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Om denne Ansvarsforsikring 
Denne Ansvarsforsikring dækker erstatningsansvar for skader på personer og ting. Ansvarsforsikringen 

består af policen og betingelserne. Policen er vores forsikringsaftale med de valgte dækninger og de 

særlige forhold, der gælder for netop denne forsikring. Betingelserne beskriver dækningerne, og 

hvordan vi beregner erstatningen. 

 

Hvad kan Ansvarsforsikringen bestå af? 
Ansvarsforsikringen kan bestå af to grunddækninger - Erhvervsansvar og Produktansvar. Derudover 

tilbyder vi en vifte af supplerende dækninger. Viften af supplerende dækninger er tilpasset, så den 

matcher virksomhedens branche. Fravælges dækninger, som normalt vælges af virksomheder i samme 

branche, vil disse fravalg stå i policen. 

 

Hvad beskriver betingelserne? 
Betingelserne beskriver de interesser, der er medforsikret på denne forsikring. Betingelserne beskriver 

også, hvordan man skal forholde sig, når der sker ændringer i virksomheden. Her er nogle eksempler på 

ændringer, der kan have betydning for forsikringen:  

Hvis der sker ændringer i virksomhedens produktion. 

Hvis virksomheden begynder at operere i nye geografiske områder. 

 Hvis der sker en omfordeling af virksomhedens omsætning mellem geografiske områder. 

 Hvis virksomheden etablerer sig på nye adresser. 

 

Ordforklaring 
I betingelserne er nogle ord markeret med en stjerne (*). Det betyder, at vi har forklaret ordet i 

ordforklaringen. Ordforklaringen er sidst i betingelserne. 

 
Hvornår er man ansvarlig? 
Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. 

Denne hovedregel - skyldreglen - står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem århundreders 

retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man 

ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Ansvarsdækningens formål er 

at betale for sikrede, hvis denne har pådraget sig et erstatningsansvar, og at friholde sikrede, hvis der 

rejses et uberettiget erstatningskrav mod sikrede. Forsikringsselskabet træffer i øvrigt bestemmelse om 

sagens behandling over for skadelidte. Sikredes anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun 

sikrede selv - ikke forsikringsselskabet. Sikrede kan derfor - ved at anerkende erstatningsansvar - 

risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke er omfattet af dækningen. 
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1. 10 - Generelle bestemmelser 

1. Hvad skal vi have besked om? 
 

1.1. Vi yder en overdækning på forsikringen for at sikre, at sikrede ikke behøver give os besked om 

mindre ændringer. For erhvervsansvarsrisikoen gives der en overdækning på op til 2 personer, i 

forhold til det antal medarbejdere der er registreret på forsikringen. Overdækningen er betinget 

af, at antallet af medarbejdere var korrekt fastsat, da forsikringen blev oprettet, og efterfølgende 

fastsættes, når hvert forsikringsår starter.  

1.2. For produktansvarsrisikoen gives der en overdækning på 33,33 %, i forhold til den omsætning (inkl. 

moms og afgifter) der er registreret på forsikringen. Overdækningen er betinget af, at 

omsætningen var korrekt fastsat, da forsikringen blev oprettet, og efterfølgende fastsættes, når 

hvert forsikringsår starter. 

1.3. Overdækningen gælder kun, hvis sikrede senest 3 måneder efter hvert forsikringsårs start giver os 

besked om eventuelle ændringer. Vi skal have besked om det med det samme, hvis der sker 

ændringer i virksomheden, som ikke er omfattet af punkt 1.1 og 1.2, i forhold til den risiko der er 

beskrevet i policen.  

1.4. Hvis der er ændringer, som vi ikke har fået besked om, og der sker en skade, hæfter vi kun, hvis vi 

ville have fortsat forsikringen til den aftalte pris, selvom vi kendte til ændringerne og vi hæfter kun 

på de samme vilkår, som vi ville have fortsat forsikringen på og kun i samme omfang. I det tilfælde 

er der tre muligheder: Ændringerne, som vi ikke har fået besked om, kan betyde: l at vi ikke dækker 

skaden l at vi dækker den del, vi også ville have dækket på de oprindelige vilkår, dvs. en 

forholdsmæssig del af dækningen l at vi dækker skaden fuldt ud, fordi ændringerne ikke ændrer på 

risikoen. 

1.5. Vi hæfter dog ikke for skade, der er omfattet af Produktansvarsdækningen, hvis skaden er forvoldt 

af andre produkter eller ydelser end dem, der står i policen (afsnit 400, punkt 1). Eller hvis skaden 

er sket uden for det dækningsområde, der står i policen (afsnit 20, punkt2). 

1.6. Hvis der fremsættes erstatningskrav, eller hvis et erstatningskrav formodes at ville blive fremsat, 

skal det hurtigst muligt anmeldes til forsikringsselskabet. 

2. Ved skade 
2.1. Opstår der forurening eller mistanke om det, skal det også hurtigst muligt anmeldes til offentlige 

myndigheder. 

