ADVOKATANSVARFORSIKRING
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: dahlberg assurance agentur

Produkt: Advokatansvarforsikring

OBS! Fuldstændige prækontraktlige og kontraktlige oplysninger om produktet findes i andre dokumenter.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen dækker sikrede og sikredes medarbejderes erstatningsansvar for formuetab tilføjet
tredjemand ved enhver form for forsømmelighed eller undladelse i forbindelse med advokatpraksis
fra et kontor i Danmark
Hvad dækker den?
✓ Forsikringstagere, alle nuværende,
tidligere eller fremtidige advokater,
vikarer og andre medarbejdere
✓ Forsikringen dækker sikredes
erstatningsansvar som mediator,
juridisk mellemmand, udpeget
tilsynsførende, trustee, kurator eller
rekonstruktør.
✓ Kommunikationsomkostninger
✓ Injurier
✓ Tab ad dokumenter
✓ Grov uagtsomhed
✓ 10 års gratis automatisk
afløbsforsikring med mulighed for
yderligere 10 år udløb.

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?
! Mulighed for udvidelse til dækning af
bestyrelses- og direktionsansvar
! Mulighed for udvidelse til dækning af
partnerskabshæftelse
! Mulighed for udvidelse til dækning af
skade på ting i varetægt
Hvad dækker den ikke?
X Skader der er sket med forsæt
X Besvigelser
X Ansvar for andet end juridisk praksis
X Skader som følge af estimerede
omkostninger
X Bøder
X Krav, som skyldes arbejdsgiverstatus
X Bestyrelses- og direktionsansvar
X Erstatningskrav, som er rejst mod
sikrede i forsikringsperioden, men som
anmeldes til selskabet mere end én (1)
måned efter forsikringens ophør,
dækkes ikke.

Hvor er jeg dækket?
✓ Nærværende forsikring dækker krav, som opstår i forbindelse med juridisk arbejde, der
udføres fra sikredes kontor i Skandinavien (Danmark, Norge og Sverige).
Hvilke forpligtelser har jeg?
− Eventuelle forandringer der kan påvirke risikoen skal anmeldes uden ophold til dahlberg.
− Så snart sikrede bliver opmærksom på omstændigheder eller mistænker, at der kan blive
fremsat et erstatningskrav, skal dette ske uden ophold meddele dahlberg assurance agentur
dette skriftligt, og han/hun skal derefter overlade det til Underwriters eller deres advokat at
repræsentere hans/hendes interesser i alle henseender.

Hvornår går dækningen fra og til?
Dækningen gælder i 12 måneder fra tegningsdatoen, der nærmere vil fremgå af certifikatet. Hvis

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen betales på årsbasis. Hvert år ved fornyelse vil der blive opkrævet forsikringssummen
for de følgende 12 måneder. Opkrævningen sendes som en faktura.
Hvornår går dækningen fra og til?
Dækningen gælder i 12 måneder fra tegningsdatoen, der nærmere vil fremgå af certifikatet. Hvis
forsikringen ikke opsiges, tilbyder Underwriters forlængelse. Forlængelsen sker på samme
betingelser og til samme præmie, medmindre der er sket en ændring i risikoen.
Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med én (1) måneds varsel til
fornyelsesdatoen.

Læs mere om advokatansvarsforsikringen på
http://www.dahlbergagentur.dk/produkter/advokatforsikring/.
Du er også velkommen til at kontakt os på 33 70 44 50 eller agentur@dahlberg.dk.

