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Kort om forsikringen
Garantiforsikringen dækker i henhold til advokatnævnets vedtægter.
Forsikringen omfatter alene formuetab, der er forårsaget af de af forsikringen omfattede advokaters og
disses ansattes uretmæssige forbrug af midler, som var betroet advokaten i dennes egenskab af
advokat.
Forsikringsselskabet har mulighed for at rejse et regres krav mod skadevolder.
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Almindelige forsikringsbetingelser – advokatgarantiforsikring
- i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler
1.0

Forsikringens omfang
Denne forsikring er en selvskyldnerkaution med hvilken HDI Global Specialty SE hæfter
solidarisk med den eller de advokater, for hvem der er afgivet garanti ovenfor dennes/disses
klienter jf. Advokatrådets vedtægtsmæssige krav til etablering af garantiforsikring.
Forsikringen omfatter alene formuetab, der er forårsaget af de af forsikringen omfattede
advokaters og disses ansattes uretmæssige forbrug af midler, som var betroet advokaten i
dennes egenskab af advokat.
Krav vedrørende andre formuetab er ikke omfattet af denne forsikring.

2.0

Advokater omfattet af kautionen
Denne forsikring omfatter den eller de advokater, for hvem HDI Global Specialty SE har afgivet
erklæring om selvskyldnerkaution til Advokatrådet. HDI Global Specialty SE ophører med at
være selvskyldner i henhold til denne i sin helhed eller angående enkelte advokater på det
tidspunkt, hvor HDI Global Specialty SE har meddelt dette skriftligt til Advokatrådet, jf. dog pkt.
6.0.

3.0

Fremgangsmåde såfremt der sker en skade
Hvis der kommer erstatning til udbetaling på nærværende forsikring har HDI Global Specialty SE
adgang til at rejse et regreskrav mod den eller de skadevoldende advokater eller andre
skadevoldere efter reglerne om selvskyldnerkaution og øvrige almindelige regresregler.

4.0

Forsikringstid
Denne forsikring dækker krav, der rejses mod HDI Global Specialty SE i selskabets egenskab af
selvskyldner i forsikringstiden. Forsikringstiden regnes fra det tidspunkt, hvor HDI Global
Specialty SE har afgivet garantierklæringen til Advokatrådet indtil det tidspunkt, hvor denne
erklæring er trukket tilbage, hvorved forstås det tidspunkt, hvor erklæring om garantiens ophør
er kommet frem til Advokatrådet.
Et krav anses rejst overfor HDI Global Specialty SE på det tidspunkt, hvor HDI Global Specialty
SE modtager første skriftlige henvendelse med påkrav om betaling i henhold til selskabets
selvskyldnerkaution jf. nærværende police.
Det er uden betydning for forsikringsdækningen, hvornår det til grund for kravet liggende forhold
er udvist, idet denne garanti dog aldrig dækker krav vedrørende handlinger eller undladelser
udvist før 1.1.2007.
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5.0

Dækningssum
Denne forsikring dækker med en dækningssum på kr. 5.000.000 pr. advokat. Denne
dækningssum er HDI Global Specialty SEs maksimale forpligtelse pr. advokat under denne
forsikring, uanset hvor mange besvigelser, der måtte være begået, og uanset hvornår disse
besvigelser er udvist.

6.0

Ophør og fornyelse
Denne forsikring er tegnet for ét år ad gangen og kan af hver af parter opsiges med 3 måneders
varsel til hovedforfald. Opsiges forsikringen ikke fortsætter den i endnu et år.
I tilfælde af skade ophører forsikringen samtidigt hermed.
Såfremt en advokats bestalling ophører, ophører nærværende forsikring for denne advokat
samtidig hermed.
Forsikringen kan dog i alle tilfælde alene ophøre ved HDI Global Specialty SEs meddelelse
herom til Advokatrådet.
Såfremt ophøret skyldes manglende betaling af præmie, kan Advokatrådet efter sit frie skøn i op
til ét år fra det tidspunkt, hvor garantien ville ophøre på grund af manglende præmiebetaling,
holde garantien i kraft ved indbetaling af den skyldige præmie angående forsikringen.

7.0

Præmie
Præmien pr. advokat og i alt for forsikringen fremgår af nærværende police. Præmien skal
betales ved forsikringens ikrafttrædelse i overensstemmelse med den fremsendte
præmieopkrævning og ved fornyelse af forsikringen ved forsikringens hovedforfald.
Betales præmien ikke fremsender HDI Global Specialty SE en rykkeropkrævning til
forsikringstager herom. Betales præmien fortsat ikke, bortfalder dækningen jf.
Forsikringsaftalelovens regler herom og efter underretning herom til Advokatrådet, medmindre
Advokatrådet i forbindelse med underretningen jf. pkt. 6.0 betaler den skyldige præmie i indtil et
år.

8.0

Anden forsikring med samme risiko
I det omfang der er tegnet anden forsikring, der helt eller delvist dækker samme interesse, som
er dækket af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse i samme omfang.
Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort
eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet, gælder nærværende forsikring med
samme indhold.
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9.0

Tvister omkring forsikringsaftalen
Enhver tvist mellem forsikringsselskabet på den ene side og forsikringstager eller andre
berettigede i henhold til nærværende forsikringsaftale afgøres efter dansk ret ved danske
domstole medmindre partner enes om at lade tvisten endeligt afgøre ved en voldgift.
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