2.2. Vi skal altid godkende en anerkendelse af erstatningspligt og en godkendelse af et erstatningskrav. 

Ligesom vi bestemmer, hvordan sagen skal behandles. Hvis vi har betalt en erstatning, indtræder vi 

i sikredes eventuelle krav mod tredjemand 

3. Anden forsikring 
3.1. Hvis sikrede er omfattet af en anden forsikring for en interesse, der også er omfattet af denne 

forsikring, bortfalder vores dækning for denne interesse. 

3.2. Hvis sikrede er omfattet af en forsikring mod samme eller lignende interesse i et andet selskab, og 

har det selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, gælder samme 

forbehold denne forsikring. Det betyder, at en erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne. 
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4. Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr 
4.1. Vi opkræver betalingen via indbetalingskort eller Betalingsservice sammen med porto eller 

opkrævningsgebyr. Hvis I ikke betaler forsikringen senest på betalingsdagen, sender vi en rykker 

med oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den 

nye betalingsdag. Rykkeren er pålagt et gebyr, og vi beregner renter efter renteloven fra 

opkrævningens sidste rettidige betalingsdag, til betalingen sker. 

4.2. For forsikringer, der er oprettet som korttidsforsikring, ophører forsikringen uden videre, hvis 

betalingen ikke sker senest den sidste rettidige betalingsdag, der står på opkrævningen. 

4.3. Sammen med betalingen opkræver vi skadesforsikringsafgift på statens vegne. Det skal vi ifølge lov 

om afgift af skadesforsikringer. 

4.4. Desuden kommer de afgifter, som vi skal opkræve ifølge lovgivningen, oven i prisen. 

4.5. Vi kan opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med at udarbejde og 

sende dokumenter samt med udbetalinger, opkrævninger, besigtigelser*, taksationer og andre 

ydelser i forbindelse med kundeforholdet. I kan altid se de gældende gebyrer på 

forsikringsselskabets hjemmeside eller få dem oplyst ved at kontakte os. 

5. Indeksregulering af pris og selvrisiko 
5.1. Vi indeksregulerer* i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. 

Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for dette indeks, kan vi fortsætte 

reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden 

institution. Indeksreguleringen finder sted efter de følgende retningslinjer, medmindre andet står i 

policen eller betingelserne: 

5.2. Vi regulerer prisen fra den 1. januar. Den nye pris gælder fra den førstkommende forfaldsdag i 

kalenderåret. 

5.3. Generelle selvrisici regulerer vi fra den 1. januar. Ændringen gælder fra den førstkommende 

forfaldsdag i kalenderåret eller ved første ændring før det. 

6. Forsikringens varighed og opsigelse 
6.1. Er forsikringen oprettet for en 1-årig periode (se policen), fortsætter den, indtil en af parterne 

skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald, som står i policen.  

6.2. Er forsikringen oprettet for en flerårig periode (se policen), fortsætter den, indtil en af parterne 

skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den flerårige periodes udløb. 

6.3. Vi kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel. Kan forsikringstageren* 

ikke godkende ændringerne, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen med 14 dages 

varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren 

6.4. Efter en skade er anmeldt, kan begge parter - indtil 14 dage efter erstatningen er betalt, eller efter 

skaden er afvist - skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for at opsige 

forsikringen, efter en skade er anmeldt, kan vi, indtil 14 dage efter erstatningen er betalt, eller 

efter skaden er afvist - og med mindst 14 dages varsel – vælge skriftligt at ændre forsikringens 

vilkår. Det kan f.eks. ske ved at indføre en selvrisiko*, forhøje gældende selvrisiko, begrænse 

dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan skriftligt vælge at lade 

forsikringen udgå, fra det tidspunkt hvor ændringen skal træde i kraft. Vi skal have skriftlig besked 

om det, inden ændringen træder i kraft. 

6.4.1. Hvis en forsikring er oprettet for en flerårig periode, kan forsikringstageren kun opsige 

forsikringen mod at efterbetale 20 % af den gældende pris for forsikringen. 
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7. Ved uoverensstemmelse 
Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede* og os, skal sikrede kontakte os. Det gælder bl.a., hvis 

sikrede ikke er enig i de oplysninger, som vi har brugt til afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at 

grundlaget for afgørelsen er utilstrækkeligt. Hvis sikrede efter at have kontaktet os stadig ikke er tilfreds 

med resultatet, kan sikrede klage til vores kundeambassadør.  

8. Lovgivning 
8.1. For forsikringen gælder reglerne i lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de 

almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige forsikringsbetingelser 

ydes i øvrigt i overensstemmelse med de kommentarer, som SKAFOR og INDUSTRIRÅDET har 

udarbejdet i fællesskab. Kommentarerne er udarbejdet til de betingelser for Erhvervs- og 

produktansvar, som er sædvanlige i branchen. I disse betingelser svarer det til betingelserne for 

dækningerne Erhvervsansvar, Produktansvar, Udvidet Ingrediens og Komponent samt Ingrediens 

og Komponent. 

8.2. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 
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2. 20 - Fælles bestemmelser 

1. Hvem omfatter forsikringen? 
Forsikringen omfatter forsikringstageren* og de personer, der er i tjeneste for* virksomheden. 

