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Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om Kautionsforsikring. I tilfælde af skader er det de fulde forsikringsbetingelser og forsikringsaftalen
(policen) der er gældende. Du finder betingelserne for vores nyeste Kautionsforsikring på www.tryg.dk/erhverv/advokatansvarsforsikring.
Hvis du allerede har købt Kautionsforsikring 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 kautionsforsikring, som dækker for formuetab.

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 forsikringsperioden.

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
Kautionsforsikringen er en garantiforsikring,
der dækker dit erstatningsansvar, hvis du – som
bobestyrer i et dødsbo eller kurator i et konkursbo
– uretmæssigt tilegner dig midler fra boet.
Forsikringen dækker formuetab. Din dækning
er beskrevet i din forsikringsaftale.
Alle dine dækninger står i din forsikringsaftale.

Forsikringen dækker ikke formuetab,
som er sket eller anmeldt uden for
forsikringsperioden.

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.
Forsikringen dækker kun formuetab opstået i
Danmark.
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker for skade eller tab i Danmark.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Når der sker en skade
- Anmeld skaden hurtigst muligt til os på tryg.dk eller på 70 11 20 20.
- Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Trygs samtykke.
Ved ændringer
Du skal give os besked, hvis der er forkerte oplysninger i din forsikringsaftale og ved ændringer i betalingsadresse,
ændringer i boets sum eller ændring af bobestyrer.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale, når forsikringen træder i kraft. Betalingen gælder for to år.
Du kan betale forsikringen over Betalingsservice eller med indbetalingskort.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen dækker i en toårig periode. Hvis boet ikke afsluttes inden for denne periode, fortsætter forsikringen
automatisk for et år ad gangen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen gælder i to år. Du kan opsige forsikringen, når skifteretten erklærer, at boet er frigivet.
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Hvis boet bliver frigivet inden to år, fra forsikringen trådte i kraft, skal du stadig betale for den toårige periode.
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