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Ansvar
1. Forsikringens omfang
Stk. 1
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for personskade, tingsskade samt formuetab
forvoldt under udøvelse af sikredes erhverv som vikarierende læge eller speciallæge i Norge og
Sverige samt ved ikke- erhvervsmæssig lægehjælp, der ydes i henhold til lægeløftet.
Desuden dækkes erstatningsansvar, der pålægges sikrede som bruger af bygning eller grundareal,
der benyttes ved virksomhedens drift. Forsikringen dækker dog ikke skade på bygning eller
grundareal.

2. Forsikringstid
Stk. 1
Forsikringen dækker erstatningskrav for skader forvoldt i forsikringstiden. Dog skal
erstatningskravet være rejst senest 10 år efter policens ophør.

3. Forsikringssum
Stk. 1
Policens dækningssum er den højeste grænse for Trygs forpligtelse for den enkelte skade inden for det enkelte
forsikringsår.
Stk. 2
Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med selskabets
godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af dømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen
dækkes i øvrigt fuldt ud, selvom dækningssummerne derved overskrides. Er dækningssummerne mindre end
idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det
erstatningsbeløb, selskabet skal betale.

4. Undtagelser
Stk. 1 Forsikringen dækker ikke ansvar:
Stk. 1.1
der skyldes behandling, som ligger ud over sædvanligt virke som praktiserende læge, herunder speciallæge,
Stk. 1.2
der skyldes tab eller skade opstået som følge af behandling, som forsikrede i henhold til gældende lovgivning
m.v. ikke er berettiget til at foretage,
Stk. 1.3
der skyldes formuetab, der ikke er en følge af skade på personer eller ting, når tabet er opstået:
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- ved at de ordinerede præparater eller den ordinerede behandling ikke har den tilsigtede virkning,
- ved at de ordinerede præparater eller behandlinger er dyrere end tilsvarende præparater eller behandlinger, eller såfremt disse ikke var nødvendige eller af andre grunde ikke har hjulpet. Det præciseres, at også
rådgivning, henvisninger m.v. som medfører erstatningsansvar af samme art er undtaget fra dækning.
- ved tilsidesættelse eller overtrædelse af immaterielle rettigheder,
- på grund af misligholdte frister, terminer og overslag, medmindre dette sker som følge af en faglig fejl i
forbindelse med selve lægegerningen,
Stk. 1.4
der skyldes tab eller skade opstået ved bortkomst eller tyveri,
Stk. 1.5
der skyldes, at sikrede har tilsidesat sine pligter forsætligt eller ved grov uagtsomhed under selvforskyldt
beruselse.

Stk. 1.6
der skyldes, at sikrede har påtaget sig et ansvar, der ligger ud over det, som følger af almindelige
erstatningsregler,
Stk. 1.7
der skyldes besvigelser, uden hensyn til hvem der har foretaget dem,
Stk. 1.8
der skyldes bøder af enhver art, der pålægges sikrede eller tredjemand,
Stk. 1.9
der skyldes skade på ting tilhørende forsikrede såvel som for skade på ting, som sikrede i forbindelse med
udøvelse af sit erhverv har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, har i varetægt af anden grund eller
har sat sig i besiddelse af,

5. Forhold til anden ansvarsforsikring
Stk. 1 Forsikringen dækker ikke ansvar for:
Stk. 1.1
skade, såfremt der er tegnet ansvarsforsikring for samme interesse i Norge og Sverige.
Stk. 1.2
skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant
køretøj, dækker nærværende forsikring dog det ansvar, der ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen.
Stk. 1.3
skade forvoldt af sikredes hund eller ved forsikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj.

6. Afværgelse af skade
Stk. 1.
Forsikringen dækker ikke ansvar for skader, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt
at afværge.
Stk. 2.
Opstår der umiddelbar fare for, at en skade skal indtræde, dækker forsikringen de udgifter og tab, som er
forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten vedkommende
foranstaltning træffes af sikrede eller tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig, dog højest med
1.000.000 kr. pr. forsikringsår, indenfor policens maksimale dækningssum.
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7. Anmeldelse af skade
Stk. 1
Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at blive fremsat, skal det uden ophold anmeldes til Tryg.
Anerkendelse af erstatningspligten og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Trygs samtykke, og
Tryg træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling.
I det omfang Tryg har udredt en erstatningsydelse, indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle
krav mod tredjemand.

8. Præmiens betaling
Stk. 1.
Første præmie og stempelafgift forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de i
policen anførte forfaldsdage.
Stk. 2.
Præmien opkræves over giro eller PBS eller – efter aftale – på anden måde. Forsikringstageren betaler alle
udgifter ved opkrævningen af præmien.

Stk. 3.
Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Tryg straks
underrettes.
Stk. 4.
Betales præmien ikke, sender Tryg en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen sendes tidligst 14
dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis
præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse.
Stk. 5.
Ved udsendelse af en sådan påmindelse eller andre erindringsmeddelelser, er Tryg berettiget til at opkræve et
ekspeditionsgebyr.

9. Indeksregulering
Stk. 1.
Præmien indeksreguleres hvert år.
Stk. 2.
Reguleringen sker på baggrund af det af Danmarks Statistik beregnede løntal.
Stk. 3.
Ved indeksreguleringen forhøjes eller nedsættes præmien, med den angivne procent, løntallet afviger fra det
på policen angivne løntal.
Løntallet, som anvendes ved indeksreguleringen for det pågældende kalenderår er løntallet for januar kvartal i
det foregående kalenderår.
Stk. 4.
Reguleringen af præmien foretages den første forfaldsdato i det pågældende kalenderår.
Stk. 5.
Ophører udgivelse af ovennævnte løntal, er Tryg berettiget til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et
andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks.

10. Opsigelse og fornyelse
Stk. 1.
Forsikringen er fortløbende og kan opsiges skriftligt af såvel forsikringstageren som Tryg med mindst 4 ugers
varsel til en hovedforfaldsdato.

Stk. 2.
Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til
hovedforfaldsdatoen i det år perioden udløber.
Stk. 3.
Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, og ikke skriftligt opsagt senest 4 uger før periodens udløb,
fornyes den uforandret for et tilsvarende tidsrum, forudsat at Tryg har givet forsikringstageren meddelelse
herom tidligst 3 og senest 1 måned før opsigelsesfristens udløb.
Stk. 4
I modsat fald fornyes forsikringen for 1 år ad gangen, og rabatten for flerårig tegning bortfalder.

11. Værneting og lovvalg
Stk. 1
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