Forsikringen omfatter desuden ethvert nyerhvervet selskab i Danmark, der stiftes eller erhverves af 

forsikringstager, under forudsætning af at det nye selskabs aktiviteter falder ind under denne polices 

virksomheds- og produktbeskrivelse, og under forudsætning af at forsikringstager ejer mindst 50 % af 

aktiekapitalen. Det er et krav, at forsikringsselskabet orienteres om det nye selskab senest 6 måneder 

efter stiftelses-/overtagelsesdatoen. 

2. Hvor dækker forsikringen? 
2.1. Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det geografiske område, der står i policen. 

2.2. Skade omfattet af produktansvarsdækningen, som er sket uden for policens geografiske område, 

dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af et produkt eller en ydelse, der af købere er bragt uden 

for policens geografiske område. Det er således en forudsætning, at direkte salg kun finder sted 

inden for det i policen angivne geografiske område.  

2.3. Ved erhvervsansvarsskader, der sker uden for det geografiske område, der står i policen, dækker 

forsikringen kun, hvis skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold dér eller 

ved sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger og ved demonstration af produkter eller 

ydelser. Dog dækkes ikke, hvis der sker betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden 

deltagelse i produktionsprocesser. 

3. Afværgelse af skade 
3.1. Forsikringen dækker ikke skade, som sikrede* forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at 

afværge.  

3.2. Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade, som er omfattet af forsikringen, vil indtræde, 

dækker forsikringen - med op til den sum der står i policen - de udgifter og tab til foranstaltninger, 

som er nødvendige for at afværge faren, hvad enten foranstaltningerne træffes af sikrede eller af 

en tredjemand, som sikrede er ansvarlig over for.  

3.3. Forsikringen dækker dog ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse af foranstaltninger som 

nævnt i afsnit 400 punkt 2.1.9.1, selvom de foretages for at afværge en fare. Det samme gælder 

udgifter eller tab, som er forbundet med en undersøgelse af, om et produkt eller en ydelse er 

defekt, eller om der foreligger fare, som der står i punkt 3.2, eller som er en følge af, at et defekt 

produkt eller en defekt ydelse ikke kan anvendes. 

4. Aftaler om ansvar og erstatning 
4.1. Hvis sikrede* giver tilsagn om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end 

hvad der følger af almindelige erstatningsregler, dækker forsikringen ikke dette ansvar. Hvis 

tilsagnet findes i sikredes almindelige salgs- og leveringsbetingelser, og vi har godkendt tilsagnet, 

dækker vi dog, hvis ansvaret er for en skade, der i øvrigt er omfattet af forsikringen. 

4.2. Har sikrede i en aftale fraskrevet sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke, hvis vores 

regresret begrænses ved dette, medmindre  

4.2.1. fraskrivelsen findes i sikredes almindelige indkøbsbetingelser, og vi har godkendt fraskrivelsen 
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4.2.2. fraskrivelsen findes i de salgs- og leveringsbetingelser, som sikredes leverandør anvender, og 

deres indhold og anvendelse er i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i et lignende 

forhold. 

4.3. Det står i policen, hvis vi har godkendt sikredes almindelige salgs og leveringsbetingelser. I andre 

tilfælde vil vi automatisk godkende sikredes salgs og leveringsbetingelser, hvis de er gyldigt 

vedtaget mellem parterne, og der findes et separat afsnit om "Produktansvar" og eventuelt 

"Mangelsansvar". Afsnittet skal indeholde en klart formuleret fraskrivelse af ansvar for driftstab, 

tidstab, avancetab eller andre lignende indirekte tab.  

4.4. Når vi har godkendt sikredes salgs- og leveringsbetingelser, og hvis sikrede er ansvarlig for en 

person- eller tingskade, der er dækket ifølge afsnit 400, punkt 1, dækker vi det tab, der følger af 

skaden uanset undtagelsen i afsnit 400, punkt 2.1.9.2. Men kun hvis sikrede er ansvarlig for skaden 

uanset fraskrivelsen. Godkendelsen gælder kun dækningen Produktansvar.

5. Afgrænsning over for særlige ansvarsforsikringer 
Forsikringen dækker ikke ansvar for 

5.1. Skade, der er forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Hvis der er oprettet 

motorkøretøjsforsikring for køretøjet, dækker denne forsikring på disse forsikringsbetingelser det 

ansvar, der ikke er omfattet af motorkøretøjsforsikringen, når køretøjet er i brug som 

arbejdsredskab  

5.2. skade, der er forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj 

5.3. skade, der er forvoldt af sikredes hund 

5.4. skade, der er forvoldt af sikredes hest 

5.5. skade, der er forvoldt af sikrede som jæger, hvis ansvaret dækkes af jagtforsikringen 

5.6. nuklear skade som defineret i § 1 i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader). 

