PRODUKT INFORMATIONS DOKUMENT
Advokatansvarsforsikring
Dette er en vejledning til dækningen leveret af CNA Hardy. Se venligst policen for detaljerede oplysninger omkring (præ)
kontraktvilkårene og betingelser. I tilfælde af uoverensstemmelser vil vilkårene i policens formulering sejre.

Din forsikringsgiver information
Din tilbuds- eller fornyelsesdokumentation angiver navnet på den licensierede forsikringsselskab inden for CNA Hardy-koncernen, der
leverer din forsikringsdækning. Det vil være et af følgende virksomheder:
CNA Insurance Company Limited (company registered number 950 and firm reference number 202777)
Godkendt af tilsynsmyndigheden og reguleret af Financial Conduct Authority og Prudential Regulatory Authority. 'CNA Hardy' er et
handelsnavn
for
CNA
Insurance
Company
Limited
og
/
eller
Hardy
(Underwriting
Agencies)
Limited.
Ovenstående selskaber er alle registreret i England med deres registreret kontor på 20 Fenchurch Street, London, EC3M 3BY.
Omstillingsnummer: +44 (0) 20 7743 6800 Fax: +44 (0) 20 7743 6801 Momsregistreringsnummer 667557779

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Directors & Officers

Hvad dækker den?



Erstatningskrav: uanset hvornår den ansvarspådragende
handling eller undladelse har fundet sted

Hvad dækker den ikke?

 

Skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede eller
dennes personale om en anden erstatningsydelse eller
om et videregående ansvar



Omkostninger ved retsmode

 

Formuetab



Kommunikationsomkostninger

 

skade på ting tilhørende forsikringstageren, sikrede eller
en virksomhed



Immaterielle rettigheder

 

skader, der er eller kunne være dækket under en
sædvanlig erhvervsansvarsforsikring



Injurier

 

skader, der er omfattet af en sædvanlig løsøreforsikring
omfattende brand-, tyveri- og vandskader

 

skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge
af udsivning eller anden form for forurening eller
besmittelse opstået gennem luft, jord eller vand



Tab af dokumenter



Ansvarsdaekning for tingsskader saasom skade på ting,
som sikrede i forbindelse med udøvelse af
advokatvirksomhed fra kontor i Danmark har i varetægt
eller bærer risikoen for

 

skade forvoldt af sikrede eller dennes personale med
forsæt,eller selvforskyldt beruselse



Bestyrelsesansvar saasom erstatningsansvar for
formuetab påført tredjemand, som den sikrede advokat
måtte ifalde ved udøvelse af sit hverv som
bestyrelsesmedlem i selskaber eller foreninger med
videre

 

skade på ting, når skaden skyldes grov uforsvarlig
tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger

Er der nogen begrænsninger af dækningen?

!

Erstatningskrav rejst mod sikrede i forsikringsperioden, men anmeldt til CNA senere end tre måneder efter forsikringens ophør,
dækkes ikke

!

Forsikringens sum er en del af summen for advokatansvar og er den højeste grænse for CNAs forpligtelse for krav rejst inden for
det enkelte forsikringsår. Dette gælder uanset om der er tale om flere begivenheder.

!

Uanset at flere sikrede kan gøres ansvarlig for en enkelt skade, er CNA’s dækning begrænset til den forsikringssum, der er til
rådighed for én af de sikrede

!

Forsikringssummen til rådighed i forsikringsperioden kan under ingen omstændigheder akkumuleres eller overføres til en anden
forsikring, ligesom forsikringssummen ikke kan gemmes eller overføres til kommende år eller forsikringsperioder

!

For forsikringstager og øvrige ansatte gælder kun den på policen angivne overliggende dækningssum

Hvor er jeg dækket?



I hele Europa
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Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Saafremt der sker vaesentlige aendringer i sikredes virksomhed, skal dette omgaaende anmeldes til forsikringsselskabet.

-

Sikrede skal anmelde omstaendigheder, som kan forventes at give anledning til, at der rejses krav mod sikrede, inden
forsikringens ophorsdato.

-

Saafremt erstatningskrav fremsaettes eller formodes fremsat, skal det omgaaende anmeldes til forsikringsselskabet.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forste praemie forfalder til betaling den (indsaet dato) og senere praemier til forfaldsdage, der er angivet i policeoversigten.

Hvornår går dækningen fra og til?
Daekningen begynder paa (indsaet dato). Daekningen slutter paa (indsaet dato).

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringstageren kan opsige forsikringen med 1 maaneds skriftligt varsel til forsikringens hovedforfaldsdag.
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