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KAUTIONSFORSIKRING 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Selskab: dahlberg assurance agentur a/s  

Fuldstændige oplysninger om produktet findes i de gældende forsikringsbetingelser og forsikringsaftalen. 

 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Forsikringen er en kautionsforsikring, som dækker for formuetab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hvad dækker den? 

Sum 
Den maksimale dækningssum står i 
din forsikringsaftale. Dækningssum-
men er den højeste grænse for vores 
forpligtelse for skader konstateret in-
den for forsikringsperioden. 

 
Dækninger 
Forsikringen en garantiforsikring, og 
dækker det tab, som advokaten i sin 
egenskab af bestyrer/bobestyrer/ku-
rator måtte påføre boet ved uret-
mæssigt at tilegne sig midler fra det 
forsikrede bo. 
 Forsikringen dækker besvigelse.  
 Forsikringen dækker ethvert 

krav, som midlertidig besty-
rer/bobestyrer/kurator måtte 
have påført boet i forsikringsti-
den, men opdaget senest 12 må-
neder efter udløb af forsikrings-
perioden og/eller 12 måneder 
fra frigivelsesdatoen af kautions-
forsikringen. Det er en forudsæt-
ning at kravet ville have været 
dækket af kautionsforsikringen, 
hvis den var blevet holdt i kraft. 

 
 

 

Hvad dækker den ikke? 

Denne liste er nogle eksempler på for-
hold, der ikke er omfattet af forsikrin-
gen. 

Du skal være opmærksom på, at listen 
ikke er udtømmende. Det fulde over-
blik over ikke-omfattede forhold fin-
der du i forsikringsbetingelserne. 

 Forsikringen dækker ikke formue-
tab, som er sket eller anmeldt 
uden for forsikringsperioden 

 Forsikringen dækker ikke tab som 
dækkes af den almindelige advo-
katansvarsforsikring. 

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen? 

Denne liste er nogle eksempler på 
skader, der ikke er omfattet af for-
sikringen. Det fulde overblik over 
ikke-omfattede skader finder du i 
forsikringsbetingelserne. 

! Forsikringen dækker kun 
besvigelse opstået i Dan-
mark. 
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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 skadeservice@dahlberg.dk eller 33 70 44 50. 
- Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med 

dahlbergs 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 og derefter ved hver fornyelsesperiode. Beta-
lingen gælder for to år. Opkrævningen fremsendes som en faktura.  

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? 

Du kan opsige forsikringen, når skifteretten erklærer, at boet er frigivet ved indsendelse af 
frigivelsesattest fra Skifteretten. Hvis boet bliver frigivet inden to år, fra forsikringen trådte i 
kraft, skal du stadig betale for den toårige periode. 
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