6. Generelle undtagelser 
6.1. Forsikringen dækker ikke ansvar for 

6.1.1. asbestskader 

6.1.2. lufthavne, herunder luftfart og jernbanedrift 

6.1.3. medicinal- og hospitalssektoren i det omfang der er tale om produkter, der anvendes inden 

for forskning, diagnosticering/forebyggelse/helbredelse af patienter, implantater eller i 

forbindelse med enhver "bekæmpelse" af AIDS og HIV 

6.1.4. producenter af medicinalvarer, herunder svangerskabsforebyggende midler, Diethyltilbestol, 

vacciner, 8-hydroxychinolines, Urea formaldehyd, silikone og receptpligtig medicin 

6.1.5. konstruktion og vedligeholdelse af diger og dæmninger 

6.1.6. minedrifts-, olie- og gasudvindingsindustrien 

6.1.7. employers Liability bortset fra differencekrav* for ansatte, der er berettiget til sociale ydelser 

i Danmark. 

6.2. Enhver erstatningspligt og andre forpligtelser over for den sikrede* under denne forsikring 

bortfalder, hvis vi vurderer, at opfyldelsen af disse forpligtelser vil kunne udsætte sikrede for 

sanktioner, restriktioner, forbud eller lignende utilsigtede konsekvenser som følge af resolutioner 

eller anden beslutning vedtaget af de Forenede Nationer eller som følge af handels- eller 

økonomiske sanktioner, lovgivning eller andre former for regler, bestemmelser eller regulativer 

udstedt af Den Europæiske Union, Storbritannien, USA eller enhver stat, hvor sikrede har sit 

forretningssted eller hovedkontor. 



ANSVARSFORSIKRING 

FORSIKRINGSBETINGELSER (STANDARD) 

 

-  Side 8 -  
 

7. Forsæt, grov uagtsomhed m.m. 
7.1. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der er forvoldt af sikrede* med forsæt eller under 

beruselse, man selv er skyld i.  

7.2. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der er omfattet af afsnit 100 (Erhvervsansvar), på ting, 

når skaden skyldes, at sikrede groft har tilsidesat elementære sikkerhedsforanstaltninger. 

7.3. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der er omfattet af afsnit 400 (Produktansvar), hvis 

7.3.1. Skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af 

virksomheden 

7.3.2. forsikringstageren eller den, som på forsikringstagerens vegne leder virksomhedens drift, var 

vidende om eller pga. grov uagtsomhed var uvidende om, at produktet eller ydelsen var 

defekt, eller med forsæt har fremkaldt en defekt 

7.3.3. skaden skyldes, at der forsætligt eller groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger om 

anvendeligheden af produktet eller ydelsen uanset formen for oplysningen

8. Forsikringstid 
8.1. Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede* i forsikringstiden*. 

8.2. Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: 

8.2.1. Det tidspunkt hvor sikrede modtager den første skriftlige henvendelse i forbindelse med en 

skade eller et tab med krav om erstatning. 

8.2.2. Det tidspunkt hvor forsikringstageren eller den, der på forsikringstagerens vegne leder 

virksomhedens drift, får sin første viden om l at der er indtrådt en skade eller et tabl at der er 

umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab som kan være forårsaget af 

sikredes handlinger eller undladelser, produkter eller ydelser. 

8.3. Hvis et erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, anmeldes til os, mere end 2 år 

efter forsikringen er ophørt, dækker forsikringen ikke. Forsikringen dækker heller ikke 

erstatningskrav, som i henhold til punkt 8.2.2 er rejst mod sikrede i forsikringstiden og er anmeldt 

til os, senest 2 år efter forsikringen er ophørt, hvis sikrede ikke modtager en skriftlig henvendelse 

med krav om erstatning som nævnt i punkt 8.2.1 og anmelder det til os, senest 5 år efter 

forsikringen ophører. 

8.4. Vi anerkender, at skader anmeldt til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring eller 

Arbejdsskadestyrelsen også anses for anmeldt til denne ansvarsforsikring som differencekrav*. 

Anmeldelse til Arbejdsskadeforsikringen skal være sket i Ansvarsforsikringens løbetid. Det er et 

krav, at Arbejdsskadeforsikringen er oprettet hos os.  

8.5. Forsikringen dækker ikke skade eller tab, der er konstateret, før den dato der står i policen 

(retroaktiv dato). 

8.6. Hvis der ikke er en retroaktiv dato i policen, så gælder policens ikrafttrædelsesdato, medmindre 

sikrede kan dokumentere tilsvarende dækning, umiddelbart før denne police trådte i kraft. I så fald 

gælder den tidligere polices retroaktive dato. Og hvis der ikke står en retroaktiv dato i den tidligere 

police, bliver det dens ikrafttrædelsesdato, der gælder som retroaktiv dato for denne police. Der 

dækkes dog i intet tilfælde krav, hvor dækning, på det tidspunkt hvor kravet rejses, kunne være 

påberåbt under en tidligere police. For skade, der blev konstateret i den tidligere polices 

forsikringstid, men hvor kravet rejses i den nuværende polices forsikringstid, gælder, at hvis den 

tidligere police havde dækningsmæssige indskrænkninger i forhold til den nuværende police, er 

der dækning på den nuværende polices vilkår, men med samme indskrænkninger som var 

gældende, på det tidspunkt skaden blev konstateret. 
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9. Dækningssummer og selvrisiko 
9.1. Policens dækningssummer er den højeste grænse for vores forpligtelse til erstatning, som efter 

punkt 8 er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår. 

