsesansvarsforsikringer kan købes hos mindst 15 forskellige forsikringsselskaber. Også i 

udlandet er der 15-20 forsikringsselskaber, der tilbyder ledelsesansvarsforsikringer til det danske 

marked.5 

 

7 Problemstilling 
Det er vigtigt at gøre flere overvejelser om, hvordan de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen 

skal kategoriseres. Det bliver nødvendigt at se nærmere på, om årsrapporten, herunder 

ledelsesberetningen, og begæringen skal ses som en helhed i relation til FAL § 4-6. Dernæst bliver 

det nødvendigt at se nærmere på ledelsesberetningen, som en del af oplysningspligten i FAL § 7. 

Sidst og ikke mindst er det vigtigt at se nærmere på, om de urigtige oplysninger i 

ledelsesberetningen overhovedet kan kategoriseres, som det, der normalt forstås med urigtige 

oplysninger ved forsikringens tegning.  

                                                 
2 Andersen, Klaus Stubkjær, 2011, s. 134 

3 Andersen, Klaus Stubkjær, 2011, s. 134 

4 Andersen, Klaus Stubkjær, 2011, s. 180 

5 Andersen, Klaus Stubkjær, 2011, s. 134 (tallene er fra 2011) 
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Det er ikke set før, at et forsikringsselskab har påberåbt sig urigtige oplysninger ved forsikringens 

tegning ved at vise til nogle urigtige oplysninger i en ledelsesberetning. Måske er dette en tidligere 

uudnyttet mulighed, eller blot et tegn på, at urigtige oplysninger i årsrapporten - i dette tilfælde 

ledelsesberetningen - ikke kan kategoriseres som det, der normalt forstås som urigtige oplysninger 

ved forsikringens tegning. 

Retsøkonomisk set er der også en del interessante overvejelser om, hvordan et forsikringsselskab 

skal have lov at agere ud fra en økonomisk efficiensafvejning. Et risikoneutralt forsikringsselskab 

spiller en stor rolle og har stor betydning i forbindelse med risikoallokering i forhold til en 

risikoavers forsikringstager. 

 

8 Problemformulering 
Med udgangspunkt i forsikringscasen laves der nu en juridisk og retsøkonomisk analyse af de 

urigtige oplysninger givet ved forsikringens tegning. Analyserne vil blive bearbejdet med følgende 

spørgsmål: 

 Hvorvidt kan de urigtige oplysninger i årsrapportens ledelsesberetning betegnes som en 

urigtig risikooplysning ved forsikringens tegning? 

 Hvorvidt er det økonomisk efficient, at forsikringsselskabet får lov til slet ikke at dække 

kravet?   

9 Synsvinkel 
For så vidt angår den juridiske del af afhandlingen vil jeg som en slags konsulent for 

advokatkontoret Rønne og Lundgren belyse problemet med de urigtige oplysninger i 

årsrapportens ledelsesberetning i forhold til det, som forstås med urigtige risikooplysninger ved 

forsikringens tegning, jf. FAL §§ 4-10. 

Den synsvinkel, der vil blive brugt i den retsøkonomiske analyse er mere samfundsmæssig 

synsvinkel.  I den retsøkonomiske analyse lægges der vægt på den økonomiske efficiens i 
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afvisningen af kravet, herunder hvilken betydning omkostninger, incitament og risikoallokering har 

for markedets aktører samt på den måde, markedet fungerer.   

10 Strukturen i Afhandlingen 
Med udgangspunkt i casen behandles problematikken omkring urigtige oplysninger ved forsikrings 

tegning, det som også bliver kaldt urigtige oplysninger ved aftalens afslutning. Juridisk giver dette 

anledning til en del overvejelser, bl.a. grundet den manglende retspraksis og teori på området. 

Retsøkonomisk ses der på, hvorvidt det er økonomisk efficient, at såfremt forsikringsselskabet er 

berettiget til slet ikke at dække kravet. 

Behandlingen af problematikken i afhandlingen tager sit udgangspunkt i en juridisk og en 

retsøkonomisk problemformulering, et juridisk spørgsmål og et retsøkonomiske spørgsmål. Til 

sidst vil der være en konklusion, hvor resultatet af de to analyser vil blive drøftet ud fra det, som 

viser sig at være hensigtsmæssigt ud fra det, som kan betragtes at være mest efficient for 

samfundet som helhed. 

 

10.1.1 Struktur af den juridiske analyse (Kap 2) 
 

I den juridiske del udarbejdes der en analyse med udgangspunkt i den juridiske problemstilling: 

 Hvorvidt kan de urigtige oplysninger i årsrapportens ledelsesberetning betegnes, som en 

urigtig risikooplysning ved forsikringens tegning? 

Først ses på forsikringsselskabets påstand om, at de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen 

henhører under FAL §§ 4-6. Sidenhen bliver andre relevante bestemmelser i FAL §§ 4-10 

analyseret iht. de urigtige oplysninger i årsrapportens ledelsesberetning. For bedre at kunne 

analysere de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen i henhold til de relevante bestemmelser i 

FAL §§ 4-10, laves der en tredeling. 1) Først undersøges det, om ledelsesberetningen, sammen 

med den øvrige del af årsrapporten, kan ses som en integreret del af forsikringsbegæringen (FAL 

§§ 4-6). 2) dernæst undersøges det, om ledelsesberetningen kan ses som en del af 

oplysningspligten, som kan være en del af de oplysninger, der skal afgives i forbindelse med 

tegning af en forsikring, jf. FAL § 7. 3) Endelig undersøges det, om de urigtige oplysninger i 
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ledelsesberetningen overhovedet kan ses som det, der normalt forstås ved en urigtig 

risikooplysning ved forsikringens tegning. 

Dette giver anledning til, at der indledningsvis redegøres for baggrunden for reglerne vedrørende 

risikooplysninger, og hvad der mere generelt gælder i forbindelse med risikooplysninger. I 

forbindelse med forsikringsselskabets påstand om, at de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen 

henhører ind under FAL §§ 4-6, bliver det nødvendigt at knytte nogle bemærkninger til det af 

forsikringsselskabet anførte, så det stemmer bedre overens med afhandlingens videre forløb og 

struktur. 

Del 1: I dette afsnit bliver der gået mere retsdogmatisk til værks. Med ledelsesberetningen og 

dennes indhold som en integreret del af forsikringsbegæringen som udgangspunkt bliver det 

analyseret, hvordan årsrapportens ledelsesberetning og dennes indhold står iht. til FAL §§ 4-6 og 

om der findes retspraksis, der kan belyse problematikken nærmere. 

Del 2: I dette afsnit undersøges det, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen og dennes 

indhold kan ses som en del af oplysningspligten, jf. FAL § 7. Der undersøges ligeledes, hvorvidt 

retspraksis kan fremme forståelsen i den givne situation. Derudover bliver det nødvendigt at se på 

grov uagtsomhed ud fra et forsikringsretligt perspektiv.   

Del 3: I den tredje og sidste del af den juridiske analyse behandles selve ledelsesberetningen. Først 

ses på ledelsesberetningens formål og hvilke krav der ud fra lovgivningen sættes til 

ledelsesberetningen. Herunder ses på, hvilke krav der bliver stillet i Lov om Finansiel virksomhed 

og i Regnskabsbekendtgørelsen. Dernæst undersøges, hvilken betydning ledelsesberetningen har i 

selskabsretlig sammenhæng. Dette bliver gjort for at få et bedre indblik i, hvilke krav der stilles til 

en selskabsledelse i forhold til ledelsesberetningen. Til sidst gennemgås forsikringsselskabernes 

praksis på området, herunder om der ud fra denne praksis kan findes frem til ledelsesberetningens 

betydning i forsikringsselskabets risikovurdering. Her er det også interessant at se nærmere på, 

hvorfor det aldrig er set før, at et forsikringsselskab har påstået, at eventuelle urigtige oplysninger 

i årsrapportens ledelsesberetning henhører under FAL §§ 4-6 – eller i øvrigt afvist dækning under 

henvisning til urigtige oplysninger i ledelsesberetningen. 
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Grunden til at der først ses på de urigtige oplysninger i ledelsesberetning iht. FAL §§ 4-7 for siden 

at se nærmere på selve ledelsesberetningen mv. er, at forsikringsselskabet gør gældende, at de 

urigtige oplysninger i ledelsesberetningen henhører under FAL §§ 4-6. Strukturen er således 

baseret på strukturen i casen.  

 

10.1.2 Struktur af den økonomiske analyse (Kap 3). 
 

Udgangspunktet for den økonomiske analyse er den økonomiske problemformulering: 

 Hvorvidt er det økonomisk efficient, at forsikringsselskabet får lov til slet ikke at dække 

kravet? 

Indledningsvis redegøres der for formålet bag de danske regler om afgivelse af urigtige oplysninger 

ved aftalens afslutning, og hvordan dette formål stemmer overens med problemformuleringen, 

om hvorvidt det er økonomisk efficient, at forsikringsselskabet får lov til slet ikke at dække kravet. 

Dernæst foretages der en kort gennemgang af de relevante bestemmelser i forbindelse med 

urigtige risikooplysninger ved forsikringens tegning, da dette er de bestemmelser, der vil blive 

behandlet i den økonomiske analyse. 

Herefter ses der lidt nærmere på, hvordan urigtige risikooplysninger ved forsikringens tegning 

økonomisk set kan føre til asymmetrisk information, der kan ende med adverse selection, samt 

hvordan screening og signalering kan være med til at formindske dette problem.  

Siden analyseres de forskellige situationer i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger ved 

forsikringens tegning. Først bliver de to mere klare tilfælde analyseret, dvs. hvor der enten er tale 

om god tro eller svig. I den forbindelse redegøres der endvidere for, hvad er en pooling ligevægt 

og hvad er en separating ligevægt. 

Der vil blive kommet nærmere ind på en adverse selection model, der beskæftiger sig med 

adverse selection på forsikringsmarkedet. Modellen er udviklet af Rothschild og Stiglitz tilbage i 

1976, men udgangspunktet er de ændrede forudsætninger, der bliver brugt i en artikel af Dixit og 
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Picard, hvor forsikringstageren ikke ved, hvilken type han er. Sidsnævnte model ligger til grund for 

analysen.  

Der redegøres for, hvad der bør gælde, hvis de urigtige oplysninger er givet uagtsomt. Først 

redegøres for de tilfælde, hvor de urigtige oplysninger helt sikkert vil blive opdaget, dernæst ses 

der på den situation, hvor der er tale om et meget stort alpha. Endelig undersøges det, hvordan 

tingene forholder sig, hvis der er tale om et meget lille alpha. 

Efter analysen kommer en sammenfatning af de resultater, der er fundet frem til i analysen.  

Afslutningsvis er der en økonomisk delkonklusion samt til slut en samlet konklusion af de 

resultater, som afhandlingen af ført til.  

Det bemærkes, at det er meget sparsomt med litteratur, for så vidt angår alpha. 

 

10.1.3 Juridisk Afgrænsning 
Når det kommer til den betydning, som ledelsesberetningen har for dækning i forbindelse med en 

ledelsesansvarsforsikring, er der tre forskellige situationer, hvor oplysningerne i ledelsesberetning 

i forsikringsregi kan have betydning. Den første er, hvilken betydning eventuelle fejl i 

ledelsesberetningen måtte have for de oplysninger der gives i forbindelse med tegning af 

forsikringen. Den anden situation er, hvilken betydning oplysningerne i en eventuel senere 

ledelsesberetning kan have ved eventuel fornyelse af forsikringen. Dette bliver normalt kaldt 

fareforøgelse i forsikringstiden, jf. FAL § 45. Den tredje situation er den indvirkning og betydning 

oplysningerne i ledelsesberetningen måtte have på, at forsikringsbegivenheden indtræffer, dvs. 

om de urigtige oplysningerne i ledelsesretningen måtte have indflydelse på hvorvidt der kan 

statueres ansvar.  

Af disse tre situationer er det den første situation, der bliver behandlet og analyseret og der 

afgrænses således fra de øvrige to situationer i denne afhandling. Revisors rolle vil heller ikke blive 

analyseret. Der ses kun på hvorvidt revisors godkendelse af årsrapporten, herunder 

ledelsesberetningen, kan have påvirket ledelsens dømmekraft af de oplysninger de har givet til 

forsikringsselskabet. Ikke mindst skal der afgrænses fra for mange detaljer i selve casen, da 

afhandlingens fokus er på, hvorvidt urigtige oplysninger i en ledelsesberetning kan betegnes som 
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det, der normalt forstås ved urigtig oplysning ved forsikringens tegning. Med inspiration fra casen, 

er formålet således at finde frem til, hvordan de urigtige oplysninger i en ledelsesberetning står i 

forhold til urigtige oplysninger ved forsikringens tegning, jf. FAL §§ 4-7. Eksempler fra 

ledelsesberetningen i selve casen bliver draget ind i analysen, hvor det findes passende og 

nødvendigt for at fremme forståelsen. 

 

10.1.4 Økonomisk Afgrænsning 
Den økonomiske analyse beskæftiger sig kun med de retsøkonomiske aspekter i forhold til 

bestemmelserne i forsikringsaftalelovens §§ 4-7. Revisors rolle bliver heller ikke behandlet som led 

i den økonomiske analyse. 

 

10.1.5 Juridisk metode 
Formålet med dette afsnit er beskrive hvordan den juridiske problemstilling vil blive bearbejdet og 

analyseret. Der vil blive redegjort for de retskilder, der vil blive brugt i den juridiske analyse. Først 

ses der på retskildelæren. Som det ligger i ordet, så er retskildelæren læren om retskilderne, dvs. 

hvilke retskilder eller hjemler der findes og det de indeholder. Derefter gås der til den 

retsdogmatiske analyse, som er den analyse hvorefter der med de eksisterende hjemler findes 

frem til gældende ret. Den juridiske problemformulering vil så blive bearbejdet ud fra den 

ovenfornævnte juridiske metode. 

 

10.1.6 Retskildelæren 
I retskildelæren findes hjemlen til at finde frem til gældende ret. Et andet ord for retskildelæren er 

retsgrundlaget. De fire retskilder, der findes i dansk ret er: regulering, retspraksis, sædvane og 

forholdets natur.6 

I nærværende afhandling vil der til at besvare den juridiske problemformulering hovedsagligt 

anvendes bestemmelser i FAL, FIL, SEL og Regnskabsbekendtgørelsen. Der ses også på retspraksis 

på området. Derudover vil der ses på den praksis, der er nedskrevet om tegning af 

                                                 
6 Nielsen, Ruth og Tvarnø, D. Christina, 2008, s. 32 
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ledelsesansvarsforsikring og den efterfølgende risikovurdering. Her undersøges, hvilke kutymer og 

sædvaner der findes i forsikringsverdenen. Forholdets natur er også relevant pga. manglende 

praksis på området. 

I forbindelse med retspraksis er det således, at jo højere en instans desto højere præjudikatværdi 

har dommen. Højesterets domme har således den højeste præjudikatværdi. Findes der domme 

med samme resultat jo højere præjudikat har domen og det kan også spille en rolle om dommen 

er afsagt med dissens.7 Som tidligere nævnt, findes der ingen retspraksis vedrørende den konkrete 

problematik, men der findes dog relevant retspraksis, som kan bruges til at belyse enkelte 

momenter. 

Den traditionelle måde at definere en retssædvane er, at det er en handlemåde, der er blevet fulgt 

almindeligt, stadigt og længe ud fra en følelse af retlig forpligtelse.8 

Der skal altså være en måde, som stadig bliver fulgt og som anvendes hver gang, der er en 

lejlighed til det. Der skal også være en følelse af forpligtelse til at handle på denne bestemte måde. 

Sidst og ikke mindst skal parterne have kendskab til sædvanen.9  

Den fjerde retskilde er som nævnt forholdets natur. Forholdets natur er mere motiveret af friere 

overvejelser som udspringer af den juridiske kulturtradition. Forholdets natur bliver også betegnet 

som sagens natur, reale grunde, reelle eller reale hensyn, almindelige retsgrundsætninger og 

lignende.10 

Alle fire retskilder vil således blive brugt til at belyse og analysere problemformuleringen for at 

finde frem til gældende ret, der vil give en løsning på problematikken. 

 

                                                 
7 Nielsen, Ruth og Tvarnø, D. Christina, 2008s. 170 

8 Nielsen, Ruth og Tvarnø, D. Christina, 2008 s. 185 

9 Nielsen, Ruth og Tvarnø, D. Christina, 2008 s. 185 

10 Nielsen, Ruth og Tvarnø, D. Christina, 2008 s. 189 
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10.1.7 Retsdogmatisk analyse 
I den retsdogmatiske analyse vil der først og fremmest tages udgangspunkt i regulering. Som det 

passer, vil relevant retspraksis blive draget ind i analysen. Som før nævnt, så er der ingen konkret 

retspraksis, men retspraksis som tjener til at sammenligne forskellige situationer vil blive brugt. 

Til de to første scenarier vil regulering især blive brugt, men retspraksis vil også blive brugt. Til det 

tredje scenarie vil regulering, retssædvaner/kutymer og forholdets blive brugt.  

Retssædvaner og kutymer er interessante at inddrage i forbindelse med undersøgelsen af, om 

ledelsen burde have haft kendskab til det, som forsikringsselskabet lægger vægt i 

risikovurderingen. I den forbindelse må der ses nærmere på, i hvilken grad ledelsesberetningen ud 

fra en almindelig handlemåde indgår i risikovurderingen, og om ledelsen i Eik Bank Danmark i så 

fald burde kende til denne sædvane. 

Forholdets natur bliver brugt, hvis det er svært at finde hjemmel andre steder for et ønsket 

resultat. Domstolene bruger sjælden forholdets natur alene, som støtte for et resultat, men det er 

dog sket.  

10.1.8 Økonomisk metode og teori 
I det følgende omtales de metoder og teorier, der anvendestil at behandle den økonomiske 

problemformulering. 

Som før nævnt vil der i den retsøkonomiske analyse blive set nærmere på forholdet mellem 

parterne med forsikringsselskabet på den ene side og ledelsen i Eik Bank Danmark på den anden 

side. Det vil blive analyseret, hvad der er økonomisk efficient, set fra et Pareto synspunkt. 

Formålet med denne analyse er at finde en retstilstand, der ikke har for store omkostninger i 

forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger ved forsikringens tegning. 

