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AIG lanserar Brexit-tillägg till VD- och 

styrelseansvarsförsäkring 
 

- Motverkar otrygghet för nyckelpersoner i företag i Storbritannien och 

britter i EU 

 

XX. SEPTEMBER 2016 - AIG Sverige, del av globala försäkringsbolaget 

American International Group, Inc, kan nu erbjuda styrelsemedlemmar 

och ledande befattningshavare  ett tilläggsskydd till VD- och 

styrelseansvarsförsäkring, Brexit-tillägg ”. Den riktar sig till EU-

medborgare i styrelse-och ledningspositioner, som arbetar i 

Storbritannien och till britter i liknande positioner i EU. Försäkringen 

har tagits fram för att minska otryggheten i väntan på att Brexit-

förhandlingarna ska avgöra reglerna kring bland annat uppehålls -och 

arbetstillstånd.  
 

Det nya tillägget, som kommer ingå i form av ett tillägg till AIG:s befintliga 

VD- och styrelseansvarsförsäkringar syftar till att minska osäkerheten kring 

vad det innebär för företagens nyckelpersoner att Storbritannien deklarerat 

sitt utträde ur EU.  

 

- Vi tycker det är viktigt att arbeta med innovation och proaktivt anpassa 

våra försäkringar till hot och förändringar i omvärlden,  så att våra kunder, 

inklusive de1 100 svenska företag som verkar i Storbritannien, hela tiden kan 

känna sig trygga i att deras nyckelpersoner får bästa möjliga skydd. Vad jag 

känner till är vi de första att erbjuda ett Brexit-tillägg till  företagens 

styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare , säger Mattias Fritz, 

Sverigechef på AIG. 

 

Den nya försäkringen kommer bland annat att stötta företagens 

styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare  kring legala utmaningar 

och tillstånd för att dessa nyckelpersoner ska kunna fortsätta bo och arbeta i 

Storbritannien respektive EU. Försäkringen hjälper också till om en 

nyckelperson trots allt skulle behöva flytta till ett annat land som ett resultat 

av Brexit. 

 

AIG har tidigare drivit initiativ kring VD- och styrelseansvarsförsäkring 

genom att bland annat anordna seminarier kring skadetrender och 

myndighetsutredningar samt ingå samarbete med Styrelseakademin. AIG har 

sedan en längre tid tillbaka även framtagit en dataskyddsförsäkring och 

uppmuntrat vikten av att frågan bör tas upp på styrelsenivå i och med 

stundande EU-lagändring avseende dataskyddsförordningen.  Det nya Brexit-

tillägget är en del i samma satsning på innovation och snabba anpassningar 

av försäkringarna i respons ti ll förändringar i omvärlden.  

 

Enligt Business Sweden finns det i dag cirka 1 100 svenska företag som är 

verksamma i Storbritannien och SCB uppger att 90 000 svenskar bor i landet. 

Undersökningar visar att osäkerheten kring Brexit är stor bland företagen: 

enligt Svenska Handelskammaren i Storbritannien är t ex 75 procent av 

företagen oroliga för att Brexit ska ha negativa effekter på affärerna. Mer 

specifikt visar en studie som Brittiska Handelskammaren gjort bland 800 

brittiska företag som anställer EU-medborgare, att över 40 procent av deras 
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medarbetare uttryckt osäkerhet kring sina uppehålls - och arbetstillstånd efter 

Brexit-omröstningen. Denna oro tar AIGs nya Brexit-tillägg sikte på att 

dämpa.  

 

Om AIG 

AIG är en världsledande organisation inom sakförsäkringar som tillhandahåller 

service åt mer än 70 miljoner kunder i över 160 länder. 

Med över 90 års erfarenhet har vi byggt upp branschens mest omfattande urval 

av produkter, tjänster och en unik skaderegleringsexpertis. Våra kunder kan 

förlita sig på oss vad gäller innovativa och trygga försäkringslösningar och kan 

på så sätt frigöra tid för att fokusera på sin kärnverksamhet.   

AIG är ett varumärke under AIG Europe Limited. AIG Europe Limited är ett 

dotterbolag till American International Group, Inc (AIG). 

American International Group, Inc (AIG) är ett ledande internationellt 

försäkringsbolag med kunder i över 130 länder. AIG erbjuder service åt 

industrier, företag, organisationer och privatpersoner genom ett av de mest 

omfattande internationella nätverken tillgängligt bland försäkringsbolag i 

världen. AIGs stamaktier är listade på New York- och Tokyobörsen. 

 


