FRIVILLIGE TILLÆGSFORSIKRINGER OG KLAUSULER
Advokatanvarsforsikringen kan suppleres med forskellige frivillige
forsikringsdækninger og klausuler. Her er en kort oversigt over, hvilke
frivillige dækninger der typisk kan tegnes, og hvad de typisk omfatter:
Erhvervsansvarsforsikring
Dækker det erstatningsansvar, advokaten og medarbejderne ifalder
som følge af fysisk skade på personer eller ting, som er påført
tredjemand ved uagtsom handling eller undladelse.
Underslæbsforsikring
Dækker de erstatningskrav, der kan rejses over for advokaten og
medarbejderne, såfremt medarbejdere uretmæssigt bruger midler,
som de har været betroet eller haft adgang til. Det er sikredes direkte
tab, og ikke tredjemands tab, der dækkes.
Partnerhæftelse
Forsikringsdækning til de partnere, der hæfter for en anden
partners ansvar i det tilfælde, hvor vedkommende ikke selv kan
opnå forsikringsdækning, fordi der er handlet forsætligt. Det er en
betingelse for dækning, at det påvises, at de sikrede ikke havde eller
burde have kendskab til eller formodning om sådanne forhold.
Bestyrelsesansvar
Dækker erstatningsansvar for formueskade, som advokaten i sin
egenskab af bestyrelsesmedlem måtte pådrage sig. Der kan være
behov for at tegne den særlige tillægsdækning, fordi bestyrelsesansvar typisk ikke vil være dækket af advokatansvarsforsikringen, idet
hvervet som bestyrelsesmedlem ikke betragtes som udøvelse af
advokatvirksomhed.

IT-kriminalitet
Betegnelsen dækker over et stort spekter af hændelser og årsager.
En del af disse kan allerede være omfattet af en tyveriforsikring med
udvidelse for elektronisk indbrud i netbank, kriminalitetsforsikring og
underslæbsforsikring
Kautionsforsikring
Kautionsforsikringer er individuelle garantistillelser efter reglerne
om selvskyldnerkaution. De tegnes af henholdsvis kuratorer og
bobestyrere. Garantien stilles over for skifteretten og er forudsætningen for, at skifteretten kan udlevere et bo til behandling. Skifteretten
bestemmer størrelsen af kautionen og træffer ligeledes bestemmelse
om frigivelse, når bobehandlingen er afsluttet.
Projektansvarsforsikring
Forsikringen tilpasses individuelt den aktuelle opgave, som advokaten skal løse. Forsikringssum, forsikringstid, vilkår, selvrisiko og
præmie aftales således fra gang til gang.
Ejendomsformidling
Ønsker advokaten at forestå formidling af salg af fast ejendom, skal
kravene i Bekendtgørelse om ansvar, garantistillelse og behandling
af deponerede midler med videre ved omsætning af fast ejendom
opfyldes. Der skal således stilles en ansvarsforsikringssum på 2
million kroner (der indeholdes i summen for advokatansvar) og en
garantistillelse på 2,5 million kroner (der stilles ud over advokatgarantistillelsen). Forsikringen dækker advokatens erstatningsansvar
for formueskade ved udøvelse af ejendomsformidlervirksomhed, og
garantien dækker krav, som vedrører forhold udvist og midler betroet
i garantiperioden.

Kontorforsikring (tingsforsikring)
Dækker skader på erhvervsløsøre, der skyldes brand, tyveri, storm,
vand og færdselsuheld.

Dækning for ting i varetægt
Advokatansvarsforsikringen kan udvides med en erhvervsansvarsforsikring, der dækker ansvar for skade på ting/effekter, som
advokaten har i varetægt i sin egenskab af advokat.

Edb- og svagstrømsforsikring
Dækker direkte skade på Edb-anlæg, maskiner, instrumenter til
styring af administration, som følger af pludselige, uforudsete og
udefra kommende hændelser.

Kriminalitetsforsikring
Dækker tab hos såvel forsikringstager som hos tredjemand som følge
af kriminel adfærd.