Ud fra retsøkonomiske teorier og modeller skal der findes den optimale risikoallokering i 

forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger ved forsikringsaftalens afslutning. Den 

retsøkonomiske analyse vil tage sit udgangspunkt i en model om adverse selection på 

forsikringsmarkedet udviklet af Rothschild og Stiglitz, men under forsætning af, det som Dixit og 

Picard siger i deres artikel, hvor forsikringstageren ikke har en fuldstændig viden om, hvilken risiko 
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type han er. De forskellige regler, der gælder ved afgivelse af urigtige risikooplysninger ved 

forsikringens tegning vil også have indflydelse på den førnævnte model.  
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11  Juridisk Analyse 
 

11.1.1 Generelt vedrørende afgivelse af oplysninger i forbindelse med tegning af 
forsikring  

 

I forbindelse med, at et forsikringsselskab skal overtage en risiko for skade, så er det naturligt, at 

forsikringsselskabet skal have nogle oplysninger om det, der skal forsikres, så forsikringsselskabet 

kan fastsætte den rigtige præmie. Disse oplysninger indsamler forsikringsselskabet normalt 

gennem en forsikringsbegæring. Forsikringsbegæringen betragtes som et tilbud fra den, der 

ansøger om at få tegnet en forsikring. Tilbuddet er bindende ansøgeren, når selskabet har fået 

kundskab om dette. Dette følger de aftaleretlige regler jf. aftalelovens (herefter AFTL) § 7.  

Den forsikringssøgende har pligt til loyalt at besvare de spørgsmål, der måtte være i 

forsikringsbegæringen. Hvis forsikringstageren har givet forsikringsselskabet urigtige oplysninger 

ved forsikringens, tegning bliver afgjort efter reglerne i FAL §§ 4-10, om forsikringstageren skal 

have erstatning ved en forsikringsbegivenhed og om forsikringsselskabet skal være bundet af den 

indgående aftale. 

Normalt skal forsikringstageren, som sagt, udfylde en forsikringsbegæring, men når det gælder 

erhvervsforsikringer, er forsikringsbegæringerne ikke altid så standardiserede. I forbindelse med 

f.eks. en entrepriseforsikring bliver der, udover en forsikringsbegæring, vedlagt materiale med 

risikooplysninger og forsikringsbehov. Dette materiale indgår i forsikringsselskabets 

risikovurdering, når forsikringsselskabet skal fastsætte en præmie for forsikringen.11 Noget 

lignende gælder også ved ledelsesansvarsforsikringer, hvor der udover selve 

forsikringsbegæringen skal vedlægges årsrapporter. 

 

                                                 
11 Forsikringsret s. 61 
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11.1.1.1 Svarpligt  
Forsikringstageren har en formel pligt til at give rigtige risikooplysninger. Denne pligt består af en 

svarpligt og en oplysningspligt.12 Har forsikringstageren udfyldt en forsikringsbegæring eller har 

forsikringsselskabet spurgt om noget bestemt ved tegning af forsikringen, har forsikringstageren 

en svarpligt. Derudover har forsikringstageren en oplysningspligt i de tilfælde, hvor 

forsikringstageren af egen drift giver risikooplysninger, eller hvor det påhviler ham af egen drift at 

afgive risikooplysninger. Dette følger af FAL § 7.13 

Pligten består således i at give så sandfærdige oplysninger som muligt. Der henvises til den gode 

tro i FAL § 5. Dernæst ligger pligten i, at forsikringstageren skal give så fyldestgørende oplysninger 

som muligt. 

Svarpligten pålægger som sagt forsikringstageren, at han skal besvare de spørgsmål der står i 

begæringen og på det som forsikringsselskabet derudover måtte have interesse i at få svar på. 

Fremstår en besvarelse som fuldstændig, dog uden at være det, er der tale om en overtrædelse af 

svarpligten.  Oplysningerne kan dog først ses som urigtige, dersom forsikringstageren er i ond tro 

jf. FAL § 5. Er det tydeligt, at besvarelsen ikke er fuldstændig, kan forsikringsselskabet bede 

forsikringstageren om at uddybe besvarelsen. Det samme gælder, hvis forsikringstageren slet ikke 

har besvaret spørgsmål i forsikringsbegæringen, men forsikringsselskabet alligevel accepterer 

forsikringen. I sådanne tilfælde kan forsikringsselskabet ikke efterfølgende gøre gældende, at der 

foreligger urigtige oplysninger, der er relevante for forsikringsselskabet. Her kan henvises til 

dommen i UfR 1998.1604V.14s 

Svarer forsikringstageren ikke på et eller flere spørgsmål i forsikringsbegæringen, er der tale om en 

overtrædelse af svarpligten, men dette får ingen betydning, da forsikringsselskabet i et sådant 

tilfælde blot kunne undlade at tegne forsikringen, indtil de ønskede oplysninger forelå.  

 

11.1.1.2 Oplysningspligt  
Udover svarpligten har forsikringstageren, som før nævnt også en oplysningspligt. Denne pligt 

indebærer, at forsikringstageren, udover det han er blevet spurgt om i forsikringsbegæringen, har 

                                                 
12 Forsikringsret s. 61 
13 Forsikringsret s. 62 
14 Forsikringsret s. 62 
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pligt til at oplyse forsikringsselskabet om omstændigheder, han burde være klar over havde 

betydning for forsikringsselskabet. Før en overtrædelse af oplysningspligten kan gøres gældende 

af forsikringsselskabet, skal forsikringstageren have udvist grov uagtsomhed i forbindelse med 

overtrædelse af oplysningspligten. 

 

11.1.1.3 Urigtige oplysninger ved forsikringens tegning i relation til den konkrete case 
Efter en kort gennemgang af, hvordan tingene normalt forholder sig ved forsikringens tegning, skal 

der nu ses nærmere på den afvisning, hvor forsikringsselskabet afviser at dække kravet fra Eik 

Bank Danmark. Eik Bank Danmark havde som tidligere nævnt tegnet en ledelsesansvarsforsikring 

hos Tryggingarfelagið Føroyar, hvor en del af forsikringssummen var genforsikret hos Chartis. 

I brev fra Forsikringsselskabernes advokat afviser de at dække kravet med følgende begrundelse: 

 

”Den 30. december 2011 forelå stævningen mod tidligere ledelsesmedlemmer i Eik Bank Danmark 

A/S. Ud fra stævningens oplysninger må det konstateres, at der i forbindelse med forsikringens 

etablering, herunder ved fornyelser, er afgivet urigtige oplysninger. Da forsikringsselskaberne ikke 

ville have accepteret forsikringen og dens fornyelser, såfremt de rette forhold havde været oplyst, 

er forsikringsselskaberne fri for ansvar, jf. Forsikringsaftalelovens §§ 4-6.15” 

Herefter henviser de så opsummerende til nogle af de urigtige oplysninger/forhold der ifølge 

stævningen fra Finansiel Stabilitet forelå ved forsikringens etablering og ved dens fornyelser: 

Ledelsesberetningen for 2005 var urigtig men hensyn til oplysningerne om bankens organisation, 

kreditrisiko og handlingsplaner for nedskrivning. Årsberetningens oplysninger om bankens 

organisation stemte ikke med de faktiske forhold, herunder henstillinger fra Finanstilsynet og de 

eksterne revisorer Grant Thornton og KPMG om, at bankens organisation ikke var betryggende. 

Oplysningerne om kreditrisiko, herunder bankens strategier og analyser, var urigtige. Det blev 

urigtigt oplyst, at der i banken forelå handlingsplaner for alle betydelige udlånsengagementer, 

hvilket ikke var tilfældet. Oplysningerne om bankens pantebrevsafdeling var urigtige. 16 

                                                 
15 Se bilag 1 
16 Se bilag 1 
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Ud fra det som forsikringsselskabets advokat skriver i sin afvisning til Eik Bank Danmark kan man 

nemt få den opfattelse, at bestemmelserne i FAL §§ 4-6 både omfatter urigtige oplysninger ved 

forsikringsaftalens indgåelse/etablering og ved en ændring af risiko som foreligger ved dens årlige 

fornyelser. 

Dette er dog ikke korrekt, da FAL §§ 4-6 kun omfatter urigtige oplysninger ved aftalens afslutning.  

At blande en ændring af risiko i forsikringens løbetid og dens fornyelser sammen med 

bestemmelserne i FAL §§ 4-6 er en alvorlig misforståelse. Risikoændringer i forsikringens løbetid 

og ved dens fornyelser er ikke opfattet af FAL § 4-6, men af FAL §§ 45ff. Derudover er det også en 

betingelse efter FAL § 45, at der skal være tale om, at en med sikredes vilje, i policen bestemt 

angivet fareomstændighed, er ændret således, at selskabets risiko forøges udover, hvad der ved 

aftalens afslutning kan antages at være taget i betragtning. I så fald er selskabet fri for ansvar, hvis 

det ikke ville have overtaget forsikringen, såfremt de ved ændringen hidførte forhold havde 

foreligget, da aftalen blev afsluttet.   

Der er ingen tvivl om, at forsikringsselskabets risiko steg drastisk efter aftalens afslutning, dvs. i 

forsikringstiden, da Eik Bank Danmarks udlånsengagementer steg voldsomt især fra 2006 til 2007, 

hvor de steg fra ca. kr. 3 mia. til ca. kr. 8 mia. Det kan derfor undre, at der ikke bliver henvist til FAL 

§ 45, men den diskussion er ikke en del af denne afhandling. 

I nærværende afhandling ses der, som allerede nævnt i det indledende kapitel, kun på urigtige 

oplysninger ved aftalens afslutning. Det eneste af det, som forsikringsselskabets advokat henviser 

til, der er relevant i den forbindelse er de urigtige oplysninger han henviser til i 

ledelsesberetningen fra 2005. De øvrige urigtige oplysninger han henviser til er af en senere dato 

og derfor ikke relevant ved aftalens afslutning, men henhører som nævnt under FAL § 45 om 

fareforøgelse. 

Det er værd at bide mærke i, at forsikringsselskabet i sin afvisning ikke henviser til en bestemt 

bestemmelse, men henviser til FAL §§ 4-6, som en helhed. Derfor bliver det nødvendig at se 

nærmere på bestemmelserne hver for sig og på, hvad der fremgår af disse. Desuden må der ses på 

hvordan disse bestemmelser forholder sig i forhold til urigtige oplysninger i en ledelsesberetning. 

Først ses på ledelsesberetningen og dennes indhold som en integreret del af 
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forsikringsbegæringen. Som udgangspunkt bliver det analyseret, hvordan årsrapportens 

ledelsesberetning og dennes indhold står iht. til FAL §§ 4-6. 

 

11.1.1.4 Svigagtig afgivelse af urigtige oplysninge, jf. FAL § 4 
Har forsikringstageren ved tegning af forsikringen svigagtigt afgivet urigtige oplysninger, så er der 

tale om et FAL § 4 forhold, idet det følger således af bestemmelsen:  

”Har forsikringstageren ved forsikringens tegning svigagtig givet urigtig oplysning om eller fortiet 

en omstændighed, som må antages at være af betydning for selskabet, er aftalen ikke bindende for 

dette. Det samme gælder, hvis hans forhold i øvrigt har været af en sådan art, at det ville stride 

mod almindelig hæderlighed at gøre aftalen gældende.” 

Sådan en aftale er ikke bindende for forsikringsselskabet jf. FAL § 4, såfremt disse oplysninger har 

betydning for forsikringsselskabet. 

Heller ikke må de forhold, som forsikringstagerens befinder sig i være af sådan en slags at en 

håndhævelse af aftalen ville stride mod almindelig hæderlighed. Motiverne er en gengivelse af 

aftalelovens §§ 30 og 33. Så længe aftaleloven ikke kommer i strid med forsikringsaftaleloven, så 

anvendes den også på forsikringsaftaler.  Det er en misforståelse, at FAL’s øvrige regler er 

udtømmende for så vidt angår afgivelse af urigtige oplysninger, og derfor har det været rigtigt at 

bestemme, at når det kommet til svig og uhæderlighed i forbindelse med urigtige oplysninger ved 

tegning, så fører dette til, at selskabets ansvar falder bort, og dette er også i overensstemmelse 

med aftalelovens §§ 30 og 33.17 

For så vidt angår svig i forbindelse med det aftaleretlige, bliver dette defineret som, at en person 

mod bedre vidende med vilje fremsætter en urigtig udtalelse eller fortier sandheden og på den 

måde fremkalder en viljeserklæring. Selskabet fremsætter en erklæring i policen om 

forpligtigelse.18 Forsikringstageren skal således positivt vide, at han afgiver urigtige oplysninger. En 

anden form for svig kan også være, at forsikringstageren med forsæt har været uvidende om 

urigtigheden i de oplysninger han har afgivet. 

                                                 
17 Dansk Forsikringsret s. 187 
18

 AogM s. 161 
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11.1.2 FALs bestemmelser vedr. svig sammenholdt med aftalelovens bestemmelser 
herom  

Selv om motiverne i FAL § 4 er de samme som i Aftaleloven §§ 30 og 33, så er indholdet i svig i 

forsikringsretten nok ikke helt det samme som i svig i aftaleretlig forstand. Dette kommer bl.a. til 

udtryk ved, at en forsikringstager som med vilje har holdt sig uvidende ikke nødvendigvis har gjort 

noget svigagtigt ret forsikringsmæssigt. Der kan forekomme tilfælde, hvor der kan accepteres, at 

der med forsæt afgives urigtige oplysninger. Sådan et tilfælde kan f. eks. være en kvinde som af 

skamfuldhed benægter, at hun har haft kønssygdomme, selv om hun godt ved, at hun har haft 

klamydia.  Sådan en omstændighed vil ofte ikke blive beregnet som svig jf. FAL § 4. Således skal 

der altså mere til før der bliver tale om svig i forsikringsretlig forstand, end hvad der skal til for at 

statuere svig i aftaleretlig forstand.19 I forhold de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen er det 

svært at forestille sig, at ledelsen skal have haft en god grund til med forsæt at give 

forsikringsselskabet urigtige oplysninger om bankens forhold. Dette er et godt eksempel på, at de 

fleste typeeksempler i litteraturen vedr. urigtige oplysninger omhandler livsforsikring og 

forbrugerforsikring, og derfor kan det være svært at finde gode eksempler på erhvervsforsikringer. 

Ses der nærmere på graden af svig, der skal til jf. FAL § 4, så er det ikke nok at der er tale om svig, 

idet der skal være tale om væsentlig svig, som har betydning for selskabet dvs. betydning for om 

selskabet vil påtage sig den risiko det er at tegne forsikringen. Det kan være svært for 

forsikringsselskabet at komme igennem med, at der er udvist væsentlig svig, hvis det angår et 

punkt af mindre betydning. Det samme gælder ikke på det aftaleretlige område, hvor et selskab 

uden problemer kan påberåbe svig og således være fri for ansvar. Dette er dog ikke altid tilfældet 

indenfor det forsikringsretlige.20 

 

11.1.3 Bevisbyrderegler 
Vedrørende bevisbyrden for, at der foreligger svig, er det selskabet, der skal bevise, at 

forsikringstageren har givet svigagtige oplysninger. Dette ses også i dommene U 1932.1064 HD og 

U 1941.496 HD. Kan forsikringsselskabet bevise svig, så er formodningen, at der er tale om 
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væsentlig svig jf. AFTL § 30 stk. 2, der her supplerer FAL § 4.21 Der skal altså først være tale om 

væsentligt svig og siden skal bevisbyrden for væsentlig svig løftes. Det kan blive meget svært for 

forsikringsselskabet at løfte bevisbyrden for, at de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen skal 

kunne defineres som væsentlig svig, da Eik Banks kreditrisiko endnu ikke var galoperet i 2005. Selv 

om der var nogle faresignaler at se allerede i 2005, kan det ikke defineres som svig i forhold til det, 

der skete de efterfølgende år.  

Et andet forhold, der gør sig gældende men hensyn til svig, er at svig er en meget bevidst handling, 

og det er svært at forestille sig, at ledelsen i Eik Bank Danmark med de urigtige oplysninger i 

ledelsesretningen bevidst har haft for øje at begå svig mod forsikringsselskabet. Den 

omstændighed, at forsikringstageren positivt skal vide, at han afgiver en urigtig oplysning lægger 

op til, at han positivt er blev spurgt om det, han begår svig omkring. De skal således med urigtige 

oplysninger i ledelsesberetningen positivt have haft til hensigt at begå svig mod 

forsikringsselskabet. Dette kan ikke antages at være tilfældet med de urigtige oplysninger i 

ledelsesberetningen. Derfor er meget svært at løfte denne meget tung bevisbyrde for 

forsikringsselskabet.  

Forsikringsselskaberne har typisk meget svært med at opfylde beviskravet og bruger derfor ofte i 

stedet FAL § 6 stk. 1, der omhandler de urigtige oplysninger, der er afgivet ved uagtsomhed. UfR 

1986.633H er et eksempel på dette.22 

Slipper forsikringsselskabet for ansvar iht. FAL § 4, så har forsikringstageren betalt præmie for en 

risiko, der er ingen dækning var på. I sådan et tilfælde kan forsikringstageren kræve præmien 

tilbagebetalt, medmindre selskabet kan godtgøre, at det har haft ekstra udgifter pga. af 

forsikringstagerens svig.23  

11.1.4 Vurdering af forsikringstagerens gode tro, jf. FAL § 5 
I FAL § 5, stk. 1 er der en bestemmelse om forsikringstagerens gode tro i forbindelse med afgivelse 

af oplysninger i forbindelse med forsikringens tegning: 
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Må det antages, at forsikringstageren ved forsikringens tegning hverken vidste eller burde vide, at 

en af ham given oplysning var urigtig, hæfter selskabet, som om urigtig oplysning ikke forelå. 

Selv om reglen ikke helt er i overensstemmelse med kontraktretten,24 passer den godt i 

forsikringsretten, hvor den har en beskyttende effekt for forsikringstageren, når forsikringstageren 

ikke har handlet uagtsomt. Forsikringsselskaberne kan altid få dækket den øgede risiko gennem en 

højere præmie, som kan fordeles på samtlige forsikringstagere.25 

Her er altså tale om de tilfælde, hvor der hverken er tale om forsæt jf. FAL § 4 eller uagtsomhed jf. 

FAL § 6. 

Ved en nærmere gennemgang af de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen i en FAL § 5 

sammenhæng, er det vigtigt at lægge vægt på, at her er der tale om forsikringstagerens forhold. 

Det forhold, at revisor har lavet revisorpåtegning af ledelsesberetningen, og at revisor har særlig 

viden om det, som forsikringstageren – objektivt set – giver urigtige oplysninger om i 

ledelsesberetningen er normalt uden betydning.26 

 

11.1.5 Forsikringstagers kompetencer mv. 
En anden ting, der skal tages hensyn til i forbindelse med afgørelsen om hvorvidt der er tale om 

god tro eller ej er forsikringstagerens eventuelle intellektuelle underlegenhed.27 Her er det mere 

oplagt, at der er tale om et bestemt spørgsmål, som forsikringsselskabet direkte har spurgt ind til, 

men set i lyset af de urigtige oplysninger som er at finde i ledelsesberetningen, så kan forholdet 

være omfattet af FAL § 5, hvis der er tale om en misforståelse, som fra forsikringstagerens 

synsvinkel kan undskyldes.28 

Det bliver svært at påstå, ledelsen i en bank er intellektuelt underlegen, og at de urigtige 

oplysninger i ledelsesberetningen skyldes en misforståelse, der er undskyldelig fra 

forsikringstagerens synsvinkel. Ledelsen i banken er omfattet af kompetencekravene i FIL § 64 
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også kaldt fit and proper kravene, og derfor er det forventeligt, at ledelsen har et vist indblik i 

regnskab og de krav, der bliver stillet til årsrapporten og ledelsesberetningen. 