9.2. For at få dækket omkostninger til at få afgjort erstatningsspørgsmål skal de være godkendt af 

forsikringsselskabet på forhånd. For sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb, 

der hører under forsikringen, gælder følgende: 

9.2.1. Skade, der er sket uden for Norden, er kun dækket, i det omfang dækningssummerne ikke 

overskrides ved det. 

9.2.2. Skade, der er sket i Norden, er dækket fuldt ud, selvom dækningssummerne overskrides ved 

det. Er dækningssummerne mindre end det idømte erstatningsbeløb, er der kun dækning for 

den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, 

forsikringsselskabet skal betale. Omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger 

selvrisikoen, dækkes ikke. Den selvrisiko, der står i policen, beregnes af 

9.2.3. erstatning inkl. renter og omkostninger til skadelidte 

9.2.4. fareafværgelsesudgifter, se punkt 3.2 

9.2.5. omkostninger, der er foranlediget af den sikredes forsvar mod krav fra tredjemands side. 

10. Serieskader 
10.1. Erstatningskrav, som efter punkt 8 er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab 

forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed 

10.2. Serieskadekravet anses for rejst, på det tidspunkt hvor det første krav i serien rejses, jf. 

punkt 8. Er første krav i serien rejst, før forsikringen trådte i kraft eller efter dens ophør, er ingen 

del af serieskaden dækket. 

10.3. Hvis de enkelte krav i serien vedrører skader, der er konstateret før den retroaktive dato, (se 

punkt 8.5 og 8.6) der står i policen, dækker policen ikke disse skader eller tab.  
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3. 100 - Erhvervsansvar 
For Erhvervsansvarsdækningen gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, 

fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit. Betingelserne for Erhvervsansvar går 

forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Erhvervsansvar 

udtrykkeligt fraviger. 

1. Hvilket ansvar er omfattet? 
1.1. Dækningen omfatter sikredes*l erstatningsansvar* l hæftelsesansvar* for underentreprenører, 

underleverandører og lignende for skade, der er tilføjet personer eller ting under udøvelse af den 

virksomhed, der er nævnt i policen. Desuden omfatter dækningen erstatningsansvar, der pålægges 

sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal. 

1.2. Dækningen omfatter ansvar for skade på person eller ting ved forurening af eller igennem luft, 

jord eller vand l fra den sikredes virksomhed l fra virksomhedens affaldsdepoter l fra virksomhedens 

bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter. Dækningen forudsætter, at skaden er 

opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld. Ved pludselig forstås, at både den 

bagvedliggende og den udløsende årsag samt virkningen skal være pludselig. Skaden må ikke være 

en følge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende 

offentlige forskrifter. Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af 

udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med de 

begrænsninger, der er nævnt i dette punkt. 

2. Hvad omfatter dækningen ikke? 
2.1. Dækningen omfatter ikke ansvar for skade på ting 

2.1.1. der tilhører forsikringstager 

2.1.2. som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i 

varetægt eller har sat sig i besiddelse af 

2.1.3. som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde 

bearbejde eller behandle, hvis skaden sker under hvervets udførelse 

2.1.4. hvis skaden er forårsaget af, at produkter eller ydelser er udeblevet, ikke er kommet rettidigt 

frem eller ikke er præsteret rettidigt 

2.1.5. hvis skaden er forårsaget af sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og 

jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder, 

grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer 

2.1.6. hvis skaden er forårsaget af sikredes brug af sprængstoffer 

2.1.7. hvis skaden er forårsaget af arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved 

virksomhedens drift, i form af 

2.1.7.1. byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning m.m.), hvad enten de 

udføres af sikrede eller andre 

2.1.7.2. jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.m. som nævnt i punkt 2.1.5 og 

sådanne arbejder udført af andre end sikrede. 

2.2. Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en personeller 

tingskade, der er dækket af forsikringen.  

2.3. Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller 

private, herunder "punitive damages" *. 
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2.4. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter at de 

er bragt i omsætning eller præsteret (Produktansvar). 

2.5. Dækningen omfatter ikke ansvar for brand- og eksplosionsskade, der er forvoldt ved varmt arbejde 

udført uden for sikredes forsikringssteder. 
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4. 150 - Behandling og bearbejdning 
Dækningen Behandling og Bearbejdning omfatter ansvar for skade på ting under hvervets udførelse. 

For dækningen Behandling og Bearbejdning gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, 

fællesbestemmelserne under afsnit 20, betingelserne for Erhvervsansvar under afsnit 100 og indholdet i 

dette afsnit. Betingelserne for Behandling og Bearbejdning går forud for de generelle bestemmelser og 

fællesbestemmelserne samt betingelserne for Erhvervsansvar, hvis betingelserne for Behandling og 

Bearbejdning udtrykkeligt fraviger. 

1. Hvilket ansvar er omfattet? 
Dækningen omfatter skade på ting 

1.1. som sikrede* har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde 

behandle eller bearbejde, hvis skaden sker under hvervets udførelse. 

