En
revisorforsikring
som skiller
seg ut

Revisorforsikring
SÖDERBERG & PARTNERS tilbyr en av de beste forsikringsløsningene i markedet slik at alle
revisorer er tilstrekkelig sikret. Forsikring av regnskapsvirksomhet og økonomisk rådgivning
er også inkludert. Alle skader behandles av erfarne norske advokater uten tilknytning til
forsikringsselskap.

Fordeler:
Lloyds-forsikringen omfatter alle typer oppdrag som et
revisjonsfirma kan påta seg ut fra egen utdanning og erfaring.
Alle ansvarlige revisorer har sin egen individuelle
forsikringssum som vil være urørt selv om en kollega skulle
få en skade.
Man kan nå velge om man ønsker gjeninnsettelse av valgt
forsikringssum til ulike kostnader. Det er mulig å velge inntil
6 gjeninnsettelser av forsikringssummer opptil 25 MNOK.
Lloyds omfatter også skadekrav mot nyansatte revisorer selv om
kravet er grunnet i arbeid utført før man begynte hos dere.
Likeledes dekker Lloyds minst 5 års avviklingsforsikring for
revisorer som avslutter sin karriere.
Dersom man fusjonerer med et annet revisjonsfirma så vil også
den innfusjonerte virksomheten være fullt ut dekket også for
tidligere arbeid.
Ansattes underslag/feil utbetaling på kunders konti er inkludert
uten tillegg i premie.
Kr 5 millioner i forsikringssum for feil andre enn ansvarlig revisor
kan gjøre er inkludert uten tillegg i premie.
Lloyds benytter alltid eksterne profesjonelle advokater til å
håndtere skadesaker. Kostnader til eksterne advokater kommer
ikke til fradrag på det som er valgt forsikringssum. Denne eksterne
bistanden gjelder uansett hvor stort eller lite et skadekrav er. Det
betyr at hos Lloyds vil revisor få avklart skyldspørsmålet selv om
skadekravet er under egenandelen.

Kontakt

Rettshjelpsforsikring inntil 4 timers advokathjelp er inkludert per
ansvarlig revisor uten tillegg i premie.

Helle Hjeltgaard
Tlf. 400 02 080
helle.hjeltgaard@soderbergpartners.no

Forsikringssum utover kr 25 millioner kan kjøpes. Dersom man
velger å øke forsikringssummen i forsikringsperioden så vil alle
fremtidige krav være dekket med den økte summen uansett
når selve feilen ble begått.

Ønsker du å snakke med en rådgiver?
Söderberg & Partners
Postboks 324, 1326 Lysaker

www.soderbergpartners.no