Bevisbyrden om den gode tro ligger hos forsikringstageren. Jf. FAL § 5 stk. står:  ”må det antages”. 

Dette er ikke tegn på strenge krav til bevisførelsen. Hvor spørgsmålene i begæringen stillet præcis, 

er der dog ikke meget god tro kan bedømmes i forhold til.29 

En assurandør er tit indover i forbindelse med indgåelsen af en forsikringsaftale, og derfor er det 

en oplagt mulighed for forsikringstageren, at han påberåber sig at være i god tro. Da de fleste 

forsikringsaftaler bliver indgået sammen med en assurandør, kan det let komme til at ske, at 

assurandøren giver forsikringstageren det indtryk, at en bestemt oplysning ikke behøves at blive 

taget med, når begæringen bliver udfyldt. Er det mulig for forsikringstageren at bevise, at han har 

givet assurandøren de rigtige oplysninger, vil han normalt kunne påberåbe sig god tro.30 

Den rolle, som assurandøren har i forbindelse med udfyldning af begæringen gælder ikke i 

forbindelse med de oplysninger, der står i ledelsesberetningen. En assurandør har ikke været inde 

over det, som bliver oplyst i ledelsesberetning. Ledelsesberetningen bliver som tidligere nævnt 

vedlagt i forbindelse med, at forsikringsbegæringen bliver afleveret til forsikringsselskabet og disse 

oplysninger har assurandøren slet ingen indflydelse på, da det er ledelsen, som har ansvaret for 

årsregnskabets indhold, herunder ledelsesberetningen, jf. reglerne herom i selskabsloven samt lov 

om finansiel virksomhed, jf. nærmere nedenfor. 

 

11.1.6 FAL § 6 stk. 1 
I afsnittet ovenfor er de to yderligheder blevet behandlet, dvs. hvor der er handlet decideret 

svigagtigt, og på den anden side, hvor forsikringstageren har været i god tro. Som det fremgår 

ovenfor, gør hverken den ene eller den anden yderlighed sig gældende i nærværende case.  

Har forsikringstageren hverken handlet med svig for øje eller har været i god, findes der i FAL § 6 

en bestemmelse, som normalt bruges, når forsikringstageren har handlet simpelt uagtsomt: 
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”Har forsikringstageren, uden at forholdet omfattes af §§ 4 eller 5, givet urigtig oplysning, er 

selskabet fri for ansvar, hvis det kan antages ikke at ville have overtaget forsikringen, om det rette 

forhold havde været oplyst.” 

Forsikringstageren burde altså indse, at de oplysninger han har givet ikke var rigtige. Er der tale om 

forsæt i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger er dette normalt at regne som svig og 

omfattet af den før nævnte FAL § 4. Har forsikringstageren været i god tro og hverken handlet 

med forsæt eller uagtsomt bliver forholdet behandlet af FAL § 5. 

FAL § 6 er delt i to. Først er der stk. 1., hvor forsikringsselskabet er fri for ansvar, såfremt de ikke 

ville have tegnet forsikringen, hvis de rigtige oplysninger forelå ved tegning. For 

forsikringsselskaberne er dette nok den vigtigste bestemmelse i forbindelse med urigtige 

oplysninger ved forsikringens tegning, da den i høj grad fortrænger FAL § 4. Dette skyldes at både 

ankenævnet for forsikring og domstolene vil have meget stærke beviser for svig for at statuere 

svig.31 

Selv om et forsikringsselskab efter loven ud fra egen vurdering kan beslutte sig for, om de ville 

have tegnet forsikringen eller ej, så kan man ikke komme udenom, at det spiller en væsentlig rolle, 

hvad andre forsikringsselskaber ville have gjort i en lignende situation under lignende 

omstændigheder. Der må ses på, hvad kutymen er i branchen. Hvis det er normalt i branchen vil 

det kunne styrke selskabets påstand, om at de ikke ville have overtaget forsikringen, hvis de rigtige 

oplysninger forelå.32  

For at finde ud af om et selskab er fri for ansvar jf. FAL § 6 stk. 1, spiller det en stor rolle, hvad 

andre selskaber ville have gjort i sådan et tilfælde. Det er af betydning at finde ud af, hvad der er 

normalt i branchen. For så vidt angår kutymen for, hvad forsikringsselskaber gør i forbindelse med 

urigtige oplysninger i en ledelsesberetning, må det siges ikke at være nogen kutyme på området. 

Aldrig før har et forsikringsselskab valgt at afvise at dække et krav ved at henvise til FAL § 6 stk. 1 

frem for f.eks FAL § 6 stk. 2. Fakta er, at et forsikringsselskabet tilsyneladende ikke før har afvist et 

krav ved at henvise til urigtige oplysninger i en ledelsesberetning. 
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 Er der tale om forsikring generelt er det muligt at henvende sig til responsudvalget i Forsikring og 

Pension. Forsikring og Pension er forsikringsselskabernes brancheforening. Normalt vil 

responsudvalget kunne svare på, hvorvidt et selskab i et konkret tilfælde ville have overtaget 

risikoen eller ej, hvis der forelå rigtige risikooplysninger.33 Dette gælder dog ikke for 

erhvervsforsikringer som en ledelsesansvarsforsikring, der har en omfattende risikovurdering ift. 

Forbrugerforsikringer. 

Det er som tidligere nævnt FAL § 6, der i praksis er den bestemmelse, der er mest anvendt. Ca. 50 

sager om urigtige oplysninger bliver behandlet i Ankenævnet for forsikring om året. Langt de fleste 

omhandler Livs- og ulykkesforsikringer, og som oftest bliver der slået fast, at der er tale om 

urigtige oplysninger, som kan skyldes forsikringstagerens simple uagtsomhed. I sådan et tilfælde 

ville forsikringen ikke blive tegnet, således at den omfattede dækning ved invaliditet og 

præmiefritagelse ved invaliditet. I forbindelse med anmeldelse af en skade om uarbejdsdygtighed 

pga. invaliditet bliver der ofte fundet frem til om forsikringstageren har givet urigtige oplysninger 

ved tegning. I sådan en situation ser forsikringsselskabet på forsikringstagerens sygehistorie, og på 

den måde er det muligt at komme frem til, om der er givet urigtige oplysninger ved tegning. Det er 

en forfærdelig situation at komme i, at opleve at den forsikring man har, er uden værdi. Folk 

svarer ofte spørgsmålene ud fra hvad de selv synes er relevant at oplyse. Folk har ofte en tendens 

til at bagatellisere sin lidelse og de synes ikke det er relevant for forsikringsselskabet. Når det 

gælder livsforsikring er spørgsmålene meget præcise og konkrete og der lægges vægt på, at 

forsikringstageren skal give præcise oplysninger om sit helbred. Det er altså ikke nok, at man 

vælger kun at besvare de spørgsmål, som ens læge synes er vigtige. Der kan altså godt være tale 

om en uagtsom oplysning selv om lægen godkender at udelade en lægelig oplysning.34 

Som det fremgår, er der som oftest tale om i hvert fald simpel uagtsomhed, når en forsikringstager 

giver urigtige risikooplysninger ved forsikringens tegning. Dette viser, at eventuelle urigtige 

oplysninger i en ledelsesberetning normalt uden problemer vil kunne komme under FAL § 6. 

Spørgsmålet er nærmere, om forsikringsselskabet skal bruge FAL § 6 stk. 1 eller FAL § 6 stk. 2. 

Dette vil som tidligere nævnt komme an på, hvad der er kutyme i branchen. Problemet er bare, at i 
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dette tilfælde findes der ingen kutyme i branchen vedrørende urigtige risiko oplysninger i en 

ledelsesberetning. 

Det er ikke nogen nem opgave for domstolene at vurdere, at et forsikringsselskabs bedømmelse af 

risiko er forkert og således pålægge forsikringsselskabet at lave en ny bedømmelse. Et 

forsikringsselskab er ikke forpligtet til at tegne en forsikring, og har derfor ret til at være forsigtig, 

når det skal bedømme risiko. I U 2003.1551 HD hvor Retslægerådet sagde, at grundlaget for 

selskabet bedømmelse af risiko ikke ville have vært bedre, hvis de manglende oplysninger var 

blevet oplyst ved tegningen af forsikringen. Højesteret var ikke enig og udtalte, at Retslægerådets 

udtalelse kun i et begrænset omfang kan sige noget om, hvordan selskabet vurderer betydningen 

af urigtig eller manglende oplysning.35 

Derfor kan domstolene og ankenævnt kun i situationer som er meget klare tilsidesætte 

selskabernes risikobedømmelse. Her kan henvises til U 1997.683 HD og AK 76.077 (2010). Her blev 

det ikke sandsynliggjort, at de ikke ville have tegnet forsikringen, hvis det var klart, at den Golf VR6 

de havde forsikret, havde fået monteret en turbo.36 

Forsikring og Pension har de seneste år gjort opmærksomt på problemet. De har forbedret 

helbredsskemaet med spørgsmålene og gjort retsvirkningen mere tydelig, således at lægerne ved 

hvad det betyder at svare forkert. Derudover har de også instrueret assurandørerne i ikke at 

besvare helbredsoplysningerne, men lade det være op til forsikringstageren selv.37  

 

11.1.7 FAL § 6 stk. 2 
Efter FAL § 6 stk. 1 følger FAL § 6 stk. 2, der ligesom FAL § stk. 1 omhandler situationer, hvor 

forsikringstageren ved simpel uagtsomhed ved forsikringens tegning har givet forsikringsselskabet 

urigtige risikooplysninger: 

Må det antages, at selskabet ville have overtaget forsikringen, men på andre vilkår, hæfter det i 

det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have forpligtet sig. Ville selskabet ved 
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genforsikring i videre omfang have begrænset sit ansvar for egen regning, nedsættes erstatningen 

i samme forhold. 

Reglen i FAL § 6 stk. 2, der er meget vigtig i praksis, er den såkaldte pro-rataregel. Bestemmelen 

omfatter tilfælde, hvor selskabet ville have overtaget risikoen, men på andre vilkår. Nærmere 

forklaret vil det sige, at forsikringsselskabet, når skaden er indtruffen, vil udregne en ny erstatning, 

svarende til det beløb, selskabet ville skulle hæfte for i henhold til den betalte premie. Det er ligetil 

at beregne erstatningen, hvis der er tale om en totalskade eller en invaliditetsgrad på 100%. Her vil 

sikrede få et erstatningsbeløb, der er lig med den forsikringssum, han ville have opnået for den 

præmie han har betalt.  

 

11.1.8 Sammenfatning af FAL §§ 4-6 
Som det fremgår af analysen af FAL §§ 4-6, hvis ledelsesberetningen ses som en integreret del af 

forsikringsbegæringen, forholder det sig således, at de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen 

kan anses som enhver anden urigtig oplysning i begæringen. Det vil alltid være en meget svær 

opgave for forsikringsselskabet at løfte bevisbyrden for, at der skal være tale om væsentlig svig jf. 

FAL § 4.  På den anden side er det ligeledes svært for ledelsen i Eik Bank Danmark at løfte 

bevisbyrden for, at de har været i god tro om de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen, da 

ledelsen ikke er intellektuelt underlegen og der ikke er tale om en misforståelse.  

Essensen af problemet her synes dog ikke at være, hvordan de urigtige oplysninger i 

ledelsesberetningen, som en integreret del af forsikringsbegæringen, forholder sig til væsentlig 

svig, god tro eller simpel uagtsomhed. Derimod synes essensen at være, hvordan de urigtige 

oplysninger i ledelsesberetningen kan forenes og er overensstemmelse med svarpligten, der en 

grundlæggende forudsætning for FAL §§ 4-6. Problemet med at anse de urigtige oplysninger i 

ledelsesberetningen som en integreret del af forsikringsbegæringen er, at i modsætning til de 

urigtige oplysninger i forsikringsbegæringen, har forsikringsselskabet aldrig spurgt ind til de 

urigtige oplysninger i ledelsesberetningen. Et andet problem er hvordan forsikringsselskabet 

vælger mellem FAL § 6 stk. 1 og FAL § stk. 2, da der ikke findes nogen kutyme i branchen 

vedrørende  dette i forbindelse med urigtige oplysninger i en ledelsesberetning. Dette kommes 

der nærmere ind på i den økonomiske analyse.  
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Der er noget der tyder på, at forsikringsselskaberne i forsikringsbegæringen må stille nogle meget 

mere præcise spørgsmål vedrørende det, som de har brug for til deres risikovurdering af en 

ledelsesansvarsforsikring. Dette betyder, at forsikringsselskabet, i forsikringsbegæringen, må 

spørge mere præcist ind til infomation, der er væsentligt for dem i ledelsesberetning. 

Forsikringstageren kan så besvaret spørgsmålet i forsikringsbegæringen og siden henvise til et 

nærmere bestemt punkt i ledelsesberetningen for et mere uddybende svar og information.  

 

11.1.9 Ledelsesberetningen som en del af oplysningspligten i FAL § 7 
 

I dette afsnit vil der blive undersøgt, hvorvidt ledelsesberetningen og dens indhold kan ses som en 

del af oplysningspligten. Oplysningspligten findes i FAL § 7: 

”Forsikringstagerens undladelse af at give oplysning har ingen indflydelse på selskabets ansvar, 

medmindre han burde være klar over, at den ikke oplyste omstændighed var af betydning for 

selskabet, og hans forhold kan tilregnes ham som grov uagtsomhed. I så fald anses han, som om 

han havde givet urigtig oplysning, jfr. § 6.” 

Som det fremgår af bestemmelsen, kan forsikringstagerens undladelse af at give oplysninger til 

forsikringsselskabet give samme retningsvirkning, som en positivt urigtig oplysning. Derfor har 

forsikringstageren ikke kun en svarpligt, men også en oplysningspligt. 

Foreligger der en forsikringsbegæring vil der sædvanligvis ikke være en oplysningspligt udover det, 

der bliver spurgt om i forsikringsbegæringen. Dette gælder dog især forbrugerforsikringer, da der 

med hensyn til forskellige erhvervsforsikringer ofte vedlægges forskelligt supplerende materiale 

udover selve forsikringsbegæringen. 

Ses der så lidt nærmere på, hvilke situationer vil fremkalde en FAL § 7 situation, kunne situationen, 

hvor forsikringstageren har undladt at svare på et spørgsmål i begæringen, umiddelbart se ud til at 

være en FAL § 7 situation. Dette er dog ikke tilfældet, fordi hvis forsikringsselskabet tager imod 

begæringen og tegner forsikringen, må de antages at have give afkald på det gældende forhold.38 
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En anden situation kan være, at forsikringstageren har svaret på alle spørgsmålene i begæringen, 

men ikke oplyst selskabet om et forhold der ikke blev spurgt om. Forsikringstagen burde som 

udgangspunkt kunne gå ud fra at det burde være nok loyalt at besvare alt det, der bliver spurgt om 

i begæringen, især når der tænkes på, hvor mange og detaljerede spørgsmål en begæring kan 

indeholde. Dette er dog kun udgangspunktet, idet at der opstår flere og flere situationer, hvor det 

burde være oplagt for forsikringstageren at oplyse forsikringsselskabet om forhold, der ikke bliver 

spurgt om i begæringen, da disse forhold var af betydning for forsikringsselskabet. Sådanne 

forhold bliver især interessante med hensyn til, at man i ledelsesberetningen kan have undladt at 

oplyse korrekt om forhold, der er af betydning for forsikringsselskabet. Ovenfor blev der, i 

forbindelse med sammenligningen med tegning af entrepriseforsikring, nævnt, at 

forsikringstageren udover selve forsikringsbegæringen af egen drift vedlægger materiale om 

risikooplysninger og forsikringsbehov for entreprisen. Dette materiale betragtes som en del af 

oplysningspligten i FAL § 7.39 Dette ligner meget den funktion, som årsrapporten herunder 

ledelsesberetningen har i forbindelse med en ledelsesansvarsforsikring.  

Som tidligere nævnt, bliver der ikke i forsikringsbegæringen spurgt ind de i ledelsesberetningen 

omhandlende forhold. De i ledelsesberetningen omtalte forhold har dog uden tvivl betydning for 

forsikringsselskabet, og det ville derfor være oplagt for forsikringstageren at give 

forsikringsselskabet korrekte fyldestgørende oplysninger i ledelsesberetningen. 

Forsikringsselskabet beder om at få årsrapporten herunder ledelsesberetningen vedlagt, når 

forsikringsselskabet modtager begæringen, hvorfor det må lægges til grund, at årsrapporten, 

herunder ledelsesberetningen, har betydning i relation til forsikringsbegæringen. Hvorvidt 

risikooplysningerne, der bliver vedlagt som et tillæg til forsikringsbegæringen i forbindelse med 

tegning af en entrepriseforsikring bliver vedlagt af egen drift, kan nok diskuteres.  

Normalt vil et forsikringsselskab ikke tegne en entrepriseforsikring uden at disse oplysninger er 

vedlagt, og det samme gælder for årsrapporten, herunder ledelsesberetningen, i forbindelse med 

tegning af en ledelsesansvarsforsikring.   Spørgsmålet er herefter, i hvilket omfang 

ledelsesberetningen har betydning i relation til forsikringsbegæringen. Her tænkes især på, om det 

er en bestemt del af ledelsesberetningen, der har betydning for forsikringsselskabet. 
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Forsikringsselskabet skal kunne begrunde, hvorfor noget har betydning for dem. De kan altså ikke 

bare gøre gældende, at et forhold har betydning for dem.40 Dette vil blive nærmere behandlet 

senere i afhandlingen. 

De urigtige og manglende oplysninger i ledelsesberetning er ikke i overensstemmelse med 

svarpligten, der gælder efter FAL §§ 4-6, og derfor synes disse urigtige og manglende oplysninger i 

ledelsesberetningen at passe bedre under FAL § 7. Udover at have undladt at give 

forsikringsselskabet oplysninger som var af betydning for selskabet, fremgår det også af FAL § 7, at 

undladelsen skal kunne tilregnes forsikrede som groft uagtsomt.  

Retsvirkningen af FAL § 7 er, som sagt, den samme som i FAL § 6, hvor der enten kan ske bortfald 

eller at erstatningen bliver nedsat. Der gælder et relevanskrav for FAL § 7. Dette betyder, at den 

urigtige oplysning eller undladelsen at oplyse iht. FAL § 7 skal have væsentlig betydning for 

forsikringsselskabets risikovurdering.41 Her kan henvises til UfR 2002.1777H. Der ses nærmere på 

ledelsesberetningens betydning for forsikringsselskabets risikovurdering senere i analysen. Som 

det fremgår, så ser det ikke ud til, at der i litteraturen iht. FAL § 7 gøres forskel på, om der under 

oplysningspligten er tale om en undladelse af at give oplysninger, eller om der, som en del af 

oplysningspligten er givet en urigtig oplysning.42 Det er altså mulig at give en urigtig oplysning 

under oplysningspligt FAL § 7 og ikke kun muligt at undlade at give oplysninger. 

