LegalHero kombineret erhvervs- og rådgiveransvar
Forsikringsbetingelser

Aftalegrundlag
Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne.
For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler i det omfang, disse ikke er fraveget.
Vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne igennem, inden du eventuelt får brug for forsikringen.

Tilsyn og Garantifond
Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om forsikringen finder du på www.legalhero.dk.
Forsikringsgiver er Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, CVR 24260666.
Forsikringstager er Glitnr ApS (med binavnet LegalHero), Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K, CVR 37540544.
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1. Kombineret erhvervs- og rådgiveransvarsforsikring
1.1 Hvem er sikrede
Forsikringstageren samt de af forsikringstageren ansatte
personer.

1.2 Hvad dækker forsikringen
Forsikringen dækker erstatningsansvar for person- og tingskade
samt formuetab, som sikrede pådrager sig overfor tredjemand.
Der skal være tale om ansvarspådragende adfærd udvist i forbindelse med juridisk rådgivning om danske retsforhold præsteret
i forsikringstiden via legalhero.dk.
Forsikringen dækker ikke:
• krav, der støtter sig på aftaler om ansvar og erstatning, der er
mere videregående end, hvad der følger af dansk rets almindelige erstatningsregler.
• skade forvoldt ved selvforskyldt beruselse, påvirkning af
narkotika eller påvirkning af andre rusmidler.
• ansvar for skade eller tab, forårsaget ved forsætlig eller grov
uagtsom adfærd.
• ansvar som følge af kriminalitet, uanset hvem der har begået
det.

• bøder, uanset om disse pålægges sikrede eller tredjemand.
• tab af betroede midler tilhørende klienter eller andre.
• skader forvoldt i forbindelse med brug af motorkøretøjer,
herunder knallert, luftfartøj eller søfartøj.
• ansvar som følge af forurening og/eller miljøforurening, der
udspringer fra virksomhedens område, herunder formuetab
som direkte eller indirekte følge heraf.
• ansvar i forbindelse med rådgivning, hvor den primære rådgivningsopgave består af skatte- og/eller finansieringsretlige
forhold.
• ansvar i forbindelse med rådgivning inden for miljøret.
• ansvar i forbindelse med udarbejdelse af skøder og rådgivning
om overdragelse af fast ejendom.
• hvis Tryg ikke på et hvilket som helst relevant tidspunkt har
adgang til alle relevante dokumenter mv. til behandling af eventuelle erstatningskrav.

1.3 Hvor dækker forsikringen
Ansvar for skader og tab i Danmark, dog ikke på Færøerne og
Grønland.

1.4 Forsikringstid
Forsikringen dækker efter skadesårsagsprincippet sikredes
erstatningsansvar for skader eller tab, der skyldes ansvarspådragende adfærd udvist i forbindelse med juridisk rådgivning
præsteret i forsikringstiden.

Forsikringstiden defineres som tidsrummet fra, at rådgivningen
påbegyndes til rådgivningen afsluttes på legalhero.dk.

1.5 Anmeldelse af erstatningskrav og skadebehandling
Anmeldelse
Anmeldelse af erstatningskrav til Tryg foretages af forsikringstageren.
Anmeldelse skal ske til Tryg uden ophold, såfremt erstatningskrav
rejses eller formodes at ville blive rejst.
Ved anmeldelse af erstatningskrav forpligter LegalHero sig til at
have en fast koordinator til at håndtere, koordinere og anmelde
alle skader.
Formuetab
Skader vedrørende formuetab anmeldes 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.
Person- og tingskade
Skader vedrørende person- og tingskade anmeldes ved at udfylde
den digitale skadeanmeldelse, som du får udleveret ved at kontakte LegalHero. 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.
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Når skadeanmeldelsen er udfyldt, sendes den automatisk til Tryg.
Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav, må kun ske med vores samtykke, og vi træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling.
Forsikringen dækker ikke krav rejst mod sikrede eller krav anmeldt af sikrede til Tryg mere end 6 måneder efter det aftalte tidsrum, hvor rådgivningen blev udført.
Yderligere oplysninger
Når Tryg har modtaget skadeanmeldelsen, giver Tryg nærmere
besked om hvilke yderligere oplysninger, der er nødvendige, for at
sagen kan behandles.
Sikrede og/eller den, der har modtaget den juridiske rådgivning er
forpligtet til at yde enhver bistand til oplysning og afslutning af et
anmeldt erstatningskrav.
Sikrede er ikke berettiget til at udbetale nogen erstatning eller at
anerkende nogen erstatningspligt med bindende virkning for Tryg.
Til forhandling eller eventuel rettergang er Tryg berettiget til at
anvende egen advokat.

1.6 Forsikringssummer og selvrisiko
Summer
Den maksimale forsikringssum for formuetab er 2,5 mio. kr. i alt
pr. accepteret rådgivningstilbud.

Selvrisiko
For skader vedrørende formuetab gælder en selvrisiko på
10.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed, som forsikringstager betaler.

Den maksimale forsikringssum for personskade er 5 mio. kr. i alt
pr. accepteret rådgivningstilbud.

For tingskade gælder en selvrisiko på 1.000 kr. pr. skade, som
forsikringstager betaler.

Den maksimale forsikringssum for tingskade er 100.000 kr. i alt
pr. accepteret rådgivningstilbud.
Inden for de aftalte forsikringssummer dækker forsikringen
omkostninger afholdt med Trygs godkendelse samt renter af
idømte erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen.

1.7 Værneting og lovvalg
Eventuelle tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter
dansk ret ved danske domstole.

1.8 Merværdiafgift (Moms)
Merværdiafgift i henhold til lovbekendtgørelse nr. 140 af
26. februar 1992 med senere ændringer bæres af forsikringstageren samt de af forsikringstageren ansatte personer i det omfang, at de kan trække beløbet fra i sit momsregnskab
over for SKAT.

1.9 Krig og terror
Denne forsikring dækker ikke skade eller tab, der direkte eller
indirekte er relateret til krig, krigslignende situationer, revolution,
oprør, civile optøjer, terrorisme eller lignende.

1.10 Serieskadeklausul
For policens formueansvarsforsikring gælder følgende:
Såfremt den samme ansvarspådragende handling eller undladelse medfører, at der rejses krav mod forsikringstager og/eller
mod en eller flere af de af forsikringstageren ansatte personer,
anses ethvert af disse krav konstateret på det tidspunkt, hvor det

første krav i serien konstateres. Alle sådanne krav anses under
nærværende forsikring som én forsikringsbegivenhed.
Konsekvensen heraf er, at der alene beregnes selvrisiko for én
forsikringsbegivenhed, og at den til rådighed værende forsikringssum svarer til den, der er til rådighed på tidspunktet, hvor det
første krav i serien konstateres.

2. Generelle bestemmelser
2.1 Sådan behandler vi dine personoplysninger
På www.tryg.dk/personoplysninger kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Her finder du blandt andet information om:
• Til hvilket formål, vi behandler oplysninger om dig,
• Hvor oplysningerne bliver registreret, og
• Hvem oplysningerne eventuelt bliver videregivet til.

2.2 Forsikring i andet selskab (dobbeltforsikring)

DTJ 061-1 (09.18)

Er der tegnet forsikring i andet selskab mod samme risiko, dækker forsikringen ikke. Har den anden forsikring samme forbehold,
dækkes forholdsmæssigt. Hvor der i betingelserne er angivet
maksimumsbeløb, reduceres erstatningen, således at der tilsammen højst ydes erstatning med det højeste af de anførte beløb.
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Tegnes forsikring andetsteds, skal dette straks meddeles
selskabet.