1.2. som sikrede har i sin varetægt med henblik på at behandle eller bearbejde som nævnt i punkt 1.1. 

2. Hvad omfatter dækningen ikke? 
2.1. Dækningen omfatter ikke den værditilvækst, som sikredes klargøring, installering, reparation, 

montering, bearbejdning eller behandling har tilført tingen jf. punkt 1.1. Desuden kan erstatningen 

aldrig overstige den værdi, det beskadigede havde ved arbejdets start. 

3. Selvrisiko 
3.1. For enhver skade gælder en selvrisiko på 12.402,- kr. Hvis policens generelle selvrisiko er højere, er 

det den, der gælder. 

4. Hvordan er dækningen begrænset? 
4.1. Formuetab som følge af en dækningsberettiget skade dækkes inden for summen for denne 

dækning.  
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5. 160 - Løfteansvar 
For Løfteansvarsdækningen gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne 

under afsnit 20, betingelserne for Erhvervsansvar under afsnit 100 og indholdet i dette afsnit. 

Betingelserne for Løfteansvar går forud for de generelle bestemmelser, fællesbestemmelserne og 

betingelserne for Erhvervsansvar, hvis betingelserne for Løfteansvar udtrykkeligt fraviger. 

1. Hvilket ansvar er omfattet? 
Dækningen omfatter ansvar for skade på ting 

1.1. som sikrede har påtaget sig at løfte i forbindelse med sikredes* brug af kran, lastvognskran, 

byggelift, gaffeltruck eller andet lignende løfteudstyr 

1.2. Som sikrede har i sin varetægt med henblik på at løfte som nævnt i punkt 1.1. 

2. Hvad omfatter dækningen ikke? 
Dækningen omfatter ikke skader, der også er omfattet af en fragtføreransvarsdækning. 

3. Selvrisiko 
3.1. For enhver skade gælder en selvrisiko på 12.402,- kr. Hvis policens generelle selvrisiko er højere, er 

det den, der gælder. 
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6. 170 - Jordarbejde 
For dækningen Jordarbejde gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne 

under afsnit 20, betingelserne for Erhvervsansvar under afsnit 100, betingelserne for Produktansvar 

under afsnit 400 og indholdet i dette afsnit. Betingelserne for Jordarbejde går forud for de generelle 

bestemmelser, fællesbestemmelserne samt betingelserne for Erhvervsansvar og Produktansvar, hvis 

betingelserne for Jordarbejde udtrykkeligt fraviger. 

 

1. Hvilket ansvar er omfattet? 
1.1. Dækningen omfatter ansvar for skade, der er forårsaget ved, at sikrede* udfører jordarbejde. 

Jordarbejde omfatter alle arbejder i eller med jord. 

1.2. Det er en forudsætning for dækningen, at de 4 betingelser i punkterne 1.2.1 til 1.2.4 er opfyldt og 

dokumenteret af sikrede: 

1.2.1. Før udførelse af ethvert jordarbejde skal sikrede udpege en person med ansvar for at 

indhente ajourført kortmateriale eller tegninger hos myndigheder og ledningsejere om 

placering af underjordiske kabler, ledninger og kloakker i det område, hvor arbejdet skal 

udføres. 

1.2.2. Materialet skal være forsynet med stempel eller påtegning, som viser, hvem der har udstedt 

det og hvornår. 

1.2.3. Materialet skal være tilgængeligt på arbejdsstedet. 

1.2.4. Hvis der er krav om tilladelse fra relevante myndigheder og/eller ledningsejere, skal man 

indhente denne tilladelse, før man går i gang med jordarbejdet. 

2. Hvad omfatter dækningen ikke? 
2.1. Dækningen omfatter ikke ansvar for skade på ting, der er forårsaget af, at sikrede udfører l 

nedramning og optrækning af spunsvægge, pilotering eller lignende nedbrydningsarbejder, 

grundvandssænkninger, grundvandsreguleringer. 
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7. 180 - Varmt arbejde 
For dækningen Varmt Arbejde gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, 

fællesbestemmelserne under afsnit 20, betingelserne for Erhvervsansvar under afsnit 100, 

betingelserne for Produktansvar under afsnit 400 og indholdet i dette afsnit. 

Betingelserne for Varmt Arbejde går forud for de generelle bestemmelser, fællesbestemmelserne 

samt betingelserne for Erhvervsansvar og Produktansvar, hvis betingelserne for Varmt Arbejde 

udtrykkeligt fraviger. 

1. Hvilket ansvar er omfattet? 
1.1. Dækningen omfatter ansvar for brand- og eksplosionsskade, der er forvoldt ved varmt arbejde 

udført uden for sikredes forsikringssteder. 

1.2. Varmt arbejde er arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudviklende værktøj, eller hvor 

der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister eller brandfarlig opvarmning. Varmt arbejde 

anvendes f.eks. i forbindelse med tagdækning, vinkelslibning, svejsning, skæring, lodning, tørring, 

opvarmning, ukrudtbrænding og andre former for varmebehandling som nævnt i Dansk 

Brandteknisk Instituts Brandtekniske Vejledninger nr. 10 (overordnede anvisningsregler), nr. 10A 

(brandsikringsforanstaltninger ved tagarbejde) og nr. 10B (brandsikringsforanstaltninger ved 

metalbearbejdning m.m.). 

