
 

 
 

dahlberg assurance agentur a/s Allegade 14, 2000 Frederiksberg     CVR-nr. 3008 7534     Tlf. (+45) 3370 4450     agentur@dahlberg.dk 

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING 
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? 

Professionel ansvarsforsikring er en rådgiveransvarsforsikring, der dækker det erstatningskrav, man som 
rådgiver kan blive mødt med som følge af den rådgivning, der er ydet overfor ens klienter.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hvad dækker den? 
 
 Professionelt ansvar 
 Besvigelse begået af ansatte 
 Brud eller krænkelse af fortrolige 

oplysninger 
 Bagvaskelse, injurier og æreskræn-

kelser 
 Tab af dokumenter 

 
 
Sum: 
Den maksimale dækningssum, som står i 
policen. 

Hvad dækker den ikke? 

 Hvis sikrede har tilsidesat sine pligter 
forsætligt eller ved grov uagtsomhed. 

 Hvis sikrede har påtaget sig et ansvar, 
der ligger ud over hans almindelige an-
svar ved udførelsen af det erhverv, som 
er nævnt i forsikringscertifikatet. 

 Ved bedrageri, besvigelse eller krimi-
nelle handlinger begået af sikrede. 

 Bøder af strafferetlig karakter og bøder 
pålagt sikrede. 

 Krav, der rejses mod sikrede af personer, 
der ikke har erlagt sædvanligt honorar. 

Er der nogen begrænsninger af dæknin-
gen? 

! Forsikringen er tegnet med en forsik-
ringssum, der udgør den maksimale 
hæftelse for krav rejst inden for et for-
sikringsår. 

! Dækningssummen er den højeste 
grænse for forsikringsvirksomhedens 
forpligtelser for skade konstateret in-
den for et forsikringsår. 

! Erstatningskrav, der er rejst mod for-
sikringstageren i forsikringstiden, men 
som anmeldes mere end seks måne-
der efter forsikringens ophør, dækkes 
ikke. 
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Hvor er jeg dækket? 
Forsikringen dækker i Danmark medmindre andet er angivet i policen. 

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 dahl-

bergs samtykke. 

Ved ændringer 
Du skal straks give os besked, hvis: 

- din virksomhed flytter adresse 
- antallet af sikrede medarbejdere ændrer sig 
- din virksomheds ejerforhold ændrer sig. 
- virksomhedens risikoforhold ændrer sig, herunder hvis dine rådgivningsopgaver ændrer sig. 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Forsikringen betales på årsbasis. Hvert år ved fornyelse vil der blive opkrævet forsikringspræmien 
for de følgende 12 måneder. Opkrævningen fremsendes som en faktura. 

 

Hvornår går dækningen fra og til? 

Forsikringen starter på en aftalt dato, som du kan se på policen. Forsikringen gælder for 1 år ad gan-
gen, og vi fornyer den automatisk, medmindre andet er aftalt.  

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før forsikringsperioden udløber. Er forsikringen 
oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen i det år, 
perioden udløber. 
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