Revisoransvarsforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: Codan Forsikring A/S

FT-nr.: 52042

Produkt: Revisoransvar

Her kan I læse en kort beskrivelse af Revisoransvarsforsikring. I kan se mere om forsikringen og vores information til erhvervskunder
på codan.dk. Vælger I at oprette forsikringen, får I de samlede betingelser og policen, der tilsammen udgør aftalen mellem os.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen er en revisoransvarsforsikring og bliver tilpasset din virksomheds behov.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Forsikringssum
Forsikringssummen er det højeste beløb, som Codan kan
komme til at betale for de krav, der er rejst i forsikringstiden og
afløbsperioden. Den maksiamle forsikringssum kan ses
i jeres police.

Hvis sikerede har påtaget sig et ansvar, der ligger ud over
sikredes almindelige ansvar som statsautoriseret eller
registreret revisor.
Bøder, der bliver pålagt sikrede eller tredjemand.

Rådgiveransvar
Rådgiveransvar dækker det erstatningsansvar for formuetab,
som personale kan pådrage jer i forbindelse med rådgivning
af dine/jeres klienter.
Revisorgaranti
Revisorgarantien dækker det økonomiske ansvar, du
pådrager dig som følge af fx underslæb og grov uagtsom
adfærd.

Er der begrænsninger
i dækningen?
Codan betaler ikke erstatning i det omfang, at betaling af
krav eller forsikringsydelser vil udsætte Codan for sanktion,
forbud eller restriktion vedtaget af FN, EU, Storbritannien
eller USA.

Tingskade
Dækker ansvar for skader på ting, som firmaet har i varetægt. Tingene er forsikret mod brand-, tyveri-, vandskade og
bortkomst.
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Tab af dokumenter
Overdækning
Projektansvars

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker tab eller skade, som er sket inden for det geografiske område, der er angivet i policen.

Hvilke forpligtigelser har jeg?
– I skal give os samtykke til, at vi må registrere, udveksle og behandle jeres oplysninger, så vi kan administrere forsikringen.
– I skal give os korrekte oplysninger, når I opretter forsikringen.
– I skal betale til tiden.
– Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med accept fra Codan.
– I skal kontakte os, hvis oplysningerne i policen er forkerte, hvis jeres virksomhed flytter adresse, eller hvis der i øvrigt sker
ændringer i de oplysninger, der står i policen.
– Skader skal anmeldes hurtigst muligt.
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Hvornår og hvordan betaler jeg?
I skal betale forsikringen, når den træder i kraft og senest 14 dage efter, at I har modtaget den første regning

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber et år ad gangen. Vi forlænger den automatisk for yderligere et år,
medmindre I eller vi opsiger den inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
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I kan opsige forsikringen med en måneds varsel til policens hovedforfald, dog tidligst efter et år.