2. Hvad omfatter dækningen ikke? 
2.1. Dækningen omfatter ikke krav, der relaterer sig til selvrisici på en tingsforsikring, hvor sikrede* har 

været medsikret*. 

3. Selvrisiko 
3.1. For dækningen gælder en særlig selvrisiko, som står i policen. Hvis policens generelle selvrisiko er 

højere, er det den, der gælder. 

3.2. Hvis sikrede kan godtgøre, at skaden ikke skyldes varmt arbejde, eller at skaden ikke skyldes, at 

reglerne i de brandtekniske vejledninger er overtrådt, er det policens generelle selvrisiko, der 

gælder. 
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8. 190 - Motoransvar 
For Motoransvarsdækningen gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, 

fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit. Betingelserne for Motoransvar går 

forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Motoransvar 

udtrykkeligt fraviger. 

1. Hvilke køretøjer er omfattet af dækningen? 
1.1. Dækningen omfatter traktorer og motorredskaber uden nummerplader, som sikrede* ejer, eller 

som sikrede har lånt eller lejet. 

1.2. Dækningen for lånte og lejede traktorer og motorredskaber er subsidiær* i forhold til en 

motoransvarsforsikring, der i forvejen er oprettet for det pågældende køretøj. 

2. Hvem omfatter dækningen? 
Dækningen omfatter 

2.1. forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens billigelse bruger køretøjet, lader det 

bruge eller er fører af det 

2.2. kørselsskader for virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, service og lignende, 

er dækket for kørselsskader forudsat at kørslen sker i forsikringstagerens interesse. 

3. Hvilket ansvar er omfattet? 
3.1. Dækningen omfatter sikredes erstatningsansvar med de summer, der er gældende efter 

færdselsloven for skade, der er sket på grund af motorkøretøjets brug som køretøj. 

4. Hvad omfatter dækningen ikke? 
Dækningen omfatter ikke 

4.1. ansvar for skade ved brug af registreringspligtigt køretøj eller traktor, der skal godkendes ifølge 

kravene i lov om registrering af køretøjer (LBK nr. 16 af 9. januar 2013) 

4.2. ansvar for skade på forsikringstagerens eller brugerens ting 

4.3. ansvar for skade på førerens person 

4.4. ansvar for skade på ting eller ejendom, der tilhører føreren, sikrede eller virksomheder helt eller 

delvist ejet af disse 

4.5. ansvar for skade på tilkoblet køretøj 

4.6. ansvar for skade på ting, der befordres med køretøjet ansvar for skade, der skyldes, at køretøjet 

har været anvendt som arbejdsredskab f.eks. til løftearbejde ved hjælp af påmonteret kran eller 

gravearbejde ved hjælp af påmonteret graveredskab. 

5. Hvornår har vi regres*? 
5.1. Forsikringsselskabet har regres mod enhver, der efter Færdselslovens § 104 er ansvarlig for skaden 

og har forvoldt den med forsæt. 

5.2. Forsikringsselskabet har ret til regres, hvis skaden er forvoldt ved uagtsomhed, der kan betegnes 

som grov hensynsløshed. Det står i færdselslovens § 108, stk. 2. 

5.3. Forsikringsselskabet ret til regres for betalte udgifter, hvis vi - på et andet grundlag end det der 

står i policen - har måttet betale for en skade, der ikke er omfattet af dækningen. 
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9. 210 - Udvidet Landbrugsansvar  
For dækningen Udvidet Landbrugsansvar gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, 

fællesbestemmelserne under afsnit 20, betingelserne for Erhvervsansvar under afsnit 100 og indholdet i 

dette afsnit. Betingelserne for Udvidet Landbrugsansvar går forud for de generelle bestemmelser, 

fællesbestemmelserne og betingelserne for Erhvervsansvar, hvis der i betingelserne for Udvidet 

Landbrugsansvar er sket udtrykkelig fravigelse. 

1. Hvilket ansvar er omfattet? 
Dækningen omfatter følgende: 

1.1. Ansvar som sikrede* pådrager sig for skade på kreaturer og heste, der i indtil 3 måneder er 

overgivet til bedækning. 

1.2. Ansvar som sikrede pådrager sig for skade, der er forvoldt af sikredes kreaturer ved deltagelse på 

udstillinger. 

1.3. Selv om der ikke er juridisk ansvar, dækkes skade, der er forvoldt af sikredes kreaturer og heste på 

tredjemands produktbeholdninger. 

1.4. Ansvar som sikrede pådrager sig for skade på personer eller ting, der er opstået i forbindelse med 

lejlighedsvis, lovlig hestevognskørsel med studenter, brudepar eller anden repræsentationskørsel i 

øvrigt. 

1.5. Ansvar som sikrede pådrager sig for skade på personer eller ting i forbindelse med 

bondegårdsferie, gårdbesøg, åben gård-arrangementer, lystfiskeri og udstilling af 

landbrugsmaskiner. Dog dækkes ikke ansvar for skade, der er opstået ved bortkomst eller tyveri. 

