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Rådgiveransvarsforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: LB Forsikring A/S    FT-nr.:  53040         
Produkt: Rådgiveransvarsforsikring

Hvad dækker den?

✓	 Rådgivningsansvar: forsikringen dækker 
erstatningsansvar som følge af fejlagtig 
personlig rådgivningen inden for de områder, 
der er angivet i policen.

Den maksimale dækningssum fremgår af 
policen.

Hvad dækker den ikke?

Forsikringen dækker kun det, der står på 
policen eller i vilkårene. Det betyder fx., at 
forsikringen ikke dækker

✘	 Rådgivning inden for områder, der ikke fremgår 
af policen

✘	 Rådgivning der vedrører forhold uden for 
Danmark

✘	 Rådgivning der vedrører forhold, som ligger 
uden for organisationens virke 

Er der begrænsninger i dækningen?

Selvrisikobeløbet udgør de første 10% af et 
anerkendt krav. Der kan på policen være 
angivet minimums- og 
maksimumsselvrisikobeløb.

Her kan I læse en kort beskrivelse af vores rådgiveransvarsforsikring. I kan se mere om LB Forsikring på lb.dk, bauta.dk, runa.dk og 
lbforsikring-pfa.dk. Vælger I at købe en rådgiveransvarsforsikring, får I vilkår og en police, der tilsammen er aftalen mellem jer og LB Forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Rådgiveransvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar for formueskade, som den sikrede organisation kan ifalde over for deres 
medlemmer som følge af fejlagtig rådgivning. De rådgivningsområder, der er omfattet af forsikringen, fremgår af policen.
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Hvor er jeg dækket?

✓	 Forsikringen dækker rådgivning i Danmark.

Hvad er mine forpligtelser?

I skal give os de korrekte oplysninger, når I køber forsikringen. I skal betale til tiden og straks anmelde skader til os. 

Præmien beregnes på baggrund af oplysninger om antallet af medlemmer og deres fagområde. I skal give LB 
Forsikring besked, såfremt der sker ændringer i disse forhold.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Forsikringen skal betales, når den træder i kraft og I har modtaget den første opkrævning. Senere betalinger sker 
på aftalte betalingsdage.

Hvornår dækker forsikringen fra og til?

Forsikringen dækker fra den aftalte dato. Herefter løber forsikringen et år ad gangen, indtil den bliver opsagt. LB 
Forsikring kan opsige eller ændre forsikringen med 3 måneders varsel til den årlige fornyelse eller med 14 dages 
varsel efter en skade.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Der er 14 dages fortrydelsesret. Fristen begynder efter modtagelsen af skriftlig meddelelse om, at forsikringen er 
gået i kraft. Forsikringen skal fortrydes skriftligt inden fristens udløb.  I kan opsige forsikringen med 3 måneders 
varsel til en fornyelsesdag.