 

11.1.10 Grov uagtsomhed iht. FAL § 7 
Der ses nu nærmere på grov uagtsomhed iht. FAL § 7. På det forsikringsretlige område tales der tit 

om grov uagtsomhed i forbindelse med egen skyld, hvor den skadelidte kan have indflydelse på 

helt eller delvist at miste retten til erstatning. I forsikringsretlig forstand er FAL § 18 stk. 2 dog den 

mest centrale bestemmelse med hensyn til grov uagtsomhed. Udover dette findes der i 

forsikringsretlig forstand nærværende bestemmelse i FAL § 7. I FAL § 7 bliver grov uagtsom 

undladelse at give forsikringsselskabet oplysninger sidestillet med uagtsomt at give urigtige 

oplysninger til forsikringsselskabet jf. FAL § 6. Sådan en bestemmelse findes ikke i anden 
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skandinavisk ret, hvor det er tilladt at se bort fra ringe uagtsomhed ved fortielser. 43 Denne danske 

bestemmelse om fortielse i FAL § 7 er nok ikke særlig godt begrundet, da der må siges at være en 

flydende grænse over urigtige oplysninger. Er et spørgsmål i forsikringsbegæringen besvaret 

ufuldstændigt bliver det henført under FAL § 6. Hvis bestemmelsen i FAL § 7 ikke eksisterede, ville 

man næsten aldrig komme frem til, at det var uagtsomt ikke at oplyse om noget, der ikke var 

blevet spurgt om i forsikringsbegæringen. Af samme grund har reglen ikke nogen særlig 

betydning.44 

Grov uagtsomheds begrebet i FAL § 7 skal antageligvis forstås på samme måde som grov 

uagtsomheds begrebet i FAL § 18, dvs. at handlemåden skal stærkt nærme sig forsæt. Derudover 

er det værd at bemærke, at forsikringstageren ikke kun med grov uagtsomhed skal have undladt at 

oplyse om et forhold. Han burde desuden ved grov uagtsomhed have indset, at den ikke oplyste 

omstændighed var af betydning for forsikringsselskabet.45 Her kan det føromtalte relevanskrav for 

FAL § 7 spille en stor rolle. Jo, væsentligere betydning oplysningen har for selve 

forsikringsselskabets risikovurdering, desto mere relevant er det at begynde at diskutere, hvorvidt 

der efter omstændighederne er tale om grov uagtsomhed. 

Her kan det nævnes, at det i forbindelse med forbruger- og livsforsikringer ofte er nok med kun en 

forsikringsbegæring. Det kan tænkes, at FAL § 7 i særdeleshed er beregnet til erhvervsforsikringer, 

hvor der typisk er materiale udover forsikringsbegæringen.  

I det følgende ses det fra et selskabsretligt synspunkt på ledelsesberetningen og de krav, der er til 

denne. Også undersøges, hvordan ledelsen skal forholde sig til ledelsesberetningen. 

Alle danske aktieselskaber er omfattet af selskabsloven. Derudover findes der en særlov til de 

aktieselskaber, der driver finansiel virksomhed. Denne lov hedder lov om finansiel virksomhed 

(Herefter benævnt FIL). En bank er en finansiel virksomhed, og da Eik Bank Danmark er en bank, er 

den omfattet af FIL. Loven indeholder bestemmelser, der er relevante for en finansiel virksomhed 
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bl. a. om årsrapporter.46 Som et tillæg til reglerne i FIL om årsrapporter mv. findes der 

regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter, jf. nærmere herom nedenfor.  

Det er værd at bemærke, at bestemmelserne omkring årsrapporter herunder ledelsesberetningen 

i lov om finansiel virksomhed og i regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter stort set følger 

lovgivningen i årsregnskabsloven på dette område. Som et eksempel kan nævnes, at da 

ledelsesberetningen i 2008 blev undtaget revisionspåtegning i årsregnskabsloven blev dette 

samtidig ændret i FIL. 

11.1.11 Generelt om ledelsesberetningen 
De påståede urigtige oplysninger ved tegning af forsikringen i nærværende case er at finde i 

ledelsesberetningen og der ses derfor nærmere på, hvad ledelsesberetningen er, og hvilke krav 

der stilles til denne.  

Ledelsesberetningen er en del af årsrapporten og skal også udarbejdes af finansielle virksomheder. 

Ledelsesberetningen er en del af den lovpligtige del af årsrapporten.47 Ledelsesberetningen har til 

formål at supplere den øvrige del af årsrapporten og redegøre for virksomhedens aktiviteter og 

forhold og hermed gøre det muligt bedre at kunne forstå og vurdere virksomheden.48 Som em del 

af årsrapporten er ledelsesberetningen omfattet af de grundlæggende krav og forudsætninger til 

årsrapporten. 

11.1.11.1 Retvisende billede 
I FIL § 186 ses, at årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og 

passiver, finansielle stilling samt resultat. Videre følger det, at ledelsesberetningen skal give en 

retvisende redegørelse af de forhold, som en sådan måtte omhandle. Generalklausulen med 

kravet om et retvisende billede gælder altså ikke kun for årsregnskabet, dvs. resultatopgørelse, 

balance og noter, men også for ledelsesberetningen.49 Det mest grundlæggende krav er således, at 

ledelsesberetningen skal give et retvisende billede. I 2007 skete der en ændring i terminologien 

ÅRL og den tilsvarende del i FIL, således at ledelsesberetningen nu skal give ”en retvisende 

redegørelse for de forhold, som beskrives i beretningen”. Dette blev gjort for at opnå et mere 
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internationalt sprogbrug. Ændringen har ikke den store betydning i praksis, da betingelsen og 

formålet stadig er brugerbeskyttelse. Dette er af væsentlig betydning, da der i forbindelse med 

ledelsesberetningen ikke findes et målesystem af nøjagtige regler for definitioner, indregninger og 

måling af information, som kan sammenlignes med den finansielle information i årsregnskabet. 

Virksomhederne skal i forbindelse med ledelsesberetningen forholde sig til begrebsrammens 

overordnede krav og struktur.50 

Det er vigtigt at huske på, at ledelsesretningen i 2005 stadig er en deI af revisorpåtegningen, da 

dette er før lovændringen i 2008 (L 2008 517). 

11.1.11.2 Kvalitetskrav 
I forlængelse af kravet i FIL § 186 og det retvisende billede, findes kravet i FIL § 187 om kvalitet. Af 

§ 187 stk. 2 fremgår det, at årsrapporten skal kunne udarbejdes således, at den oplyser om 

forhold, der er relevante for regnskabsbrugerne og kunne støtte regnskabsbrugerne i deres 

økonomiske beslutninger. Derudover skal oplysningerne jf. § 187 stk. 3 være pålidelige i forhold til, 

hvad regnskabsbrugerne normalt kan forvente.  

For så vidt angår relevans skal oplysningerne i årsrapporten kunne gøre en forskel for 

investorerne, når de skal værdiansætte virksomheden. I forbindelse med ledelsesberetningen 

spiller væsentlighed en central rolle som tærskelværdi for at undgå ”informations overload”. Af 

denne årsag ser man bort fra nogle nøgletal mv., som kan være relevante, men dog ikke har 

betydning for informationsværdien for investorerne.51 Kravet om at informationen jf. § 187 stk. 3 

skal være pålidelig, det betyder, at informationen skal være neutral og fejlfri. At informationen er 

fejlfri betyder, at den stemmer overens med virkeligheden. Er der usikkerhed ved målingen, 

kommer det an på graden af fejlfri information, om hvorvidt en post skal med i regnskabet.  

For ledelsesberetningen er kravene ikke så strenge. En anden ting, som er værd at bide mærke i 

er, at såfremt informationen er troværdig eller pålidelig, må man gå ud fra, at informationen er 

fuldstændig. Dvs. at ledelsesberetningen skal give en kort beskrivelse, der er repræsentativ for 

virksomheden som helhed. For at dække investorernes informationsbehov skal 

ledelsesberetningen således beskrive virksomhedens interne stærke og svage sider og de eksterne 
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muligheder og trusler. Dette opfylder også investorernes informationsbehov i forbindelse med 

deres strategiske analyser (SWOT-analyser).52 

Det er helt forståeligt, at en virksomhed vil prøve at fremhæve sine styrker og muligheder og 

prøver at komme lidt uden om virksomhedens svage sider og trusler, men dette man medvirke til 

at investorerne kan få et for optimistisk syn på virksomhedens indtjeningsevne og risiko. 

Informationen fra ledelsen kan derfor have tendens til ikke at blive neutral, og ledelsen har 

således en udfordring i forhold til at efterleve de krav som FIL stiller til, at ledelsen skal kunne stå 

inde for, at ledelsesberetningen giver et retvisende billede af virksomheden.53 

11.1.11.3 Grudlæggende forudsætninger 
For at årsrapporten, herunder ledelsesberetningen, bedre skal kunne leve op til de førnævnte krav 

om relevans og pålidelighed, har man i FIL § 188 nogle grundlæggende forudsætninger, som mere 

specifikt skal hjælpe virksomheden til at leve op til disse krav til årsrapporten. Med disse 

forudsætninger bliver kravene mere konkrete. 

Der ses nu nærmere på de grundlæggende forudsætninger:54   

Ad klarhed 

Ledelsesberetningen skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde. Kravet om klarhed lægger op 

til, at ledelsesberetningen ikke er tvetydig eller vildledende. Ser man nærmere på 

overskueligheden, betyder dette, at væsentlige oplysninger må fremgå klart og ikke blive væk i 

andre ikke væsentlig ting. Man må heller ikke aflede læseren af årsrapporten fra de væsentlige 

forhold.55 

Ad substans 

Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold. 

Ledelsesberetningen kan meget nemt komme til at bære præg af subjektivitet, og derfor er vigtigt 

at huske på, at det, der fremgår, skal have substans.   
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Ad væsentlighed 

Alt, som er relevant, skal indgå i ledelsesberetningen bortset fra det som er ubetydeligt. Dette 

gælder især oplysninger, som indgår i ledelsesberetningen. Det kan være forskelligt hvordan man 

vurderer dette og det kommer også an på hvad formålet er jf. årsregnskabsloven § 187, stk. 2.56 

Udgør flere ubetydelige forhold til sammen noget relevant, så skal de medtages. Typisk gælder 

dette forhold i samme regnskab, men dette kan dog også gælde, hvor flere ubetydelige forhold 

kumuleres over mere end et regnskabsår f. eks. afskrivninger.57 

Ad neutralitet 

I ledelsesberetningen skal der gives en afbalanceret rapportering om udviklingen i virksomheden. 

Ad konsistens 

Der skal være konsistens i ledelsesberetningen. Det vil sige, at der skal benyttes ensartede 

metoder til at beskrive forholdene fra år til år. 

Ad kontinuitet 

Der skal være kontinuitet i rapporteringen fra år til år f. eks. med hensyn til udvælgelse og 

opgørelse af finansielle og ikke finansielle nøgle tal.58 

Alt dette bør man tage i betragtning i forbindelse med at ledelsesberetningen bliver udarbejdet 

med det formål, at de kvalitetskrav, der findes i lov om finansiel virksomhed bliver imødekommet. 

 

11.1.11.4 Specifikke krav til Ledelsesberetningen i Regnskabsbekendtgørelsen 
De relevante bestemmelser om selve ledelsesberetningen er at finde i Regnskabsbekendtgørelsen 

(bkg om finansiel rapportering for kreditinstitutter) §§ 131 og 132. I Regnskabsbekendtgørelsen 

findes der udover bestemmelser om ledelsesbretningen, også detailbestemmelser for indregning 

og måling, oplysningsforpligtelser for aktiver og forpligtelser i balancen, samt indtægter og 
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omkostninger i Profit & Loss.59 Regnskabsbekendtgørelsen opfattes normalt som forenelig med 

regnskabsreglerne i IFRS, men de små forskelle der er, har dog intet med ledelsesberetningen at 

gøre.60  

I 2001 skete der en ændring i Årsregnskabsloven og den tilsvarende del af FIL og således, at 

genstandsfeltet blev flyttet fra årsregnskab til årsrapport. Kravet er nu, at flere oplysninger 

såkaldte value drivers bliver offentliggjort i ledelsesberetningen. Dette skal være et supplement til 

årsregnskabet, som skal gøre det muligt at reducere asymmetrien af information mellem ledelse 

og investorer. Dette reducerer således usikkerheden i investorernes værdiansættelse.61 

Mange virksomheder som f.eks. banker, er i dag af stor betydning for samfundet, hvorfor det har 

store konsekvenser for samfundet, hvis en bank går konkurs. Pga. af dette stilles der flere og flere 

krav til virksomhederne om ansvarlig adfærd. Der opfordres derfor i regnskabsbekendtgørelsen § 

135 til at rapportere virksomhedernes samfundsansvar i den supplerende beretning og således 

dække de behov for information, som en bredere vifte af interessenter måtte have. 

Der findes i loven flere punkter om hvad en ledelsesberetning lovpligtigt skal indeholde, men selve 

rapporteringsopgaven ligger hos virksomhederne.  

I 2008 skete der en ændring i FIL for så vidt angår ledelsesberetningen, idet ledelsesberetningen 

nu ikke længere skal revisorpåtegnes. Revisionen er nu begrænset til at sørge for, at oplysningerne 

i ledelsesberetningen stemmer overens med de øvrige oplysninger i årsregnskabet og 

pengestrømsopgørelsen jf. FIL § 193 

I EIK Bank Danmark-casen blev ledelsesberetningen revideret af revisor tilbage i 2005 jf. FIL § 193 

fra 2005. Der findes ikke i regnskabsbekendtgørelsen noget om regnskabsklasser som i 

årsregnskabsloven. Ifølge regnskabsbekendtgørelsen skal alle kreditinstitutter følge de samme 

regler, uanset om de er store eller små. Der er således ikke forskellige krav til ledelsesberetningen 

til forskellige kreditinstitutter.  
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Kravene til ledelsesberetningen i regnskabsbekendtgørelsen ligner til forveksling kravene til 

ledelsesberetning for virksomheder i regnskabsklasse D i Årsregnskabsloven. Ledelsesberetningen 

er omfattet af de førnævnte generelle krav om det retvisende billede med alt, som det omfatter af 

kvalitetskrav om, at ledelsesberetningen skal indeholde forhold som er relevante og pålidelige.  Jf. 

FIL § 196 fastsætter Finanstilsynet de nærmere regler for årsrapporten, herunder regler om 

indregning og måling af aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger, opstilling af 

resultatopgørelse og balance, samt krav til noter og ledelsesberetningen. Dette har Finanstilsynet 

gjort ved at udstede regnskabsbekendtgørelsen.  Af regnskabsbekendtgørelsen § 85 fremgår det, 

at der i årsrapporten skal redegøres for alle væsentlige indregningsmetoder og målegrundlag.  De 

mere specifikke krav til ledelsesberetningen findes i regnskabsbekendgørelsen § 131. 

Der gennemgås nu nogle af de mere specifikke krav til ledelsesberetningen, der som tidligere 

nævnt, hovedsagligt findes i Regnskabsbekendtgørelsens § 131. 

1. Ledelsesberetningen skal beskrive virksomhedens hovedaktiviteter. Beskrivelsen skal være 

så detaljeret, at det er muligt for en regnskabsbruger at vurdere hvordan det står til med 

den driftsmæssige risiko. Hvor detaljeret beskrivelsen er, kommer meget an på 

virksomhedens karakteristika.62 

2. Ledelsesberetningen skal også indeholde en beskrivelse af eventuelle usikkerheder ved 

indregning og måling. Her er der tale om eventuelle usikkerheder ved den finansielle del af 

årsrapporten. Beskrivelsen skal redegøre for de usikre forhold der måtte være. Hvis det er 

muligt, skal der angives beløb.  

3. Foreligger der udsædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen og målingen skal 

dette beskrives i ledelsesberetningen med angivelse af beløb, så vidt muligt. At der er tale 

om usædvanlige forhold betyder i denne sammenhæng, at det er nødvendig i 

ledelsesberetningen at uddybe disse forhold, således at det er med til at fremme den 

nødvendige forståelse blandt regnskabsbrugerne. Dette er nødvendig for bedre at kunne 

sammenligne årsrapporten med tidligere årsrapporter og andre virksomheders årsrapport. 
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Dette er også i overensstemmelse med sammenligneligheden i 

Regnskabsbekendtgørelsens § 5 og § 86. 

4. Ledelsesberetningen skal redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og 

økonomiske forhold. Her kan der være tale om forhold, som ikke kan aflæses i regnskabets 

balance og resultatopgørelse. Det kan f.eks. være tale om omstruktureringer, 

fusion/spaltning og lign.63Derudover kan der også være tale om interne og eksterne 

forhold, som har påvirket driften, beskæftigelsen, investeringsomfang mv. i det forgangne 

år.64 

5. Som det femte punkt skal ledelsesberetningen omtale de betydningsfulde hændelser, som 

er indtruffet efter regnskabsårets afslutning.  Her kan det bl.a. være problemer i forhold til 

virksomhedens forsatte drift, som er indtruffet efter balancedagen. 65 

6. Ledelsesberetningen skal beskrive virksomhedens forventede udvikling. Her skal der som et 

minimum gives oplysninger for det kommende regnskabsår. Der skal gives en niveau-

angivelse af de væsentlige hovedtal, så som forventet resultat og nettoomsætning mv. Hvis 

ledelsen forventer en mere langsigtet udvikling, så skal dette oplyses.66 Er der tale om 

særlige forudsætninger f. eks. valutakursudvikling og økonomisk vækst på virksomhedens 

væsentligste markeder, skal disse særlige forudsætninger omtales konkret i forhold til 

virksomhedens situation.67 Ledelsen skal også beskrive de usikre faktorer, der måtte have 

indflydelse på den forventede udvikling. Usikre faktorer er nogle, som regnskabsbrugere 

ikke bruger i deres vurdering, da de ikke har kendskab til disse faktorer.68 

7. Ledelsesberetningen skal beskrive bankens vidensressourcer, hvis de har særlig betydning 

for den fremtidige indtjening.  Her skal beskrivelsen være på et overordnet niveau. Ønsker 

virksomheden at give mere indgående og omfattende oplysninger om videnkapital og 

medarbejderforhold hører dette ikke hjemme i ledelsesberetningen, men i den 
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supplerende beretning.69 Ledelsesberetningen kan dog indeholde oplysninger fra den 

supplerende beretning, hvis dette vil fremme det retvisende billede for årsrapporten jf. FIL 

§ 186. 

