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Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om Advokatansvarsforsikring. I tilfælde af skader er det de fulde forsikringsbetingelser og
forsikringsaftalen (policen) der er gældende.
Du finder betingelserne for vores nyeste Advokatansvarsforsikring på www.tryg.dk/erhverv/advokatansvarsforsikring. Hvis du allerede har købt
Advokatansvarsforsikring hos os, finder du betingelser, der gælder for din forsikringsaftale (police) på www.tryg.dk/minvirksomhed.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen er en advokatansvarsforsikring, som du kan tilpasse med flere tilvalgsdækninger.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Sum
Den maksimale dækningssum står i din
forsikringsaftale. Dækningssummen er den
højeste grænse for vores forpligtelse for skader
konstateret inden for et forsikringsår.

Denne liste er nogle eksempler på forhold, der
ikke er omfattet af forsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen ikke
er udtømmende. Det fulde overblik over
ikke-omfattede forhold finder du i forsikringsbetingelserne.

Dækninger
En advokatansvarsforsikring er obligatorisk
for alle advokater. Forsikringen består af en
formueansvarsforsikring og en garantiforsikring.
Derudover kan forsikringen fx indeholde:
Underslæbsforsikring
Erhvervsansvarsforsikring
Kontorforsikring
Kontordriftstabsforsikring
Edb- og svagstrømsforsikring

-Formueansvarsforsikringen dækker ikke dit
ansvar længere end 5 år efter, du er ophørt
med at drive din virksomhed.
Edb- og svagstrømsforsikringen dækker ikke
følgerne af virusangreb.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Denne liste er nogle eksempler på skader, der ikke
er omfattet af forsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen ikke
er udtømmende. Det fulde overblik over
ikke-omfattede skader finder du i forsikringsbetingelserne.
Naturkatastrofer
Krig, krigslignende forhold, oprør eller
borgerlige uroligheder
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Hvor er jeg dækket?
I Danmark med Færøerne og Grønland dækker:
- Formueansvarsforsikringen
- Erhvervsansvarsforsikringen
- Advokatgarantiforsikringen
- Kontorforsikringen
- Kontordriftstabsforsikringen
- Underslæbsforsikringen
I udlandet dækker – under rejser og midlertidigt ophold:
- Formueansvarsforsikringen
- Erhvervsansvarsforsikringen
- Underslæbsforsikringen

Hvilke forpligtelser har jeg?
Når der sker en skade
- Anmeld skaden hurtigst muligt til os på tryg.dk eller 70 11 20 20. Det gælder også underslæb eller begrundet
mistanke om underslæb.
- Anmeld straks tyveri og hærværk til politiet.
- Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Trygs samtykke.
Ved ændringer
Du skal straks give os besked, hvis:
- din virksomhed flytter adresse
- virksomhedens risikoforhold ændrer sig
- antallet af sikrede medarbejdere ændrer sig
- din virksomheds ejerforhold ændrer sig.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du kan vælge at betale forsikringen en, to eller fire gange årligt.
Du kan betale forsikringen over Betalingsservice eller med indbetalingskort.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder i den periode, som står i din forsikringsaftale.
Vi forlænger automatisk forsikringen, medmindre du opsiger den inden. Har du en flerårig forsikringsperiode,
forlænger vi med samme periode.
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Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før, forsikringsperioden udløber.
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