Tryg har i samarbejde med Glitnr sammensat en forsikringsløsning til sikrede (forsikringstageren
samt de af forsikringstageren ansatte personer), der udøver juridisk rådgivning via www.glitnr.com.
Der er tale om dækning for både formuetab og for person- og tingskade – det giver tryghed i en rådgivning.
Erhvervs- og rådgiveransvarsforsikring

Praktiske oplysninger

Når du som sikrede udøver juridisk rådgivning via glitnr.com,
dækker forsikringen dit erstatningsansvar for person- og tingskade
samt det formuetab, som du pådrager dig overfor tredjemand.

Anmeldelse af erstatningskrav
Såfremt erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst, skal
forsikringstageren anmelde erstatningskravet til Tryg uden ophold.

Der skal være tale om ansvarspådragende adfærd udvist i forbindelse med den juridiske rådgivning, og rådgivningen skal vedrøre
danske retsforhold.

Formuetab
Skader vedrørende formuetab anmeldes til Tryg ved, at der sendes
en e-mail til prof.ansvar@tryg.dk. I e-mailen beskrives sagens
omstændigheder, herunder dato for påbegyndelse og afslutning af
rådgivningen. Relevant dokumentation vedhæftes.

Hvornår dækker forsikringen
Forsikringen dækker erstatningsansvar som følge af fejl i rådgivning
ydet i forsikringstiden.
Forsikringstiden
Forsikringstiden defineres som tidsrummet fra, at rådgivningen
påbegyndes til rådgivningen afsluttes på glitnr.com.

Forsikringssummer og selvrisikobeløb
Formuetab
Den maksimale forsikringssum for formuetab er 2,5 mio. kr. i alt pr.
accepteret rådgivningstilbud.
Der gælder en selvrisiko på 10.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed,
som forsikringstager betaler.
Person- og tingskade
Den maksimale forsikringssum for personskade er 5 mio. kr. i alt pr.
accepteret rådgivningstilbud.
Den maksimale forsikringssum for tingskade er 100.000 kr. i alt pr.
accepteret rådgivningstilbud.
Der gælder en selvrisiko på 1.000 kr. pr. skade, som forsikringstager
betaler.
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Person- og tingskade
Skader vedrørende person- og tingskade anmeldes til Tryg ved at
udfylde den digitale skadeanmeldelse, som udleveres af Glitnr.
Skaden skal sandsynliggøres og dokumenteres, fx ved at vedhæfte
billeder af det ødelagte samt kvitteringer og lægeerklæring. Det er
en betingelse for dækning, at det ødelagte kan fremvises.
Når skadeanmeldelsen er udfyldt, sendes den automatisk til Tryg.

Dette faktaark indeholder ikke alle oplysninger om Glitnr’s kombineret erhvervs- og
rådgiveransvarsforsikring. I tilfælde af skade, er det forsikringsbetingelserne, der
gælder. Du kan hente betingelserne på www.glitnr.com.
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