8. Der skal også være en beskrivelse af risici, der er udover det almindelige i branchen. Dette 

omfatter også de forretningsmæssige og finansielle risici, som kan påvirke virksomheden. 

Her kan der f.eks. være tale om, at virksomheden er sårbar overfor fremtidige ændringer i 

renteniveau og i koncentrationer af kreditrisici. 

9. Det niende punkt er, at ledelsesberetningen skal beskrive forsknings- og 

udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden. Det kan f.eks. være at beskrive 

udviklingsprojekter. I den forbindelse kan det være relevant at beskrive forventninger til 

afkast, idet konkurrencefølsomme oplysninger dog ikke skal offentliggøres. 

10. Ledelsesberetningen skal endelig omtale eventuelle filialer i udlandet. De væsentligste 

filialer skal omtales og som et minimum skal der oplyses om filialens navn og hjemsted. 

 

11.1.12 Regnskabsbekendtgørelsen § 132 (§100 i ÅRL)  
Ledelsesberetningen skal beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling 

ifølge den seneste offentliggjorte årsrapport, eller ifølge de seneste i årets løb offentliggjorte 

forventninger, og begrunde afvigelser i resultatet i forhold hertil. 

 

11.1.13 Selskabsloven § 115 
I dette afsnit behanldes reglerne om bestyrelsens opgaver og pligter, ligesom der især vil blive lagt 

vægt på de særlige krav, der er til bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder. 

I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og 

strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed påse, at 

1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets 

forhold er tilfredsstillende, 
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2)  der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, 

3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle 

forhold, 

4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og 

5) kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er 

tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, 

efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at 

vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er 

forsvarligt. 

Alle aktieselskaber er som bekendt omfattet af selskabsloven, som udgør et slags fundament. 

Derudover findes lov om finansiel virksomhed samt regnskabsbekendtgørelsen, der indeholder 

nogle mere specifikke krav til finansielle virksomheder. En meget central og relevant 

bestemmelsen vedrørende ledelsen i et aktieselskab er selskabsloven § 115.  

Som det fremgår af selskabslovens § 115, skal bestyrelsen i et kapitalselskab, ud over at varetage 

den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets 

virksomhed påse, at de ovennævnte 5 punkter bliver overholdt. Flere af punkterne omhandler den 

det finansielle og økonomiske, hvor punkt 1 i særdeleshed er interessant. Bestyrelsen skal påse, at 

bogføring og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er 

tilfredsstillende. At bestyrelsen skal påse betyder at de skal føre kontrol med, at bogføring og 

regnskabsaflæggelse sker på en betryggende måde.70 Det er direktionen, der sørger for, at en 

lovpligtig bogføring bliver sat i værk, både i forhold til bogføringsloven og overholdelse af 

revisorloven. Bestyrelsen skal så kontrollere, at dette bliver gjort tilfredsstillende.  I praksis er det 

normalt, at en ekstern revisor varetager denne opgave. Revisor rapporter så til bestyrelsen. Dette 

kan gøres for at effektivisere denne kontrol.71 Dette betyder dog ikke, at bestyrelsen uddelegerer 

tilsyn og kontrol til revisor. Revisor kommer med et forslag, hvordan kontrollen skal udføres. 

Derudover kan revisor også hjælpe bestyrelsen med at føre kontrol, men ansvaret bliver som sagt 
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ikke uddelegeret til ham.72 Ledelsesberetning er en af regnskabsaflæggelsen, så den er også 

omfattet af bestemmelse i selskabslovens § 115. Derudover står der ikke noget om selve 

ledelsesberetningen i selskabsloven.  

Ledelsen har således nogle handlingsnormer, som de skal holde sig indenfor.  Opgaven for det 

enkelte medlem af ledelsen er at varetage selskabsinteressen efter det bedste skøn. De mere 

konkrete normer er et udslag for denne overordnede grundsætning. Når en ledelseshandling skal 

bedømmes, skelnes der imellem den loyale varetagelse af selskabsinteressen eller om der er tale, 

at uvedkommende (personlige) interesser spillede ind. I forbindelse med den loyale varetagelse af 

selskabsinteressen er der en videre margin for fejltagelse.73 

 

11.1.14 FIL § 184 
Det følger af FIL § 184 stk. 1, at bestyrelsen og direktionen skal aflægge årsrapport for 

virksomheden. Videre står der i FIL § 184 stk. 2, at hvert enkelt ledelsesmedlem har ansvaret for, 

at årsrapporten, herunder ledelsesberetningen, udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen 

og eventuelle yderligere krav til regnskaber i vedtægter eller aftale. Denne paragraf ligner til 

forveksling årsregnskabsloven § 8 dog med nogle sproglige tilpasninger. Ifølge bestemmelsen har 

ledelsen ansvaret for at aflægge årsrapport, men der står dog ikke noget om opgavefordeling i 

ledelsen.74 

Videre følger loven den danske retsgrundsætning, at dette ansvar påhviler det enkelt 

ledelsesmedlem. Derfor er det korrekt at vurdere, hvilket ansvar påhviler hvert enkelt 

ledelsesmedlem i hvert tilfælde. Et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem kan normalt ikke fritages 

fra ansvar grundet sin status som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Videre følger, at det er 

bestyrelsen eksplicit, der har ansvaret for indsendelse af årsrapporten.75 
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11.1.15 Lov om Finansiel virksomhed § 71 
Der er i henhold til lov og finansiel virksomhed § 71, stk. 1, nr. 1-8 fastsat en vejledning for 

finansielle virksomheder. I vejledningen findes der regler om virksomhedens organisation, 

forretningsgange og intern kontrol, god regnskabspraksis, bestyrelsens og direktionens arbejde 

mv., markedsrisikobehæftede aktiver og kundebehandling (god skik). 76 

Lov om Finansiel virksomhed § 64 

I § 64 i lov om finansiel virksomhed findes der nogle regler om medlemmerne i bestyrelsen og 

direktionen i en finansiel virksomhed. Første og fremmest skal de have fyldestgørende erfaring til 

at udøve sit hverv eller varetage sin stilling i den pågældende virksomhed. Dernæst må de ikke 

bestride hvervet eller stilling, hvis de er pålagt eller bliver pålagt straffeansvar for overtrædelse af 

straffeloven eller den finansielle lovgivning. Bestyrelsen skal således være sammensat således, ar 

den afspejler kompetence og erfaring, som kræves for at lede en bank, og direktionen skal have 

tilstrækkelig kompetence til at lede banken.77 Disse fit and proper krav gælder også i forhold til 

regnskabsforståelse. Det må lægges til grund, at med medlemmerne af bestyrelsen i Eik Bank 

Danmark også har opfyldt disse krav.   

 

11.1.16 Sammenfatning  
 

Som det fremgår, er der en hel del krav til ledelsesberetningen og til ledelsen. Eik Bank Danmarks 

ledelsesberetning lever ikke op til alle de krav, der stilles til en ledelsesberetning. Først og 

fremmest lever ledelsesberetningen ikke op til kravet om det retvisende billede. Ledelsen i Eik 

Bank lever heller ikke op til de krav de er underlagt, hvor de har ansvaret for, at årsrapporten 

bliver udformet efter lovens regler. Det er af stor betydning, at ledelsesberetning og ledelsen lever 

op til de behandlede bestemmelser, men i dette tilfælde synes det at være af større relevans se 

på, hvordan ledelsesberetningen bliver anvendt i forsikringsselskabernes risikovurdering, og 

hvilken betydning den manglende retspraksis og den lidt uklare lovhjemmel har for udfaldet af 

afhandlingens resultat. Dette bliver nærmere behandlet i det følgende. 
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11.1.17 Forsikringsselskabets praksis i forbindelse med risikovurderingen af en 
ledelsesansvarsforsikring 

Der ses nu nærmere på forsikringsselskabernes praksis i forbindelse med nytegning af en 

ledelsesansvarsforsikring, og hvordan risikoen bliver vurderet. Det sker ikke så tit, at et 

forsikringsselskab nægter at tegne en ledelsesansvarsforsikring. Der kan dog være stor forskel på 

prisen alt efter, hvilken virksomhed der er tale om. Det kommer alt an på, risici for konkurs og 

andre krav virksomheden måtte kunne komme ud for.78 Den mest centrale risiko i den forbindelse 

for et forsikringsselskab at undersøge er konkursrisikoen, da de fleste krav mod virksomheden 

opstår i forbindelse med konkurs og andre store økonomiske tab. Forsikringsselskaberne ser også 

på konkursrisiko i den branche virksomheden befinder sig i.79 Forsikringsselskabet prøver med 

andre ord at vurdere risikoen for, at forsikringsbegivenheden indtræffer og som sagt, så indtræffer 

forsikringsbegivenhed tit i forbindelse med konkurs, hvorfor konkursrisikoen er af særlig interesse 

for forsikringsselskaberne. 

I sin risikovurdering har forsikringsselskabet først og fremmest fokus på regnskabet; dette er pga. 

konkursrisikoen. Forsikringsselskabet laver en regnskabsanalyse af regnskabet for de sidste tre år. I 

analysen ser de på udviklingen i driftsindtjeningen, soliditet og likviditetsforhold. De ser nærmere 

på regnskabsprincipper og ses på, om der i regnskabsnoterne findes vigtige oplysninger om 

virksomhedens finansielle forhold. Kan forsikringsselskabet se faresignaler i regnskabet allerede på 

tegningstidspunktet kan det blive svært for virksomheden at få tegnet en 

ledelsesansvarsforsikring. Videre ses der så på den del af ledelsesberetningen, der omhandler om 

brancheforhold og risikobeskrivelse. Viser den første del af regnskabsanalysen, at virksomheden er 

meget velkonsolideret og velindtjenende, så er lægges der ikke så stor vægt på de øvrige dele af 

risikovurderingen.80 

Som det kan ses så er det primære i forsikringsselskabets risikovurdering at lave en analyse af 

driftsindtjening, soliditet og likviditetsforhold samt regnskabsprincipper og vigtige oplysninger i 

regnskabsnoterne. Er der ingen advarselssignaler, så vil forsikringsselskabet gå videre og se på, 

hvad der står i ledelsesberetningen om brancheforhold og risikobeskrivelse. Derudover kan 
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forsikringsselskabet også se på ledelsen for virksomheden og hvordan den er sammensat, 

organisation, ejerstruktur, omstruktureringer og opkøb.81  

Ledelsesberetningen er således ikke det primære i forsikringsselskabets risikovurdering i 

forbindelse med tegning af en ledelsesansvarsforsikring. Der er noget der tyder på, at 

forsikringsselskabet allerede inden det blev aktuelt at se på brancheforhold og risikobeskrivelse i 

ledelsesberetningen burde have set nogle advarselssignaler i Eik Bank Danmarks regnskabstal. 

Med god regnskabsforståelse er det normalt muligt ud fra den øvrige del af regnskabet, at 

ledelsesberetningens beskrivelse af brancheforhold og risikobeskrivelse er ikke helt korrekte. En 

anden ting, der er interessant, er, at forsikringsselskabet ikke kun fokuserer på oplysningerne om 

brancheforhold og risikobeskrivelse i ledelsesberetningen, men til mere eller mindre alt det, der er 

urigtigt i ledelsesberetning. Måske er dette for at dække sig ind, eller beror på en misforståelse af 

ledelsesberetningens funktion i forbindelse med risikovurderingen. Det kan forekomme, som at 

forsikringsselskabet forsøge at gribe fat om et halmstrå.  

Forsikringsselskabet prøver faktisk i et vist omfang at forudsige sandsynligheden for at 

forsikringsbegivenheden ved uagtsomhed indtræffer før skaden er sket/virksomheden er mødt 

med et krav ved at se på nogle af de ting der normalt ses på for at finde ud af om en 

selskabsledelse ifalder ansvar efter SEL § 361.  

11.1.18 Retssædvaner og Kutymer 
Retssædvaner og kutymer er interessante at inddrage i forbindelse med at se nærmere på, om 

ledelsen burde have kendskab til det, som forsikringsselskabet lægger vægt i risikovurderingen se 

fx U 1986.615) Hvis ledelsesberetningen ud fra almindelig handlemåde indgår i risikovurdering, 

skal ledelsen i Eik Bank så kende til denne sædvane.  

Som tidlige nævnt, så er den traditionelle måde at definere en retssædvane er, at det er en 

handlemåde, der er blevet fulgt almindeligt, stadigt og længe ud fra en følelse af retlig 

forpligtelse.82 Der skal også være en følelse af forpligtelse til at handle på denne bestemte måde. 

Sidst og ikke mindst skal parterne have kendskab til sædvanen.83 
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Her er det interessant, hvorvidt ledelsesberetningen altid anvendes i risikovurdering. Dernæst er 

interessant, hvorvidt begge parter har kendskab til, hvordan ledelsesberetningen bruges i 

forsikringsselskabets risikovurdering.  

Efter hvad der fremgår det, som er gennemgået tidligere, så må det slås fast at 

ledelsesberetningen i hvert fald i et vist omfang normalt er en del af risikovurderingen. 

Spørgsmålet er mere om den er så betydningsfuld for risikovurdering, at forsikringsselskabet med 

rette skal kunne afvise kravet med henvisning til de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen. Det 

leder så videre til at begge parter skal kende til denne sædvane, og jo mere central og 

betydningsfuld den er, jo mere bør dette stå klart for begge parter. Dette betyder, at 

forsikringsselskabet ikke kan indhente en masse information uden at fortælle, hvordan denne 

information bliver brugt. Der er noget der tyder på, at forsikringstageren ikke har haft kendskab til 

hvordan og hvilke dele af årsrapporten, der bruges i forsikringsselskabets risikovurdering.  Dette 

gør at det bliver svært at påstå, at forsikringsselskabets brug af ledelsesberetningen i 

forsikringsselskabet risikovurdering kan sige at være en retssædvane.  For fremtiden kan det blive 

nødvendigt for forsikringsselskaberne mere specifikt at fortælle, hvilket formål det tjener at bede 

årsrapporten ved forsikringens tegning, og om hvilke dele af årsrapporten de har særlig interesse i. 

Dette kan som tidligere nævnt gøres med at der i forsikringsbegæringen spørges nærmere ind til 

ting i årsrapporten, herunder ledelsesberetningen, der er vigtige for forsikringsselskabet med 

hensyn til deres risikovurdering. Forsikringstageren kan så besvare spørgsmålene i 

forsikringsbegæringen og siden henvise til det specifikke sted i årsrapporten herunder 

ledelsesberetningen, hvis der er behov for et mere uddybende svar. 

Derefter kan man så spørge, om det er rimeligt, at der lægges så stor vægt på ledelsesberetningen, 

at det hele skal falde på denne. 

11.1.19 Forholdets natur 
Forholdets natur bliver brugt, hvis det er svært at finde hjemmel andre steder for et ønsket 

resultat. I nærværende sag er det oplagt at bruge forholdets natur, da der er ikke findes regulering 

eller praksis på området.  

Domstolene bruger som sagt sjælden forholdets natur alene, som støtte for et resultat, men det er 

dog sket. Forholdets natur skal således tjene til at finde ud af, hvordan manglende støtte i både 
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FAL og i praksis kan være til hjælp til at nå til et resultat. Det er et problem, at hverken 

forsikringsaftaleloven eller litteraturen tager højde for, at der i forbindelse med tegning af 

erhvervsforsikringer af forskellig slags ud over selve forsikringsbegæringen bliver vedlagt 

forskelligt supplerende materiale. Tidligere i opgaven er der lavet en sammenligning mellem 

supplerende det materiale, der udover forsikringsbegæringen bliver vedlagt i forbindelse med 

tegning af en entrepriseforsikring og det der bliver vedlagt ved tegning af en 

ledelsesansvarsforsikring. Umiddelbart er det noget der tyder på, at dette supplerende materiale 

kan ses som en oplysningspligten i FAL 7, men udover lige kort at nævne dette kommer Ivan 

Sørensen ikke nærmere ind på praksis på området ved f. eks. at henvise til domme og lignende. 

Det kan dog blive meget svært at få omstændigheden ind under grov uagtsomhed. Det fremgår 

som tidligere nævnt helt klart af FAL §§ 4-6, at FAL §§ 4-6 kun omhandler svarpligten og dette har 

som tidligere nævnt også støtte i praksis litteraturen.84 Man har en svarpligt i forhold til det, man 

er blevet spurgt om, typisk i forsikringsbegæringen, og forsikringsselskabet har ikke spurgt ind til 

det, der står i ledelsesberetningen. Analysen viser, at det supplerende materiale i form af 

årsrapporten her under ledelsesberetningen ser ud til at passe godt til FAL § 7, om end det kan 

blive svært at statuere omstændigheden grov uagtsomhed, så er dette som sagt ikke noget, der 

har god støtte i hverken loven, praksis eller litteraturen. Udgangspunktet for svarpligten (FAL §§ 4-

6) er normalt forsikringsbegæringen og udgangspunktet for oplysningspligten (FAL § 7) er at der 

ikke er udfyldt nogen forsikringsbegæring.85  

Ud fra, hvad der følger af forsikringsbetænkingen samt den manglende retspraksis på området, må 

det slås fast, at der næppe er tænkt særlig meget over erhvervsforsikringer og det supplerende 

materiale, der ofte bliver vedlagt udover selve forsikringsbegæringen i forbindelse med tegning af 

erhvervsforsikringer i forbindelse med udforming og ikke mindst revision af Forsikringsaftaleloven.  

Spørgsmålet er så, hvordan man skal forholde sig i sådanne tilfælde, når man står i en situation, 

hvor lovgivning sammen med retspraksis ikke giver et tilfredsstillende svar på problematikken. I en 

Højesterets dom UfR 1984.1061 tilkendte Højesteret en privatrente af et stempelbeløb, som han 

med urette var pålagt at indbetale (og som han havde fået tilbagebetalt); rentekravet kunne 
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hverken støttes på renteloven eller praksis.86 Dette ligner meget nærværende situation, hvor der 

hverken i forsikringsaftaleloven eller i praksis findes støtte til at afvise kravet ved at henvise til FAL 

§§ 4-6. Derudover findes der heller ikke forsikringsaftaleloven eller i praksis støtte til at afvise 

kravet ved at henvise til FAL § 7. Analysen har dog vist, at FAL § 7 kan blive relevant i fremtiden 

ved en revision af Forsikringsaftalelovens bestemmelser omkring afgivelse af urigtige 

risikooplysninger, hvor det burde bestemmes, hvordan forsikringsaftalelovens bestemmelser skal 

forholde sig ift. Erhvervsforsikringer og det supplerende materiale, der tit bliver afleveret sammen 

med forsikringsbegæringen, men lige nu ligger det i forholdets natur at dække kravet fra Eik Bank 

Danmark.  

