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REVISORANSVARSFORSIKRING 
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 revisoransvarsforsikring og bliver tilpasset din virksomheds ansvarsbehov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hvad dækker den? 

Sum 
Den maksimale dækningssum står i din 
forsikringspolice. Dækningssummen er 
den højeste grænse for vores forpligtelse 
for skader konstateret inden for forsik-
ringsperioden. 

 
Dækninger 
Forsikringen dækker, hvis din revision 
medfører tab for dine kunder eller andre. 
 
Du skal have forsikringen for at blive be-
skikket som statsautoriseret og registre-
ret revisor. 
 
Forsikringen består af en ansvarsforsik-
ring og kan tillige bestå af en garantifor-
sikring og dækker fx: 
 Ansvarsforsikring 

- Økonomiske krav fra dine kun-
der eller andre, dine medarbej-
dere, formuetab, renter af er-
statningsbeløbet, udgifter til ad-
vokat og andre sagsomkostnin-
ger. 

 Garantiforsikring 
- Økonomisk ansvar ved grov 

uagtsomhed og underslæb. 
 
Alle dine valgte dækninger står i din  
forsikringsaftale. 

 
 

Hvad dækker den ikke? 

Denne liste er nogle eksempler på for-
hold, 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.  

 Hvis sikrede har påtaget sig et ansvar, 
der ligger ud over sikredes almindelige 
ansvar som statsautoriseret eller regi-
streret revisor. 

 Bøder, der bliver pålagt sikrede eller 
tredjemand. 

Er der nogen begrænsninger af dæk-
ningen? 

Denne liste er nogle eksempler på ska-
der, der ikke er omfattet af forsikrin-
gen. 
Du skal være opmærksom på, at listen 
ikke er udtømmende. Det fulde over-
blik over ikke-omfattede skader finder 
du i forsikringsbetingelserne. 

! Erstatningskrav, som er rejst mod 
din rådgivningsvirksomhed, men 
som først anmeldes til os mere end 
6 måneder efter forsikringens op-
hør. 
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Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringens geografiske dækningsområde står i din forsikringsaftale. 
Der kan være særlige regler for de enkelte dækninger. Reglerne finder 
du i forsikringsbetingelserne 

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? 

Dækningen gælder i 12 måneder fra tegningsdatoen, der nærmere vil fremgå af policen. Hvis forsik-
ringen ikke opsiges, tilbyder Underwriters fornyelse. Fornyelsen sker på samme dækning og betin-
gelser. 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før forsikringsperioden udløber.  
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