Kautionsforsikring
Forsikringsbetingelser nr. KA1711

Aftalegrundlag
Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg og forsikringsbetingelserne.
For forsikringen gælder endvidere Lov om Forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed i det omfang, disse ikke er fraveget.

Når du læser forsikringsbetingelserne
På forsikringsaftalen fremgår de dækninger, der er valgt for forsikringen. Forsikringsbetingelserne beskriver, hvad forsikringen dækker
og giver uddybning af, hvilke regler og betingelser, der gælder for de enkelte dækninger.
I tilfælde af en skade fremgår det af forsikringsbetingelserne, om skaden er dækket, og her er det vigtigt at vide:
• Om du tilhører gruppen af sikrede
• Om skaden er indtruffet et sted, hvor forsikringen dækker
• Om den skadebegivenhed, der er opstået, er dækket

Tilsyn og Garantifond
Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Behandling af personoplysninger og samtykke
På www.tryg.dk/personoplysninger findes yderligere om, hvordan Tryg behandler følsomme oplysninger. Her beskrives, hvor
oplysningerne bliver registreret, og hvem oplysningerne eventuelt bliver videregivet til. Tryg kan altid kontaktes, såfremt virksomheden
ønsker at vide mere.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om forsikringsdækningen findes på www.tryg.dk.
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Din kautionsforsikring består af din forsikringsaftale (police)
og dine forsikringsbetingelser.
Husk, når du læser betingelserne
• Forsikringsaftalen viser de dækninger og forsikringssummer, du har valgt for forsikringen.

Hvad du som forsikringstager selv skal sørge for
Oplysningerne om din virksomhed ligger grund for dækning og erstatning. Det er vigtigt, at du straks giver os besked, hvis der er
• forkerte oplysninger i policen
• ændringer i betalingsadressen
• ændringer i boets sum
• ændring af bo-bestyrer

Hvis du får brug for hjælp
Kontakt os altid for at anmelde skaden på 70 11 20 20 eller via www.tryg.dk.
Det gælder også, selvom skaden ser ud til at være af beskedent omfang.
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1. Hvem er dækket af forsikringen
1.1 Sikrede
Sikrede i henhold til forsikringsbetingelserne er den på policen
anførte advokat i sin egenskab af bobestyrer/kurator for henholdsvis døds- eller konkursbo.

2. Hvad dækker forsikringen
2.1 Forsikringen dækker
Forsikringen er en garantiforsikring, og dækker det tab, som du i
din egenskab af bobestyrer/kurator måtte påføre boet ved uretmæssigt at tilegne dig midler fra dette.

2.2 Dækningssummer
Forsikringen dækker med den sum, der står på forsikringsaftalen.

3. Hvor dækker forsikringen
Forsikringen dækker, når de i punkt 2.1. anførte tab er indtruffet i
Danmark.

4. Hvornår gælder forsikringen
Forsikringen dækker dækningsberettigede tab, som er indtruffet
og anmeldt i forsikringstiden.

5. Forsikringens betaling
Forsikringen opkræves og betales ved forsikringens ikrafttræden.
Betalingen dækker en periode af to år fra ikrafttræden.
Eventuelle senere opkrævninger betales på de forfalds- eller
ændringsdatoer, som måtte fremgå ved en eventuel forlængelse/
ændring af forsikringsaftalen.

Tryg opkræver betalingen via Giro. Opkrævningen sendes til den
betalingsadresse, Tryg er blevet oplyst. Hvis betalingsadressen
ændres, skal Tryg straks have besked.
Hvis forsikringen ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdag, sender Tryg en rykkerskrivelse med påmindelse om forsikringens betaling.

Udover forsikringens pris opkræves eventuelle afgifter, for eksempel gebyrer, morarenter og andre omkostninger.

6. Forsikringens varighed og opsigelse
6.1 Dækningsperiode
Forsikringen indgås for en periode af to år. Hvis boet ikke afsluttes
inden for denne periode, fortsætter forsikringen automatisk for et
år ad gangen.

6.2 Opsigelse
Forsikringen kan opsiges, når der foreligger erklæring fra skifteretten om, at boet er frigivet.
Hvis boet frigives inden for en periode af to år fra forsikringsaftalens ikrafttræden, udbetales overskydende præmie ikke.

7. Gebyrer
Tryg er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning
af omkostningerne ved fx opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso,
udpantning, udbetalinger, print og behandling af dokumenter,
oversigter, besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse
med forsikrings- og skadebehandling.
Tryg kan ændre eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer, når
det er begrundet i;
• Omkostningsmæssige årsager – fx hvis flere processer eller
ydelser digitaliseres, eller der indføres flere selvbetjeningsløsninger
• Forretningsmæssige årsager – fx for at udnytte ressourcer eller
kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde, eller for at ændre
den generelle gebyrstruktur
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• Markedsmæssige årsager – fx hvis grundlaget for gebyret har
ændret sig, eller hvis kundeadfærd ændres.
Nye gebyrer og ændringer af eksisterende gebyrer varsles via
Trygs hjemmeside med 1 måneds varsel til den første dag i en
måned.
Tryg kan uden varsel sætte gebyrer ned.
Gældende gebyrer vil altid fremgå af www.tryg.dk eller oplyses
ved henvendelse til Tryg.

8. Præmieregulering og ændring af forsikringsbetingelser
Prisen for forsikringen er fast for en periode af to år fra forsikringsaftalens ikrafttræden.
Tryg kan uden varsel, foretage mindre ændringer af prisen med
virkning fra forsikringens førstkommende forfaldsdato, dog
højst med 5% årligt. Ændringen kan ske udover indeksregulering
og ændringer begrundet i ændret lovgivning. Sker dette kan du
skriftligt opsige forsikringen indenfor 14 dage fra modtagelsen af
opkrævningen.

ERH 073-1 (02.18)

Ændring af prisen for forsikringen udover ovennævnte, som ikke
er begrundet i ændringer i lovgivningen eller indeksregulering,
skal varsles skriftligt senest 1 måned før forsikringens hovedforfaldsdato.
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Ændring af forsikringsbetingelserne, der ikke er begrundet i
ændringer i lovgivningen og/eller som blot har præciserende
karakter, skal varsles skriftligt senest 1 måned før forsikringens
hovedforfaldsdato.
Hvis du ikke ønsker at acceptere de varslede ændringer, skal du
skriftligt opsige forsikringen senest 14 dage inden ændringsdatoen. I modsat fald fortsætter forsikringen på de ændrede vilkår
og/eller til den ændrede pris.

