TJEKLISTE

FORSIKRINGSPLIGT FOR ALLE ADVOKATER
Der er forsikringspligt for alle, der er beskikket
som advokater og for EU-advokater. Forsikringspligten omfatter både en advokatansvarsforsikring og en garantiforsikring.
ADVOKATANSVARSFORSIKRINGEN
Advokatansvarsforsikringen dækker erstatningsansvaret for det formuetab, der følger af
advokatens eller medarbejderes uagtsomme
handlinger eller undladelser, og som er påført
klienterne eller andre.
Forsikringen dækker ansvaret i minimum fem
år, efter at advokaten er ophørt med at virke som
advokat (afløbsforsikring).

Forsikringssummen skal være på minimum
2.500.000 kroner pr. forsikringsår.
Forsikringsselskabet skal hæfte direkte over for skadelidte tredjemand for selvrisikoen.

Garantisummen skal være på minimum 5.000.000 kroner.
Forsikringsselskabet eller pengeinstituttet skal som selvskyldner
hæfte direkte over for en advokats klient
Advokatrådet kan udover en eventuel indbringelse af sagen for
Advokatnævnet beslutte, at advokaten skal betale et særligt bidrag
til Erstatningsfonden, hvis advokaten ikke stiller eller opretholder
garantien.
NÅR ADVOKATANSVARSFORSIKRINGEN TEGNES
Læs policen og forsikringsvilkårene grundigt
Kontakt forsikringsselskabet, hvis du er i tvivl om vilkårene.
Meddel Advokatrådet, når du har tegnet forsikringen, eller tjek at
forsikringsselskabet har gjort det.
OVERVEJ NAVNLIG
Hvilket forsikringsprincip fremgår af forsikringsvilkårene?
Hvornår skal du anmelde en skade?
Hvor lang tid har du til at efteranmelde?

Advokaten skal selv – eller gennem forsikringsselskabet – dokumentere over for Advokatrådet, at forsikringen er i kraft.

Hvor stor bør forsikringssummen være?

Forsikringen kan kun bringes til ophør ved forsikringsselskabets
underretning til Advokatrådet.

Hvor lang er afløbsdækningen (ophørsdækningen)?

Forsikringsselskabet skal acceptere, at Advokatrådet kan holde
forsikringen i kraft i op til et år, hvis advokaten ikke har betalt en
skyldig forsikringspræmie. Der er fuld regresret over for advokaten
og/eller advokatselskabet

SÆRLIGT VED SKIFT AF FORSIKRINGSSELSKAB OG

GARANTIFORSIKRINGEN
Forsikringen dækker det økonomiske ansvar, som advokaten
har pådraget sig, hvis advokaten eller advokatens medarbejdere
uretmæssigt har brugt midler, som var betroet dem i deres egenskab
af advokat.

Hvor stor bør selvrisikoen være?

VED OPHØR SOM ADVOKAT
Er det klart, hvornår du skal anmelde en skade?
Anvender det afgivende forsikringsselskab et andet dækningsprincip
end det overtagende forsikringsselskab?
Husk at anmelde alle skader til det aktuelle forsikringsselskab,
inden forsikringen ophører (kontateringstidspunktet eller krav
rejst-tidspunktet).
Husk at anmelde alle formodede krav til det nye forsikringsselskab.