 

12 Juridisk delkonklusion 
Sammenfattende kan det på baggrund af den juridiske analyse konkluderes, at de urigtige 

oplysninger i ledelsesberetningen ikke umiddelbart kan forenes med svarpligten i FAL §§ 4-6.  

Umiddelbart ser det ud til, at de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen snarere henhører 

under oplysningspligten i FAL § 7. Der blev foretaget en sammenligning med det materiale, der 

normalt vedlægges i forbindelse med tegning af en entrepriseforsikring. Det viste sig at være 

meget nærliggende at sammenligne disse to former for forsikring, da der i begge tilfælde er tale 

om erhvervsforsikringer, og forsikringer, hvor der almindeligvis vedlægges materiale udover det, 

der er anmodet om i forsikringsbegæringen.   

Det er en betingelse for, at forsikringsselskabet skal kunne afvise at dække et krav under 

henvisning til FAL §, at undladelsen kan tilregnes forsikringstageren som groft uagtsom. 

I denne forbindelse gælder der desuden et relevanskrav iht. FAL § 7, således, at de urigtige 

oplysninger skal have været af væsentlig betydning for forsikringsselskabets risikovurdering.  

Af lovgivningen fremgår en lang række krav til ledelsesberetningen, idet denne bl.a. skal være 

retvisende og have et vist kvalitetsniveau. Der ligeledes en række krav til selskabsledelsen, 
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herunder særlige krav til bankledelsen. Ledelsen har ansvaret for, at årsregnskabet – herunder - 

ledelsesberetningen lever op til lovens krav. 

Ledelsesberetningen indgår almindeligvis som en del af forsikringsselskabets samlede 

risikovurdering, idet den dog ikke synes at blive tillagt relevans i et sådant omfang, at den kan 

anses for at have væsentlig betydning for risikovurderingen. 

Konklusionen om, at de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen i øjeblikket ikke kan ses som 

det, der normalt forstås ved en urigtig oplysning ved forsikringens tegning, men at urigtige 

oplysninger i ledelsesberetningen muligvis i fremtiden kan blive et FAL § 6 eller et FAL § 7-forhold, 

giver anledning til, at der i den økonomiske analyse ses nærmere på, hvorvidt det er økonomisk 

efficient, at forsikringsselskabet skal have lov til slet ikke at dække kravet.  
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13 Økonomisk del 
 

13.1.1 Indledning til den økonomiske del 
I forlængelse af analyseren i den juridiske del, vil den økonomiske problemformulering i det 

følgende blive behandlet: 

Hvorvidt er det økonomisk efficient at forsikringsselskabet får lov til slet ikke at dække kravet? 

I den nærværende økonomiske del vil det blive analyseret, hvorvidt det er økonomisk efficient, at 

forsikringsselskabet har lov til slet ikke at dække kravet iht. casen. Det er især interessant, når der 

tænkes på, at det væsentligeste formål med den moderne forsikringsaftale er at give 

forsikringstageren tryghed og beskyttelse.87 Før i tiden var reglerne om oplysningspligten meget 

strenge. Der var tilbage i tiden en forestilling om, at forsikring er et uberimae fidei retsforhold, 

hvor der blev lagt uforholdsmæssigt meget vægt på god tro. Det blev typisk hævdet, at en 

forsikringaftale var ugyldig, uden at der blev taget hensyn til hvorvidt forsikringstageren var i god 

tro, hvis forsikringstageren havde givet urigtige oplysninger eller ikke havde oplyst 

forsikringsselskabet om forhold, der kunne have interesse for forsikringsselskabet. Dette var hårdt 

mod forsikringstageren, og gav ham ikke den tryghed og beskyttelse, han havde brug for. Dette 

har man nu erkendt og med bestemmelserne i FAL §§ 4-10 er formålet at begrænse de virkninger, 

som urigtige risikoplysninger måtte have, så meget som muligt.88 Dette stemmer godt overens 

med spørgsmålet i problemformuleringen, om hvorvidt det er økonomisk efficient, at 

forsikringsselskabet får lov til slet ikke at dække kravet.  

I analysen undersøges det, ud fra et økonomisk synspunkt, hvornår forsikringsselskabet skal have 

lov til slet ikke at dække kravet og hvornår de ikke skal have lov til at dække kravet. Dette bliver 

nærmere behandlet med udgangspunkt i de gældende bestemmelser på området. 

 

                                                 
87 Dansk Forsikringsret s. 167 
88 Dansk Forsikringsret s. 167 
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13.1.2 Kort redegørelse for 3 forskelige måder at afgive urigtige oplysninger på 
I dansk forsikringsret findes der tre forskellige måder at give urigtige oplysninger på. Enten gives 

der urigtige oplysninger med forsæt, i god tro eller uagtsomt. Uagtsomheden er delt i to, således 

at FAL § 6 omhandler simpel uagtsomhed og FAL § 7 omhandler grov uagtsomhed. 

Bestemmelserne findes som sagt i FAL §§ 4-7 idet der i det følgende foretages en gennemgang af 

bestemmelserne. 

I FAL § 4 findes bestemmelsen om, at har forsikringstageren forsætligt givet forsikringsselskabet 

urigtige oplysninger ved forsikringens tegning, vil forsikringsselskabet ved 

forsikringsbegivenhedens indtræden ikke dække kravet fra forsikringstageren. Formålet med 

bevist at give forsikringsselskabet urigtige oplysninger ved tegning kan f.eks. være et forsøg på at 

opnå en lavere forsikringspræmie. 

FAL § 5 omhandler situationen, hvor forsikringstageren i god tro har givet forsikringsselskabet 

urigtige oplysninger ved forsikringens tegning. Dvs. at forsikringstageren troede, at de oplysninger 

han gav forsikringsselskabet ved forsikringens tegning var korrekte. I sådan et tilfælde vil 

forsikringsselskabet ved forsikringsbegivenhedens indtræden dække kravet fra forsikringstageren 

fuldt ud. 

I de følgende bestemmelser i FAL §§ 6 og 7 behandles de tilfælde, hvor forsikringstageren 

uagtsomt har givet forsikringsselskabet urigtige oplysninger ved tegning af forsikringen. Dvs., at 

forsikringstageren culpøst har givet forsikringsselskabet urigtige oplysninger ved tegning af 

forsikringen. 

FAL § 6 er den delt i to med FAL § 6 stk. 1 og FAL § 6 stk. 2.  

Ifølge FAL § 6 stk. 1 er forsikringsselskabet fri for ansvar, hvis forsikringstageren med simpel culpa 

har givet forsikringsselskabet urigtige oplysninger ved tegning af forsikringen og det må antages, 

at forsikringsselskabet ikke ville have overtaget forsikringen, såfremt de rette forhold havde været 

oplyst. 

FAL § 6 stk. 2 omhandler situationen, hvor forsikringstageren med simpel uagtsomhed har givet 

forsikringsselskabet urigtige oplysninger og hvor forsikringsselskabet ville have overtaget 

forsikringen, men på andre vilkår. I dette tilfælde hæfter forsikringsselskabet i det omfang, det 
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mod den aftalte præmie ville have forpligtet sig. Dette kaldes normalt for prorata-reglen. Prorata 

betyder i forhold til.   

Reglen i FAL § 6 stk. 1 kan også ses som en slags prorata-regel, hvor forsikringsselskabet kun ville 

have overtaget forsikringen til en meget høj/uendelig høj præmie, som forsikringstageren aldrig 

ville være gået med til, og derfor vil forsikringsselskabet være fri for ansvar. Denne retsvirkning af 

manglende overholdelse af forsikringsaftalen – også ved simpel uagtsomhed – minder mere om 

lignende retsvirkninger i henhold til common law reststradition end det minder om dansk 

forsikringsretlig retstradition.  

Ligheden ligger i, at forsikringsselskabet har lov til helt at afvise kravet ikke kun hvis der foreligger 

forsæt, men også når forsikringstageren med simpel uagtsomhed har givet forsikringsselskabet 

urigtige oplysninger ved tegning. 

I FAL § 7 findes der også en bestemmelse vedrørende uagtsomhed. Denne adskiller sig dog fra FAL 

§ 6 på den måde, at her er der tale om uagtsomhed i forbindelse med undladelse af at give 

oplysning til forsikringsselskabet, hvor forsikringstageren burde være klar over, at den ikke oplyste 

omstændighed var af betydning for forsikringsselskabet. Her er det ikke nok, at forholdet kan 

tilregnes forsikringstageren som simpel uagtsomhed, da der skal være tale om grov uagtsomhed. 

Den væsentligeste forskel mellem FAL § 4-6 og FAL § 7 ligger i, at der i §§ 4-6 er der tale om, at 

forsikringstageren har givet en urigtig oplysning på noget, han er blevet spurgt om, mens FAL § 7 

ikke omhandler det, som forsikringstageren er blevet spurgt om, men om de tilfælde, hvor 

forsikringstageren - udover det han er blevet spurgt om - burde være klar over, at den ikke oplyste 

omstændighed var af betydning for forsikringsselskabet. Forsikringstageren har således en pligt til, 

udover det han er blevet spurgt om, af egen drift at oplyse forsikringsselskabet om 

omstændigheder, der er af betydning for forsikringsselskabet. Den manglende oplysning skal dog 

kunne tilregnes forsikringstageren som groft uagtsom, såfremt forholdet skal falde ind under FAL 

7. 

Kan forsikringstagerens forhold tilregnes ham som grov uagtsomhed, bliver dette anset, som om 

han har givet en urigtig oplysning jf. § 6, hvor forsikringsselskabet enten er fri for ansvar, jf. FAL § 6 

stk. 1 eller hæfter i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have forpligtet sig jf. FAL 



59 

 

§ 6 stk. 2. Det som nævnt også bliver kaldet en prorata-dækning. I sidste ende er udfaldet det 

samme, hvis forsikringselskabet kan påberåbe sig FAL § 6 eller FAL § 7. Enten er de fri for ansvar 

eller bliver der tale om prorata-dækning. 

 

13.1.3 Asymmetrisk information, Adverse Selection, Screening og Signalering 
 

Problematikken med urigtige risikooplysninger ved forsikringens tegning kan lede til det, som i 

økonomisk teori bliver kaldt adverse selection.  

I den økonomiske del tages der udgangspunkt i den juridiske analyse ovenfor, idet der i 

nærværende kapitel undersøges, hvilken betydning asymmetrisk information har for 

forsikringsmarkedet og hvordan dette kan forebygges 

I økonomisk teori er udgangspunktet, at der fuldkommen information om de økonomiske 

variabler, der er relevante for folk i de valg de træffer, men pga. asymmetrisk information er der 

ikke fuldkommen information på alle markeder. Et af disse markeder er forsikringsmarkedet. 

Forsikringsmarkedet er således et marked med asymmetrisk information. Informations asymmetri 

opstår i en situation, hvor den ene part i en transaktion har relevant information, som den anden 

part ikke har fået indblik i. Asymmetrisk information kan prekontraktuelt føre til adverse selection. 

 

13.1.4 Adverse selection 
 

Adverse selection kommer som begreb oprindeligt fra forsikringsverdenen. Adverse Selection 

beskriver den situation, hvor den forsikrede udnytter sin private viden overfor forsikringsselskabet 

i forbindelse med køb af forsikring eller ved at fravælge forsikring.89 Hvis A ved, at han vil være død 

i morgen, vil en forsikring med en pris beregnet på, hvor længe befolkningen i gennemsnit vil leve 

være en meget god handel for ham. Omvendt vil person B, der ved, at hun vil leve længere end 

den gennemsnitlige person, ikke ville synes så godt om en forsikring, hvor prisen på forsikringen 

baseret på, hvor længe en person lever i gennemsnit. Det er derfor usandsynligt, at person B vil 

                                                 
89 Adverse Selection in Insurance Markets - an exaggerated threat s. 1223 
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købe sådan en forsikring. Hvis nu kun A personer køber en hel del forsikringer og B personer ikke 

køber nogen forsikring, vil forsikringsselskaberne opkræve en gennemsnitlig pris for forsikringerne 

til den del af befolkningen, som udgør den højeste risiko. Forsikringsselskaberne vil tabe penge, da 

kun høj-risiko personer vil købe de forsikringer forsikringsselskaberne udbyder.90 

 

13.1.5 Signalering 
 

De to mest anvendte værktøjer til at formindske problemet med adverse selection er signalering 

og screening. En person kan signalere til forsikringsselskabet, hvilken type han er. Ved at signalere 

til forsikringsselskabet hvilken type han er, kan forsikringsselskabet få værdifuld information om 

kunden, og således vil problemet med asymmetrisk information blive mindre. Problemet kan dog, 

som det også fremgår af analysen nedenfor være, at signalet som kunden har fået ikke er klart 

nok, da kunden ikke med sikkerhed ved hvilken type han er. 

 

13.1.6 Screening 
Screening bliver af forsikringsselskaberne brugt til at samlede information om den forsikrede. 

Denne information kan forsikringsselskaberne så bruge til at vurdere risikoen hos de forskellige 

forsikrede. Et eksempel kan være bilforsikring, hvor kunden bliver spurt hvor mange kilometer han 

kører i sin bil hvert år. Dette er dog ikke noget, der normalt bliver spurgt om, men dette er dog 

noget, der ville være oplagt at spørge om, da dette kunne være værdifuld information om risiko, 

som kan anskaffes til en billig pris. 91 

 

13.1.7 Intro til analysen 
 

Der skal nu ses nærmere på en økonomisk model, som behandler adverse selection i 

forsikringssammenhæng, men først skal der gøres rede for nogle forudsætninger, således at 

modellen  kan bruges ud fra disse forudsætninger. Som tidligere nævnt findes der efter dansk 

                                                 
90 90 Adverse Selection in Insurance Markets - an exaggerated threat s. 1224 
91 91 Adverse Selection in Insurance Markets - an exaggerated threat s. 1262 
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forsikringslovgivning forskellige måde at give risikooplysninger til forsikringsselskabet ved tegning 

af forsikring. Forsikringstageren kan give urigtige oplysninger i god tro, med forsæt, der kan være 

tale om urigtige oplysninger givet ved simpel culpa. Til sidst kan der være tale om en undladelse af 

at give betydningsfulde oplysningerne til selskabet. Denne undladelse skal kunne tilregnes 

forsikringstageren som grov culpa. 

I det følgende behandles disse fire tilfælde, hvor forsikringstageren har givet urigtige oplysninger 

eller har undladt at give forsikringsselskabet oplysninger, der var af betydning for selskabet. Her er 

det mest interessant at se på hvorvidt forsikringsselskabet, når forsikringstageren har handlet 

uagtsomt, skal have lov til, ud fra et økonomisk synspunkt, slet ikke at dække kravet jf. FAL § 6 stk. 

1, og hvornår prorata-reglen i FAL § 6 stk. 2 passer bedre. 

Det er forskelligt, hvordan man fra land til land har implementeret reglerne om de urigtige 

oplysninger ved forsikringens tegning. I Danmark har man, som før nævnt, med de nuværende 

regler i FAL §§ 4-10 forsøgt at ændre den gamle forstilling om uberima fidei til fordel for 

forsikringstageren med at yde forsikringstageren mere tryghed og beskyttelse.  

I Danmark bruges prorata reglen i FAL § 6 stk. 2, når man simpelt uagtsomt giver 

forsikringsselskabet urigtige oplysninger ved tegning, eller groft uagtsomt undlader at oplyse 

forsikringsselskabet om en omstændighed, der er af betydning for selskabet iht. FAL § 7. I 

Danmark har forsikringsselskaberne også mulighed for at påberåbe sig FAL § 6 stk. 1, der minder 

mere om  Common law reglen, men den er, som før nævnt, trods alt ikke helt så streng.  

Har forsikringstageren i god tro givet forsikringsselskabet urigtige oplysninger ved tegning er det 

forsikringstageren, der har bevisbyrden for, at han er i god tro. Omvendt, hvis forsikringstageren 

svigagtigt har givet forsikringsselskabet urigtige oplysninger ved tegning, er det 

forsikringsselskabet, der har bevisbyrden for, at forsikringstageren svigagtigt har givet 

forsikringsselskabet urigtige oplysninger. 

Tænkes der på, at forsikring er et  middel, der har til hensigt at hjælpe på forsikringstagerens risiko 

aversion, er der meget der tyder på, at en for streng regel ikke er det optimale i forbindelse med 

forsikringskontrakter.92 Dette stemmer også godt overens med formålet med den økonomiske 

                                                 
92 Rules of misrepresentation in insurance s. 2  
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analyse, hvor nærværende undersøgelse skal give et svar på,  hvorvidt det er økonomisk efficient, 

at forsikringsselskabet får lov til slet ikke at dække krave. 

Som nævnt tidligere, har forsikringsselskabet valgt at afvise kravet fra ledelsen i Eik Bank Danmark 

med at henvise til FAL §§ 4-6. Ses der nærmere på, hvad forsikringsselskabet skriver, fremgår det, 

at forsikringsselskabet, uden at nævne den specifikke bestemmelse gør gældende, at Eik Bank 

Danmark enten svigagtigt eller med simpel uagtsomhed har givet dem urigtige oplysninger ved 

tegning af ledelsesansvarsforsikringen. Forsikringsselskabet gør således gældende, at der her er 

tale om enten en FAL § 4 eller en FAL § 6 stk. 1-situation.  

En anden ting, der gør denne analyse endnu mere relevant er, at det ikke er helt op til 

forsikringsselskabet selv at vælge, hvorvidt de afviser med henvisning til FAL §6 stk. 1 eller FAL §6  

stk. 2 ., Dette kommer alt an på hvad der er normalt i branchen i sådan et tilfælde. Da det ikke er 

set før, at et forsikringsselskab har afvist et krav med at henvise til urigtige og manglende 

oplysninger i årsrapportens ledelsesberetning er det mere en svært at finde ud af, om man i 

branchen vil have brugt FAL § 6 stk. 1, hvor selskabet er fri for ansvar eller  FAL § 6 stk. 2 prorata i 

sådan et tilfælde. Formålet med den økonomiske analyse er at komme tættere på, hvorvidt det er 

mere hensigtsmæssigt at bruge FAL § 6 stk. 1 eller FAL § 6 stk. ved sådan et tilfælde i fremtiden. 

I den juridiske analyse blev tre antagelser analyseret. Først blev det antaget, at 

ledelsesberetningen var en del af FAL §§ 4-6, dernæst blev der antaget, at ledelsesberetningen var 

en del af FAL § 7 og til sidst blev der set nærmere på, om ledelsesberetningen overhovedet kan 

beregnes som det, der normalt forstås ved urigtige risikooplysninger ved forsikringens tegning. 

I det videre forløb vil det blive analyseret ud fra de enkelte bestemmelser i FAL §§ 4-7, hvorvidt 

forsikringsselskabet skal have lov til slet ikke at dække kravet. Retsvirkningen af FAL § 7 er, at 

enten er forsikringsselskabet fri for ansvar FAL § 6 stk. 1 eller ville forsikringsselskabet have 

indkrævet en højere præmie, der ville resultere i en prorata dækning jf. FAL § 6 stk.2.  

