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Anders Julius Tengvad beskæftiger sig med generel erhvervsrådgivning med
særlig fokus på retssagsbehandling og voldgift samt erstatningsret og

FAGOMRÅDER
Retssager, voldgift og
undersøgelser

forsikringsret.
På det forsikringsretlige område rådgiver han primært forsikringsselskaber om spørgsmål
vedrørende bl.a. erhvervs- og produktansvarsforsikring, D&O- og kriminalitetsforsikring,
forsikring af rådgiveransvar, forsikring af bygninger og løsøre samt rejseforsikringer.

BRANCHER
Forsikring

Herudover har Anders Julius Tengvad stor erfaring med og viden om finansielle virksomheders forhold, særligt i relation til
porteføljepleje, rådgivning, garantier samt forhold i relation til Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden. Anders Julius Tengvad
har endvidere erfaring med fondsarbejde, bestyrelsesarbejde og arbejde i rådgivende organer.
Anders Julius Tengvad har været involveret i løsningen af en række rets- og voldgiftstvister, særligt vedrørende erstatning i og
uden for kontraktforhold herunder rådgiveransvar, ledelses- og revisoransvar og om produktansvar. Han har i den forbindelse
erfaring med håndtering af meget omfangsrige sagskomplekser og med behandlingen af voldgiftssager i ind- og udland i regi af
bl.a. ICC og Voldgiftsinstituttet.
Herudover fører han jævnligt arbejdsskadesager og erhvervsevnetabssager.

KVALIFIKATIONER

Uddannelse
Danske Advokaters Voldgiftsdommeruddannelse, Certificeret voldgiftsdommer, 2013
Københavns Universitet, Cand.jur., 2005
London School of Economics, English Law, 2005

Medlemskaber
Young Arbitrators Copenhagen (YAC)
Dansk Forening for Voldgift

DLA Piper er et globalt advokatfirma, der driver virksomhed gennem en række særskilte juridiske enheder.
Yderligere oplysninger om disse enheder findes på www.dlapiper.com. Dette kan udgøre

Det Danske Selskab for Forsikringsret (AIDA)
Foreningen Procedureadvokater
Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret
Forsikringsforeningen

INDSIGT

Udgivelser
Bedriftsejeres alternative erhvervsaktiviteter kan være uforsikret
14. januar 2019
Bedriftsejere kan vælge at supplere deres indtægt fra landbrugsdrift med indtægter fra alternative aktiviteter. Som bedriftsejer
bør man dog være opmærksom på, at sådanne aktiviteter sandsynligvis ikke er omfattet af en sædvanlig tegnet
landbrugsforsikring.

Nye regler for salg og anden formidling af forsikringer fra 1. oktober 2018 - IDD
24. september 2018
Den 1. oktober 2018 træder IDD – Insurance Distribution Directive – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/97/EU - i kraft
i Danmark. Reglerne angår alle, der formidler forsikringer, både forsikringsselskaber og andre, der formidler forsikringer. Dette
nyhedsbrev gennemgår i hovedtræk de ændringer, der sker for dem, der formidler forsikringer uden selv at være et
forsikringsselskab.

Kan konkursboet rejse kreditorernes erstatningskrav, Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 2, 2010
Medforfatter til artiklen "Nultolerance får stor betydning", Ingeniøren marts 2007

Events
Tidligere
Seminar om aktuelle pensions- og forsikringsretlige emner
14 DEC 2017
Copenhagen

Efterårsseminar om aktuelle erstatnings- og forsikringsretlige emner
24 NOV 2017
Copenhagen

AKTUELLE SAGER
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Dom i sagen om Roskilde Bank
7. nov. 2017
Østre landsret afsagde dom i sagen Finansiel Stabilitet (”FS”) mod direktionen og bestyrelsen og revisionen i Roskilde Bank.
Banken gik ned i finanskrisen i 2008. Kritikken angik driften og revisionen af banken i de sidste tre år af bankens levetid.
Kritikpunkterne var talrige.
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