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POLICE

Forsikringstager

Police nr. 156-08297540-30055

Forsikring Professionel ansvarsforsikring

Forsikringstager Forbundet Kommunikation og Sprog

Virksomhedens CVR. nr. 42028118

Sikrede Medlemmer af Kommunikation og Sprog samt Translatørforeningen

Det præciseres, at forsikringsbetingelsernes punkt 2 under sikrede
alene er gældende for selskaber i Danmark

Dækningsomfang

Sikredes interesse Tolkning og oversættelse

Rådgivning og bistand til kommunikation

Undervisning

Dækningssum

Professionelt ansvar Kr. 5.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår

Erhvervsansvar Kr. 20.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår

Selvrisiko

Professionelt ansvar Kr. 5.000,00 pr. skade

Erhvervsansvar Kr. 1.000,00 pr. skade
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Gebyr Der pålægges administrationsgebyr ved udstedelse og fornyelse af
policen. Beløbet fremgår af vores hjemmeside

Vilkår

Almindelige betingelser 13-06 Professionelt ansvar, EA-14-04

Særlige betingelser Se nedenfor

Lokalpolicer, skatter mv. Denne forsikring indeholder ikke udstedelse af lokalpolicer, ligesom
distribuering af skatter udenfor Danmark ikke er aftalt.

Risikooplysninger Nærværende police, forsikringsbetingelserne samt risikooplysninger
afgivet af forsikringstageren eller repræsentant for forsikringstageren
udgør grundlaget for denne forsikringsaftale.

Risikoinformationer oplyst i forbindelse med indtegning udgør en del
af denne forsikringsaftale, og i tilfælde af urigtige risikooplysninger,
kan dette medføre nedsat erstatning i henhold til
forsikringsaftaleloven .

Det er en forudsætning for selskabets dækningspligt, at de
risikoinformationer, som er oplyst i det materiale, der indgår i aftalens
grundlag, er korrekte, og disse forhold er i øvrigt taget i betragtning
ved præmiefastsættelsen.

Geografisk område Hele Verden

Forsikringsperiode

Ikrafttrædelse 01. februar 2019

Hovedforfald 01. februar

Forsikringsperiode 12 måneder med automatisk fornyelse jævnfør vilkårenes § 15.

Retroaktiv dato Pr. 01. februar 2019

Forsikringen dækker ikke krav rejst, der skyldes handlinger eller
undladelser begået før forsikringens ikrafttrædelse
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Betjener og kontakter

Betjener CO*WINS

Forsikringsselskab HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 Købehavn ø
Kontakt (underwriting) Christine Præstegaard (Christine.Praestegaard@hdi-specialty.com)

Kontakt (administration) info-dk@hdi-specialty.com

Kontakt (skade) claim-dk@hdi-specialty.com

København, 3. februar 2022

HDI Danmark
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SÆRLIGE BETINGELSER

Fast præmie
Præmien på denne forsikring er fast, og er således ikke undergivet regulering, medmindre risikoen på
forsikringen ændres eller antallet af medlemmer overstiger 225. Ændres risikoen, er forsikringstager
forpligtet til straks at give meddelelse til HDI Danmark.

Indeksregulering
Forsikringspræmien bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar og får virkning fra den første
forfaldsdag i kalenderåret.

Indeksreguleringen beregnes på baggrund af lønindekset for virksomheder og organisationer 2. kvartal fra
Danmarks Statistik også kaldet ILON12 (erhverv i alt, ikke-sæson korrigeret, K2) offentliggøres i oktober
måned. Ophører udgivelse af dette indeks, kan HDI Danmark foretage indeksregulering efter et andet
tilsvarende indeks fra Danmarks Statistik.

Driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab
Det præciseres, at forsikringen ikke dækker ansvar for driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab.

Dog dækker forsikringen:
Ansvar for driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab, hvis de benyttede og gyldigt vedtagne salgs-
og leveringsbetingelser indeholder ansvarsbegrænsninger:

der klart formuleret fraskriver sikredes ansvar for driftstab, tidstab, avancetab og andre lignende
indirekte tab, samt
at sikrede - uanset ansvarsfraskrivelsen - i en konkret sag dømmes ansvarlig for driftstab, tidstab,
avancetab eller lignende indirekte tab.

Immaterielle rettigheder
I tillæg til betingelsernes punkt 3 under udvidelser præciseres det herved at dækningen er begrænset med
en undersum på kr. 1.000.000 som en del af forsikringssummen.

Der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning.

Ved udbetaling af erstatning under dækningen, skal ethvert krav herom understøttes af fornøden
dokumentation.

Præcisering af bøder
Uanset forsikringsbetingelserne dækker forsikringen sikredes erstatningsansvar, der skyldes bøder pålagt
tredjemand som direkte følge af sikredes rådgivning, når hjemmel findes hertil i danske regler, EU-regler,
dansk konkurrenceret, markedsføringsret, forbrugerbeskyUelse og/eller miljøregler samt persondataret.
Dækning for et sådant ansvar er betinget af, at den pågældende bistand bliver ydet af en person hos
forsikringstageren, der har faglig kompetence til at yde bistand indenfor det pågældende fagområde og at
denne risiko har været omfattet af policens risikobeskrivelse.

Dækningen ydes indenfor forsikringssummen i det omfang der er tilstrækkelig forsikringssum
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