Indledningsvis ses på de to situationer, hvor det er oplagt, at forsikringsselskabet ikke dækker og 

hvor det er oplagt, at forsikringsselskabet dækker. Disse to situationer opstår, hvor ledelsen i EIK 

enten har givet de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen svigagtigt (FAL§4) eller i god tro 
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(FAL§5). Derefter ses på de situationer, hvor de ikke er så sort og hvidt, nemlig hvor ledelsen i EIK 

har handlet uagtsomt (FAL §§ 6 og 7). 

 

13.1.8 Økonomisk analyse 
 

13.1.8.1 Økonomisk Efficiens 

 

Et meget central begreb i retsøkonomien er efficiens begrebet, der beskæftiger sig med, hvordan 

forskellige former for retlig regulering har indflydelse på den samfundsmæssige velfærd. Her kan 

der være tale om, hvordan regulering både kan reducere og øge samfundsmæssig velfærd. 

Retsøkonomer fokuserer på at få øget den samfundsmæssige velfærd og det også den retlige 

regulering bør stræbe efter.
93

 

Det kan dog være et problem at opgøre den samfundsmæssige velfærd. Økonomisk set opnås den 

største velfærd med at ressourcerne allokeres, hvor de får tillagt den største værdi. Det kan f. eks. 

betyde, at kapitalen allokeres på det sted, hvor den højeste forretning kan opnås.
94

 

I retsøkonomien findes der nogle kriterium, der kan bruges til at udtrykke den tilstand, hvor 

ressourcerne allokeres hen til det sted, hvor de opnår den største værdi. Senere i afhandlingen 

kommes der ind på efficiens-kriteriet Pareto-kriteriet. Definitionen på Pareto-kriteriet er, at 

ressourcerne er fordelt således, at et omfordeling ikke er mulig uden at minst en agent bliver stillet 

dårligere end i udgangspunktet. Det centrale i efficienskriteriet er, at en ændring i retstilstanden vil 

                                                 
93 Thomas Riis, Retsøkonomi s. 1155 

94 Thomas Riis Retsøkonomi s. 1155 
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medføre en omfordeling af ressourcer. En retstilstand siges være Pareto optimal, hvis den ikke kan 

ændres uden at nogen still dårligere end i udgangspunktet.
95

 Skal en ændring i en retstilstand føre 

til en Pareto-forbedring, skal alle agenter stilles bedre uden at nogen stilles værre. Pareto-kriteriet 

er derfor lidt upraktisk og urealistisk, da det er svært at tænke sig, at en ændring i retstilstanden 

ikke ville stille nogen ringere end i udgangspunktet. Derfor er nærmest alle retstilstande Pareto-

optimale, da en tilstand er Pareto-optimal, hvis det ikke er mulig at lave en Pareto-forbedring.
96

 

Derimod er Pareto-kriteriet ikke et kontroversielt kriterium, da alle ville acceptere en Pareto-

forbedring, hvor ingen bliver stillet værre. Pareto-kriteriet har derfor, det man kalde en 

overbevisningskraft i teorien, mens den ikke praksis kan virke uanvendelig.
97 

 

 

13.1.8.2  Pooling og Separation ligevægt 

 

Har vi et marked med to slags typer, lav risiko typer og højrisiko typer, så kan der kun være to 

ligevægte på markedet. Stiglitz og Rothschild viser, at der enten er en samlet (pooling) ligevægt, 

hvor begge parter køber den samme kontrakt eller en fordelt (separate) ligevægt, hvor forskellige 

typer køber forskellige kontrakter.98  

I asymmetrisk informations natur ligger, at forsikringsselskaber ikke er i stand til at skelne imellem 

deres kunder og derfor er det muligt, at der ikke er nogen ligevægt på forsikringsmarkedet.99 Dixit 

viser i sin artikel fra 2000, hvordan man kan afhjælpe problemet med den manglende ligevægt.100   

For en del typer er det muligt for forsikringsselskabet at forvride en ligevægt ved at tilbyde en 

kontrakt, der er profitabel for forsikringsselskabet og som tiltrækker lavrisiko typen. De forskellige 

                                                 
95 Thomas Riis Retsøkonomi s. 1155 

96 Thomas Riis Retsøkonomi s. 1155 

97 Thomas Riis Retsøkonomi s. 1156 
98 Equilibrium i competetive insurance markets s.634 
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regler der gælder, når der afgivet urigtige oplysninger, tillader en nemmere separation af typer og 

mindsker den forvrængning, der opstår, når forsikringsselskabet tilbyder en forsikring, der ikke har 

fuld dækning til lavrisiko typerne for at gøre kontrakten mindre attraktiv for højrisiko typerne.101 

 

13.1.8.3  Risikotyper  
 

Der findes som sagt kun to typer forsikringstagere. Enten er de high risk eller er de low risk. I 

virkeligheden ved forsikringstageren ikke helt, hvilken risikotype han selv er. Forsikringstageren 

har modtaget et signal om hvilken type han er. Signalet kan dog være forkert og derfor opstår 

muligheden for, at der i god tro gives urigtige risikooplysninger. Forsikringsselskabet kan screene 

på forskellige måder. De kan screene gennem dækning eller gennem hvordan de har 

implementeret reglerne for at give urigtige risikooplysninger. En meget hård regel kan være god i 

sådan et tilfælde, men kan dog på uhensigtsmæssig vis ramme dem, der er i god tro.102  

Der kan antages, at Ledelsen i EIK kan have valgt at tilbageholde privat information svigagtigt for 

at opnå en lavere præmie. Også kan antages, at Ledelsen i EIK har handlet i god tro. I tilfælde af at 

forsikringsbegivenheden indtræffer laver forsikringsselskabet en undersøgelse af om 

forsikringstageren har givet urigtige oplysninger med forsæt, og dermed har handlet svigagtigt. I 

sådan et tilfælde vil forsikringsselskabet normal kunne nægte at udbetale erstatning. Viser 

undersøgelsen omvendt, at forsikringstageren var i god tro, skal forsikringsselskabet udbetale 

erstatning. 

Denne forskel på god tro og svig kan beskrives på den måde, at det bliver antaget, at 

forsikringstagen modtager et privat imperfekt informativt signal om sin risikotype. Derfor er der i 

en vis grad asymmetrisk information mellem forsikringstageren og forsikringsselskabet. 

Forsikringstageren kan dog være en højrisiko type uden at vide det. Efter at en skade er anmeldt, 

kan forsikringsselskabet så verificere risikotypen, signalet eller dem begge to.103 
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Undersøgelsen af signalet er det direkte middel til at forhindre, at der bliver givet urigtige 

oplysninger ved forsikringens tegning, mens undersøgelsen af typen er det indirekte middel. I den 

model, der bliver brugt i denne fremstilling, gælder, at hvis forsikringstageren har modtaget et 

dårligt signal, er han altid en højrisiko type. Har han derimod modtaget et godt signal, kan han 

være enten en lav risiko typer eller en høj risiko type. Derfor vil udbetaling af en lille eller ingen 

erstatning, hvis typeundersøgelsen viser, at der er tale om en høj risiko type i større grad ramme 

dem, der svigagtigt har givet urigtige oplysninger, end dem, der er i god tro. Dette kan være et 

incitament til dem, der svigagtigt har givet urigtigt, uden væsentligt at påvirke dem, der er i god 

tro. Dette kan forsikringsselskabet dog ikke pga. princippet om god tro i forsikringskontrakter.104 

Der skal være en klar risiko for, at der er givet urigtige oplysninger ved forsikringens tegning. Det 

betyder, at hvis forsikringsselskabet har bevisbyrden, skal forsikringsselskabet efter princippet om 

god tro udbetale erstatning/godtgørelse, hvis signalet ikke er verificeret, selv om en undersøgelse 

af typen har vist, at der er tale om en højrisiko type.105 

Personer i god tro skal ikke straffes, hvis typeundersøgelsen viser, at deres risiko var højere end 

forventet. Derfor er det således, at hvis der bliver lavet en typeundersøgelse, der viser, at der er 

tale om en høj risiko type, og der samtidig ikke sker nogen verificering af signalet, opstår der et 

trade off med den optimale erstatning/godtgørelse på den ene side og incitamentet at forebygge 

svig og optimal risikoforfdeling på den anden sige. Dette viser, at denne trade off vil føre til en lille 

erstatning/godtgørelse, når typeundersøgelsen viser en høj risiko type, men der ikke bliver lavet 

en signal undersøgelse. Denne trade off vil falde til incitamentmekanismens favør, hvis signalet er 

præcist nok. I sådan et tilfælde skal ingen erstatning/godtgørelse udbetales til forsikringstageren. 

Er signalet uklart, så er det bedre at formode, at der er tale om god tro og betale 

erstatning/godtgørelse, hvis der er tale om en høj risiko type.106 

Som tidligere nævnt, kan typeundersøgelsen være det første trin i rækken i forbindelse med en 

skadebehandlingsprocedure. Viser typeundersøgelsen, at der er tale om en højrisiko type, så kan 

forsikringsselskabet gå til det næste trin og lave en signalundersøgelse, for at finde ud af, om de 
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urigtige oplysninger var givet forsætligt eller utilsigtet. Signalundersøgelsen kan således være 

enten direkte eller sekventielt efter, at risikotypen er verificeret.107 

 

13.1.8.4 Modellen 
Selve modellen er opbygget således, at der er en stor gruppe mennesker, der alle møder individuel 

risiko. Alle disse personer er risiko averse, og de har alle en nyttefunktion af rigdom, som de 

maksimerer ved U(W). Bliver ingen forsikring tegnet, så er det W=WN i igen ulykke staten og 

W=WA i ulykke staten. A=WN - WA er så tabet fra en ulykke. Forsikringstagere er forskellige fra 

hinanden ud fra sandsyneligheden for ulykke π. Sandsyneligheden for ulykke for lav risikoen 

forsikringstageren er således π = πl (l-typen) og sandsyneligheden for ulykke for høj risiko typen er 

således π = πh (h-typen). Der er en fraktion λ af høj risiko typer og en fraktion 1-λ af lav risiko 

typer.  

Udgangspunktet er, at forsikringstageren ikke ved, hvilken type han er, men kan imperfekt finde 

ud det ved at modtage et signal. Alle forsikringstagere modtager et uklart signal, om hvilken type 

de er. Det gode signal σ1 betyder, at der er tale om lav risiko og det dårlige signal σ0 betyder, at 

der er tale om høj risiko. Signalet er ikke perfekt og derfor kan en, der modtager et godt signal 

godt være en høj risiko type. Dette sker med sandsyneligheden q. Dette betyder, at et lavt q 

markerer, at signalet er troværdigt og den forsikrede ved derfor, hvilken type han er. Et højt q 

betyder derimod, at der er en høj risiko for, at der er tale om en utilsigtet misrepresentation, der 

ikke er informativ.108 

α står for sandsynligheden for, at den som modtager et godt signal, alligevel er en højrisiko type. 

Her er det vigtigt at huske på, at der i modellen ikke bliver fortaget en culpavurdering, men en 

vurdering af sandsynligheden for at det f.eks. med forsæt oplyst forkert.                     

                       α = ______ λq _____________ 
                                 λq + (1 − λ) 
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Resultatet afhænger således af distributionen af typer og nøjagtigheden af signalet. 

Det næste er så at se, med hvilken sandsynlighed, der indtræffer en skade, når en højrisiko type 

modtager et godt signal. Denne sandsynlighed bliver betegnet ved π. 

π=απh+(1-α)πl 

En lav risiko person kan således ikke modtage et dårligt signal. I en forsikringsbegæring opstår svig, 

når en forsikringstager nægter, at have modtaget et dårligt signal.  

Der er to forskellige forsikringskontrakter. Der tilbydes to slags kontrakter kaldet Ch og Cl. Ch er 

tiltænkt Høj risiko typerne og Cl er tiltænkt lav risiko typerne. Det må formodes, at en 

forsikringstager vælger den kontrakt, der svarer til det signal, han har modtaget. Et 

forsikringsselskab vil dog ikke sætte sig i mod, om en lav risiko type vælger en høj risiko 

kontrakt.109 Kontrakten til lav risiko typerne har en lavere præmie og mindre dækning for ikke at 

være for attraktiv for højrisiko typerne. Højrisiko kontrakten dækker skaden fuldt ud uden nogen 

form for selvrisiko.110 

Med lavrisiko kontrakten følger en verifikation ved anmeldelse af skade for at finde ud af, om den 

forsikrede er den type, som han oplyste ved tegning af forsikringen. Med højrisiko kontrakten vil 

der ikke blive tale om undersøgelse eller verifikation. 

 

13.1.8.5 Stor sandsynelighed for opdagelse 
Formålet med følgende afsnit er at bevise, at hvis der med stor sandsynlighed vil ske opdagelse af 

de urigtige oplysninger, så er FAL § 6 stk. 2 (prorata) den bedste regel at bruge.  

Der bliver ført et meget strengt tilsyn med finansielle virksomheder og derfor vil eventuelle fejl og 

mangler i årsrapportens ledelsesberetning med stor sandsynelighed blive opdaget og det blev det 

også i tilfældet med Eik Bank Danmark. Forsikringsselskabet har ikke brugt penge på verfication. 

Det blev opdaget af Finansiel Stabilitet. 
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Prorata-reglen er den mest benyttede regel i Danmark, da det er meget svært for et 

forsikringsselskab at afvise ved at henvise til svig jf. FAL § 4 og fordi FAL § 6 kun kræver simpel 

uagtsomhed. I Danmark har man også kausalitetsreglen i FAL § 6 stk. 4, der gælder ved 

søforsikring og anden transportforsikring. Kausalitetsreglen kræver, som det fremgår af ordet 

kausalitet, at man enten får fuld erstatning eller slet ingen erstatning. Denne regel gælder dog ikke 

ved ansvarsforsikringer, men kan tjene som et eksempel for at fremme forståelsen. 

Herudover har man i Danmark også en bestemmelse i FAL 6 stk. 1, der kan synes meget hård.  Jf. 

FAL § 6 stk. 1 kan forsikringsselskabet ved simpel uagtsomhed være fri for ansvar. Dette gør at 

visse henseender minder FAL § 6 stk. 1 om Common law reglen, da det er meget let at statuere 

simpel uagtsomhed. Reglen er dog ikke lige så streng som Common law reglen, der kun kræver, at 

afgivelsen af de urigtige oplysninger var materiel, dvs. at den havde påvirket kontraktens vilkår. 

Havde den påvirket kontraktens vilkår, er det lige meget om den urigtige oplysning havde 

betydning for den skete skade eller ikke. 

Hvis der er stor sandsynlighed for, at de urigtige vil blive opdaget har høj risiko typen intet 

incitament til at vælge forsikringskontrakten, der er tiltænkt lav risikotypen, hverken under pro 

rata reglen eller under kausalitetsreglen.  

Med prorata-reglen ville en høj risiko være dækning for den del, som ville kunne købes for en lav 

præmie, så høj risiko typen får kun partiel dækning, når han afgiver urigtige oplysninger. Er der 

tale om en kausalitetsregel, vil den ekstra risiko, som er på højrisiko typen slet ikke være dækket, 

Høj risiko typen ville således være dækket ligesom lavrisiko typen. Dette viser, at der vil være 

udækket risiko for højrisiko typen, når han prøver at lade som om han er en lavrisiko type. Derfor 

vil den forsikrede ikke have incitament til at afgive urigtige oplysninger i ledelsesberetningen, hvis 

de urigtige oplysninger med stor sandsynlighed ville blive opdaget. Derudover tillader begge regler 

en fuld separation og forvrider ikke risiko allokeringen.111 

Af de to regler fører Proratareglen dog til en pareto-forbedring, idet forsikringsselskabet er 

indifferent mellem de to regler. Pro-rata reglen passer dog bedre til forsikringstageren, da den 

fører til den samme forventede udbetaling, men indebærer en mindre risiko. 
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På samme måde viser dette, at begge disse regler er bedre end FAL 6 stk. 1, der også fører til en 

separating ligevægt, men som derudover fører til en højere risiko for dem, der afgiver en forkert 

oplysning pga. at de har modtaget et forkert signal. 

Sker opdagelse med stor sandsynlighed, kan der opnås den samme separation, og der er derfor 

ingen grund til den hårdhed, der følger af FAL 6 stk. 1. 

Et forhold, der gør, at pro-ratareglen er bedre end kausalitetsreglen er, at der siges at være 

kausalitet i omkring 80 % af tilfældene med afgivelse af urigtige oplysninger. Hvis det nu er sådan, 

at det næsten bare er kausal afgivelse af urigtige oplysninger, der bliver opdaget, vil 

kausalitetsreglen i lyset af dette fremstå endnu mere streng ift. pro-ratareglen.112 

Endnu et forhold, der gør kausalitetsreglen mere streng er, at forsikringsselskaberne tit får hjælp 

til at finde frem til kausalitet. Såfremt kausalitetsreglen havde været gældende med hensyn til de 

urigtige oplysninger i ledelsesberetningen, ville advokatundersøgelsen af banken kunne ses som 

en hjælp til forsikringsselskabet til at få stadfæstet kausalitet. 

For det tredje ting kan det nævnes, at en streng bevisbyrde under kausalitetsreglen er hos 

forsikringstageren og det kan blive meget svært at bevise, at der ikke er tale om kausalitet. Dette 

var også et af hovedargumenterne for at vælge prorata-reglen over kausalitetsreglen i 

betænkningen om forsikringsaftaleloven tilbage i 2002.113 

Richmond og Jerry (2007) viser, hvordan dette resultat også bliver brugt i USA, hvor de slår fast, at 

prorata reglen tit bliver brugt i tilfælde af, at der oplyses en forkert alder i forbindelse med tegning 

af livsforsikring for at opnå en lavere præmie. Da det er nærmest omkostningsfrit at verificere den 

korrekte alder vil prorata-reglen være den mest oplagte regel at bruge.114 

13.1.8.6 Værdien af α 

 

I forlængelse af analysen ovenfor, der viser, at der sker pareto forbedring ved prorata-reglen i FAL 

§ 6 stk. 2 i forhold til kausalitetsreglen skal der nu ses nærmere på, hvornår et forsikringsselskab 
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skal have lov til at henvise FAL § 6 stk. 1, hvor de er fri for ansvar, og hvornår det synes bedre at 

henvise til FAL § 6 stk. 2, hvor der bliver tale om en prorata erstatning. 

Der findes, som tidligere nævnt, i dansk lovning to omstændigheder, hvor FAL § 6 stk. 1 og FAL § 

stk. 2 finder anvendelse. Først ved simpel uagtsomhed, jf. FAL § 6 og siden ved grov uagtsomhed, 

jf. FAL § 7. Retsvikningen for FAL § 7 er, at der enten skal vælges mellem FAL § 6 stk. 1 eller FAL § 6 

stk. 2. 

