Professionel ansvarsforsikring
Dokument med oplysning om forsikringsproduktet
Ryan Specialty Group Denmark A/S har bemyndigelse til at etablere forsikring i forsikringsselskabet angivet i
policen og forsikringsbetingelserne.
Dette dokument er udstedt udelukkende for at give en kort og overordnet information. For at få en fuldstændig
information om dækning og vilkår, henvises til forsikringspolicen med forsikringsbetingelser. Dette dokument
giver ingen rettigheder til indehaveren og ændrer ikke eller udvider ikke dækningen for den gældende
forsikring. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem dette dokument og forsikringspolicen med
forsikringsbetingelser, har forsikringspolicen med forsikringsbetingelser forrang.

Hvilken type forsikring er der tale om?
Forsikringen betaler på vegne af sikrede ethvert krav om erstatning som følge af formuetab, påført tredjemand ved en
uagtsom handling eller undladelse, begået af sikrede i forbindelse med dennes rådgivning og tjenesteydelser, som er
beskrevet i policen.

Hvad dækker den?




Sikrede erstatningsansvar, som følge af formuetab påført tredjemand ved sikredes uagtsomme
handling eller undladelse i forbindelse med sikredes rådgivning og tjenesteydelser der er beskrevet i
policen. Det er en forudsætning for dækning at kravet er rejst første gang i forsikringstiden.
Forsvarsomkostninger dækkes i henhold til policens bestemmelser, forudsat de er afholdt med
forsikringsselskabets skriftlige godkendelse.
Forsikringen kan indeholde en række udvidelser der er beskrevet i forsikringsbetingelserne.
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 Item
For at6 få et fuldt overblik over undtagelser og begrænsninger, henvises til forsikringsbetingelser og

police. I policen kan der være ændringer til forsikringsbetingelserne, og en ændring angivet i policen
har forrang for det der er angivet i forsikringsbetingelserne.
 Eksempler på typiske undtagelser er sikredes strafbare handlinger; sikredes forsætlige tilsidesættelse
af sine pligter; sikredes afgivelse af garantitilsagn.

Er der nogen begrænsning af
dækningen?
! For at få fuldt overblik over
forsikringens begrænsninger
henvises til forsikringsbetingelser og
police.

Hvor er jeg dækket?


Forsikringens geografiske område
fremgår af policen.

Hvilke forpligtelser har jeg?




Forsikringstager er forpligtet til at sikre at de informationer der er afgivet om risikoen er korrekte.
Hvis der indtræffer risikoændringer, skal Ryan Specialty Group Denmark A/S straks informeres.
Rejses der et krav mod sikrede, skal der snarest muligt indgives skriftlig anmeldelse.
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Hvornår og hvordan betaler jeg?
Præmien betales helårligt forud medmindre andet fremgår af fakturaen. Hvis præmien er genstand for
regulering i forhold til fx endelig omsætning, honorar e.l. vil dette sammen med forskuds- og
minimumspræmien fremgå af policen eller forsikringsbetingelserne.

Hvornår går dækningen fra og til?
På policen angives forsikringsperioden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Medmindre andet fremgår af policen, skal forsikringen opsiges skriftligt med 30 dages varsel til et
hovedforfald.
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