For at komme frem til, hvornår forsikringsselskabet skal have lov til at bruge den ene eller den 

anden bestemmelse, må der ses nærmere det føromtalte α (alpha). Der skal ses nærmere på, om 

størrelsen af dækningen bør have indvirkning på graden af skyld, dvs. om der er svig, grov 

uagtsomhed, simpel uagtsomhed eller god tro. Værdien af α (alpha) spiller en stor rolle i den 

forbindelse, da ledelsen i Eik Bank Danmark kan have givet urigtige oplysninger med simpel 

uagtsomhed eller undladt at give oplysninger ved grov uagtsomhed.  

Indledningsvis skal det oplyses, at der ved beregningen af alpha foretages en vurdering af 

sandsynligheden for, at der med forsæt er oplyst noget forkert. 

13.1.8.7 Et meget højt α (alpha) 

 

Et meget højt α (alpha) betyder, at der er tale om et meget uprecist signal, der næ mer sig god tro. 

Et meget lavt α (alpha) betyder, at der er tale om et meget precist signal, der nærmer sig svig. 

Har man på den ene side et forsikringsselskab, der forpligter sig til et lavt niveau af verifikation, 

viser det sig, at en streng regel ofte er bedre. Hvis der på den anden side er stor sandsynlighed for 

opdagelse eller et højt niveau af verifikation er prorata reglen bedre. Kan forsikringsselskabet ikke 

forpligte sig til et niveau af verifikation, kan der opstå en situation, hvor det kan bliver svært at 

vælge den optimale regel. Her spiller værdien af α en vigtig rolle i forbindelse med at finde ut af, 

hvilken regel er den optimale. Dixits og Picsards viser i deres proposition, at hvis signalet er 

præcist nok, dvs. et α, der meget lavt, burde ingen godtgørelse/erstatning blive udbetalt til 

forsikringstageren, der har valgt kontrakten Cl, men som viser sig at være en høj risiko type, efter 



72 

 

at der er foretaget en type undersøgelse, men ikke nogen signal verificering. Dette gælder, hvis 

der er tale om et forsikringsselskab, der ikke har en særlig trang til at forpligte sig til verifikation.115 

 

Et meget præcist signal, dvs. et meget lavt α fortæller, at der med stor sandsynlighed forsætligt 

eller med stor sandsynlighed med det som nærmer sig det forsætlige, er afgivet urigtige 

oplysninger ved forsikringens tegning.  

 

Tænkes der så på, at bestemmelsen i FAL § 7 kræver grov uagtsomhed, der ligger meget tæt op ad 

den forsætlige handling, er det noget der tyder på, at bestemmelsen i FAL § 6 stk. 1 for at give 

forsikringstageren incitament ville passe bedst til den grove culpa, der kræves i FAL § 7. Dette 

betyder, at de urigtige oplysninger, der er givet til forsikringsselskabet - udover det, der er blevet 

spurgt om i selve forsikringsbegæringen - skal være af sådan et art, at de har en væsentlig 

betydning for forsikringsselskabets risikovurdering. Selv om ledelsesberetningen indgår i 

forsikringsselskabets risikovurdering i et vist omfang, er det, som tidlige påvist, svært at se, at 

ledelsesberetningens urigtige oplysninger i nærværende case skal have haft en en væsentlig 

betydning for forsikringsselskabets risikovurdering, og derfor kan den omstændighed næppe ses 

som grov culpa.   

 

I forsikringsaftaleloven gælder princippet om god tro, dvs. at forsikringsselskabet i forbindelse 

med en skade skal udbetale godtgørelse/erstatning, selv om den forsikrede viste sig at være en 

højrisiko type eller af højere risiko end forventet, hvis forsikringstageren ikke var vidende om 

situationen. Det, at forsikringsselskabet dækker en større risiko end forventet, kan føre til, at der 

indkræves en større præmie fremover, men normalt bliver kontrakten ikke annulleret og derfor vil 

nogen erstatning/godtgørelse blive udbetalt i forbindelse med skade.116 

 

Princippet om god tro er fornuftigt nok, hvis signalet, som forsikringstageren har modtaget er 

informationsløst nok til, at god tro er en rimelig antagelse. Her er altså tale om et meget stort α.  

Hvis α er større end et vist, vokser sandsynligheden for god tro i takt med at α bliver større.  Jo, 
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mere sandsynligheden vokser, desto mere optimalt er det at kræve en positiv 

godtgørelse/erstatning, også hvis det viser sig, at forsikringstageren er en højrisiko type. 

 

Et stort α vil øge sandsynligheden for, at de urigtige oplysninger er givet i god tro eller det, der 

lægger sig tæt op ad god tro, dvs simpel uagtsomhed.  Her vil en erstatning af en eller anden 

størrelse være det rigtige og derfor passer det godt til FAL § 6 stk. 2, således, at forsikringstageren 

ved et FAL §6 tilfælde (simpel uagtsomhed) i hvert fald får en forholdsvis erstatning. Her skal det 

risiko neutrale forsikringsselskabet af risikoallokeringsårsager udbetale erstatning til den risiko 

averse forsikringstager, der har handlet med simpel culpa. 

 

14 Økonomisk delkonklusion 
På baggrund af den økonomiske analyse, må det konkluderes, at da de urigtige oplysninger i 

ledelsesberetningen med stor sandsynlighed vil blive opdaget, bl.a. grundet det strenge tilsyn. Her 

vil det vise sig, at højrisikotyperne ikke vil have incitament til at vælge en forsikringskontrakt, som 

er udformet med henblik på en lavrisikotype. Her viser pro rata reglen sin værdi, idet der kun vil 

være dækning for det, der vil kunne købes for den lave præmie.  

Herudover fører pro rata reglen til en pareto forbedring, da den indeholder en mindre risiko end 

kausalitetsreglen. 

Spørgsmålet om, hvorvidt det er økonomisk efficient, at forsikringsselskabet skal have lov til slet 

ikke at dække kravet, må besvares således, at vil afhænge af værdien af alpha. Er der tale om et 

meget lavt alpha, dvs. et præcist signal, er der stor sandsynlighed for, at der foreligger svig, eller 

det, der nærmer sig svig f. eks. grov uagtsomhed, hvorfor forsikringsselskabet i en FAL § 7 situation 

skal have lov til at afvise kravet. Er der modsætningsvis tale om et meget stort alpha dvs. et uklart 

signal, er der stor sandsynlighed for at der foreligger god tro eller det, der nærmer sig god tro f. 

eks. simpel uagtsomhed, hvorfor forsikringsselskabet ikke skal have lov til helt, at afvise kravet ved en 

FAL § 6 situation. 

Ved simpel uagtsomhed (FAL § 6) bør FAL § 6, stk. 2 finde anvendelse, og ved grov uagtsomhed (FAL § 7) 

bør FAL § 6, stk. 1 finde anvendelse.  
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15 Konklusion   
På baggrund af den juridiske analyse, er det min vurdering, at det formentlig forholder sig således, 

at de urigtige oplysninger i ledelsesberetning ikke kan betegnes, som det der normalt forstås ved 

urigtige oplysninger ved forsikringens tegning.  

Der blev påvist, at afgivelsen af de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen uden problemer ville 

kunne siges at være simpel uagtsomhed, da den simple culpa i FAL § 6 er den vigtigste og mest 

anvendte bestemmelse i FAL §§ 4-6, hvor det som oftest i Ankenævnet for forsikring bliver slået 

fast, at urigtige oplysninger skyldes forsikringstagerens simple uagtsomhed. FAL § 6 fortrænger 

også i høj grad FAL § 4, da bevisbyrden for svig er meget svær at løfte for forsikringsselskabet. 

Ligeledes kan det blive svært for forsikringstageren at løfte bevisbyrden for, at han er i god tro, da 

der iht. FAL § 5 er tale om forsikringstagerens forhold, og derfor har revisors påtegning af 

ledelsesberetning normalt ingen betydning.  

Ledelsen i en bank er normalt heller ikke intellektuelt udenlegen og får derfor svært ved at komme 

igennem med, at de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen skyldes en misforståelse.  

Retsvirkningen af FAL § 6 er enten FAL § 6 stk. 1, hvor forsikringsselskabet er fri for ansvar eller 

FAL § 6 stk. 2, hvor der er tale om en prorata dækning. Det er imidlertid ikke forsikringsselskabet, 

der vælger blandt disse to bestemmelser, som det finder for godt. Forsikringsselskabet skal ud fra, 

hvad der er kutyme i branchen vælge enten stk. 1 eller stk. 2. Videre blev det påvist, at 

problematikken med de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen ikke ligger i, hvorvidt der er tale 

om svig, god tro eller simpel culpa, da de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen ikke er 

forenelig med svarpligten, der er den mest grundlæggende forudsætning for at kunne anvende 

FAL §§ 4-6. Her kunne forsikringsselskabet i forsikringsbegæringen jo spørge nærmere ind til det, 

der er af væsentlig betydning i ledelsesberetningen, og henvise til selve ledelsesberetningen for et 

mere uddybende svar. På den måde ville oplysningerne i ledelsesberetningen blive en del af 

svarpligten. 

Herudover blev det gjort rede for, at i øjeblikket er de urigtige oplysninger i ledelsesberetningen 

mere forenelige med oplysningspligten i FAL § 7, hvor der blev lavet en sammenligning med det, 
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der gælder i forbindelse med tegning af en entrepriseforsikring. Undladelsen af at give 

forsikringsselskabet oplysninger – herunder eventuelt relevant supplerende materiale - skal kunne 

tilregnes forsikrede som groft uagtsomt.  

Med hensyn til den grove culpa blev der påvist, at der gælder et relevanskrav for FAL § 7. Dette 

betyder, at undladelsen eller den urigtige oplysning jf. FAL § 7 skal have væsentlig betydning for 

forsikringsselskabets risikovurdering.  

Den sparsomme retspraksis, med hensyn til FAL § 7 og det faktum, at en lignende bestemmelse 

ikke findes i skandinavisk ret i øvrigt gør, at flere teoretikere har svært ved at se nødvendigheden 

og betydningen af bestemmelsen i FAL § 7.  Ud fra analysen synes det dog, at netop FAL § 7 kan 

have en særlig plads, når det kommer til erhvervsforsikringer, hvor der typisk vedlægges materiale 

udover selve forsikringsbegæringen. 

Dernæst blev de stillet mange krav til ledelsesberetningen behandlet. Det kunne konstateres, at 

Eik Banks ledelsesberetning ikke levede op til en del af disse krav. Ledelsesberetningen levede især 

ikke op til kravet om det retvisende billede. Videre blev der vist, at der jf. SEL og FIL stilles krav til 

ledelsen i Eik Bank Danmark, om at regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde i 

overensstemmelse med lovgivning m.v. Det enkelte ledelsesmedlem har ansvaret for dette. 

For så vidt angår forsikringsselskabernes praksis i forbindelse med risikovurderingen, indgår visse 

dele af ledelsesberetningen i et vist omfang heri, men den synes dog ikke så relevant, at den kan 

siges at have væsentlig betydning for risikovurderingen. 

Som en naturlig følge af ledelsesberetningens betydning for risikovurderingen, blev det redegjort 

for, at hvis der er tale om en retssædvane, dvs. en almindelig handlemåde at bruge 

ledelsesberetningen i risikovurderingen, bør begge parter have kendskab til, hvordan 

forsikringsselskabet anvender ledelsesberetningen. Jo mere central ledelsesberetningen er for 

risikovurderingen, desto mere bør dette stå klart for begge parter. 

Til sidst blev ledelsesberetningen vurderet ud fra forholdets natur, da det synes svært at finde en 

klar hjemmel, ligesom der mangler retspraksis på området, der kan anvendes på 

ledelsesberetningen. Der blev i denne forbindelse sammenlignet med et højesterets dom, hvor et 
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rentekrav hverken havde støtte i renteloven eller i praksis, men hvor resultatet blev afgjort på 

baggrund af forholdets natur.  

Reglen i FAL § 7 kan i fremtiden blive aktuel for erhvervsforsikringer ved en mulig revision af 

forsikringsaftaleloven, men lige nu ligger det i forholdets natur at dække kravet fra Eik Bank 

Danmark, således som den konkrete case er oplyst. 

Spørgsmålet til den økonomiske problemformulering, om hvorvidt det er økonomisk efficient, at 

forsikringsselskabet skal have lov til slet ikke at dække kravet, blev analyseret ud fra en model om 

adverse selection, der behandler adverse selection i forbindelse urigtige oplysninger ved 

forsikringens tegning. Økonomer har gjort opmærksom på, at problemet med den manglende 

ligevægt, der blev påvist af Rothschild og Stiglitz, kan afhjælpes ved hjælp af de forskellige regler, 

der gælder i forbindelse med, at det bliver fundet frem til, at der er afgivet urigtige oplysninger 

ved forsikringens tegning. Der blev med modellen som grundlag ud fra de regler der gælder i 

dansk forsikringsret analyseret, hvorvidt det er  det er økonomisk efficient, at forsikringsselskabet 

skal have lov til slet ikke at dække kravet. 

Først blev de to mere klare situationer, hvor forsikringstageren enten i god tro eller svigagtigt har 

afgivet urigtige oplysninger ved tegning, analyseret. Her blev det konstateret, at der findes to 

typer af forsikringstagere, enten højrisiko typer eller lavrisiko typer. Enten modtager disse typer et 

godt eller et dårligt signal. Modtager forsikringstageren et dårligt signal, er han altid en højrisiko 

type, mens de, der modtager et godt signal, enten er lavrisiko eller højrisiko. Da signalet til 

højrisikotypen kan være forkert, opstår muligheden for, at højrisikotypen er i god tro, da han er i 

god tro om hvilken type han er pga. det forkerte signal.  

Indtræffer forsikringsbegivenhed kan forsikringsselskabet undersøge, hvorvidt forsikringstageren 

har handlet med svig for øje, eller om han har handlet i god tro. Her er det af incitamentsårsager 

økonomisk efficient, at forsikringsselskabet nægter at udbetale erstatning i forbindelse med svig, 

mens det med hensyn til god tro er økonomisk efficient, at et risikoneutralt forsikringsselskab af 

risikoallokerings årsager udbetaler erstatning til en risikoavers forsikringstager i god tro. 
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For så vidt angår de tilfælde, der ikke er svig eller god tro, blev konklusionen, at pro rata-reglen i 

FAL § 6 stk. 2 er den mest efficiente, hvis de urigtige oplysninger med stor sandsynelighed vil blive 

opdaget.  

I casen med Eik Bank Danmark, var der stor sandsynlighed for, at de urigtige oplysninger ville blive 

opdaget, da der føres et strengt tilsyn med finansielle virksomheder, ligesom der var ekstern 

revision. I sådan et tilfælde vil en højrisikotype ikke have noget incitament til at vælge kontrakten 

til lavrisiko typen. Med prorata-reglen vil der for en højrisiko type være dækning for den del, der 

kunne købes til en lav præmie. Med kausalitetsreglen vil den ekstra risiko, der er på højrisiko 

typen, heller ikke blive dækket. Begge regler tillader fuld separation og forvrider ikke 

risikoallokeringen. Prorata-reglen fører dog til en Pareto-forbedring, da prorata-reglen indebærer 

en mindre risiko end kausalitetsreglen. Begge regler er dog bedre en FAL § 6 stk. 1, der også 

skaber en separating ligevægt, men lægger en høj risiko på dem, der har givet en urigtig oplysning 

fordi de har modtaget et forkert signal. 

Da opdagelse sker med stor sandsynlighed, opnås den samme separation, og der er således ingen 

grund til den hårdhed der ligger i FAL § 6 stk. 1. Prorata-reglen i FAL § 6 stk. 2 er således den 

økonomisk mest efficiente regel. 

I forlængelse af ovennævnte blev det siden gjort rede for, hvornår det er økonomisk efficient at 

bruge prorata-reglen i FAL § 6 stk. 2 og hvornår det er økonomisk efficient at bruge den strenge 

regel i FAL § 6 stk.1. Baggrunden herfor er, at der ikke findes oplysninger om branchekutyme på 

området med hensyn til urigtige oplysninger i en ledelsesberetning. Her kom det meget an på 

værdien af alpha dvs. sandsynligheden for, at en højrisiko type har modtaget et godt signal. Et 

meget højt alpha fortæller om et uklart signal, og et meget lavt alpha fortæller om et meget 

præcist signal. Et uklart signal øger sandsynligheden for god tro, mens et præcist signal øger 

sandsynligheden for svig.  

Simpel uagtsomhed ligger tæt ved god tro og derfor er det af risikoallokeringsårsager økonomisk 

efficient, at proratareglen i FAL § 6 stk. 2 gælder med hensyn til den simple culpa i FAL § 6. På den 

anden side ligger grov uagtsomhed ligger tæt op ad svig, og derfor er det af hensyn til incitament, 

økonomisk efficient, at den strengere regel i FAL § 6 stk. 1 gælder med hensyn til den grove culpa i 

FAL § 7.   
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Den økonomiske konklusion er derfor meget klar. Ved et lavt alpha, hvor sandsynligheden for svig 

eller det der nærmer sig svig dvs. grov uagtsomhed, er det økonomisk efficient, at 

forsikringsselskabet skal have lov til slet ikke at dække kravet.  

Spørgsmålet om, hvorvidt det er økonomisk efficient, at forsikringsselskabet skal have lov til slet 

ikke at dække kravet, må besvares således, at vil afhænge af værdien af alpha. Er der tale om et 

meget lavt alpha, dvs. et præcist signal, er der stor sandsynlighed for, at der foreligger svig, eller 

det, der nærmer sig svig f. eks. grov uagtsomhed, hvorfor forsikringsselskabet i en FAL § 7 situation 

skal have lov til at afvise kravet. Er der modsætningsvis tale om et meget stort alpha dvs. et uklart 

signal, er der stor sandsynlighed for at der foreligger god tro eller det, der nærmer sig god tro f. 

eks. simpel uagtsomhed, hvorfor forsikringsselskabet ikke skal have lov til helt, at afvise kravet ved en 

FAL § 6 situation. 

Ved simpel uagtsomhed (FAL § 6) bør FAL § 6, stk. 2 finde anvendelse, og ved grov uagtsomhed (FAL § 7) 

bør FAL § 6, stk. 1 finde anvendelse.  

Sammenfattende bemærkes, at retstilstanden ikke er fuldstændig afklaret for så vidt angår den i 

nærværende afhandling behandlede problemstilling. Det er dog en interessant problemstilling, 

som er rejst, og det kan sagtens tænkes, at det vil give anledning til ændring af 

forsikringsselskabernes procedurer samt evt. ved en fremtidig revision af FAL.  

I og med at der i kølvandet af finanskrisen er blevet rejst – og formentlig fortsat vil blive rejst – 

krav mod selskabsledelser, 11herunder bankledelser, er det ikke usandsynligt, at dette er en 

problematik, som vil gå igen.  
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