1.6. Ansvar som sikrede pådrager sig for skade på personer og ting ved kørsel med gæster i 

indregistreret påhængsvogn. Ved kørsel på færdselslovens område gælder et objektivt ansvar for 

personskade. Ved kørsel uden for færdselslovens område gælder dansk rets almindelige 

ansvarsgrundlag. Personskade dækkes op til de summer, der til enhver tid er gældende efter 

færdselsloven.  

Det er en forudsætning for dækningen, at følgende krav er opfyldt: 

- Påhængsvognen er indregistreret. 

- Påhængsvognen er synet inden for det sidste år. 

- Samtlige siddepladser i påhængsvognen er fastgjorte. 

-  Traktoren, der trækker påhængsvognen, er indregistreret. 

- Personen, der kører vogntoget, har ret til det ifølge lovgivningen. 

1.7. Dækningen omfatter ansvar for skade, der skyldes, at sikrede udfører jordarbejde på egne og 

forpagtede jordarealer. Jordarbejde omfatter alle arbejder i eller med jord. 

1.7.1. Der stilles ikke særlige krav ved pløjning og grubning i indtil 60 cm dybde på marker. For 

øvrige jordarbejder er det en forudsætning for dækningen, at de 4 betingelser i punkterne 

1.7.1.1 til 1.7.1.4 er opfyldt og dokumenteret af sikrede: 

1.7.1.1. Før udførelse af ethvert jordarbejde skal sikrede udpege en person med 

ansvar for at indhente ajourført kortmateriale eller tegninger hos myndigheder og 

ledningsejere om placering af underjordiske kabler, ledninger og kloakker i det område, 

hvor arbejdet skal udføres 

1.7.1.2. Materialet skal være forsynet med stempel eller påtegning, som viser, hvem 

der har udstedt det og hvornår. 

1.7.1.3. Materialet skal være tilgængeligt på arbejdsstedet. 
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1.7.1.4. Hvis der er krav om tilladelse fra relevante myndigheder og/eller 

ledningsejere, skal man indhente denne tilladelse, før man går i gang med jordarbejdet. 

2. Hvad omfatter dækningen ikke? 
2.1. Dækningen omfatter ikke ansvar for skade på ting, der er forårsaget ved, at sikrede udfører l 

nedramning og optrækning af spunsvægge, pilotering eller lignende  

2.1.1. nedbrydningsarbejder  

2.1.2. grundvandssænkninger 

2.1.3. grundvandsreguleringer. 

3. Selvrisiko 
3.1. Ved skader der er dækket efter Mark- og vejfredslovens paragraf 3 stk.1, første punktum og skader 

der er dækket efter punkt 1.3, gælder der ingen selvrisiko. 
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10.  220 - Lånt og Lejet Bygning 
For dækningen Lånt og Lejet Bygning gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, 

fællesbestemmelserne under afsnit 20, betingelserne for Erhvervsansvar under afsnit 100 og indholdet i 

dette afsnit. Betingelserne for Lånt og lejet Bygning går forud for de generelle bestemmelser, 

fællesbestemmelserne samt betingelserne for Erhvervsansvar, hvis betingelserne for Lånt og Lejet 

Bygning udtrykkeligt fraviger. 

1. Hvilket ansvar er omfattet? 
1.1. Dækningen omfatter sikredes* ansvar for skade på en helt eller delvist lånt eller lejet bygning 

under udøvelse af den virksomhed, der er nævnt i policen. Det er en betingelse for dækningen, at 

skaden er opstået pludseligt. Ved pludselig forstås, at både den bagvedliggende og den udløsende 

årsag samt virkningen skal være pludselig. 

2. Hvad omfatter dækningen ikke? 
2.1. Dækningen omfatter ikke ansvar for skade på en bygning l hvor sikrede er medsikret* på 

bygningens bygningsforsikring 

- der er opstået ved brand inkl. el-skade 

- der skyldes manglende eller mangelfuld vedligeholdelse af det skadede 

- der er påregnelig, herunder dagligdagens almindelige brug 

- som følge af alder, tæring, korrosion eller gradvis forringelse 

- der er eller burde være omfattet af en motoransvarsforsikring. 

2.2. Dækningen omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. 

3. Selvrisiko 
3.1. For enhver skade gælder en selvrisiko på 18.602,- kr. Hvis policens generelle selvrisiko er højere, er 

det den, der gælder
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11.  230 - Arbejde for andre 
For dækningen Arbejde for Andre gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, 

fællesbestemmelserne under afsnit 20, betingelserne for Erhvervsansvar under afsnit 100 og indholdet i 

dette afsnit. Betingelserne for Arbejde for Andre går forud for de generelle bestemmelser, 

fællesbestemmelserne og betingelserne for Erhvervsansvar, hvis betingelserne for Arbejde for Andre 

udtrykkeligt fraviger. 

1. Hvilket ansvar er omfattet? 
1.1. Dækningen omfatter sikredes* erstatningsansvar for skade på personer eller ting ved 

landbrugsarbejde for andre.  

1.2. Landbrugsarbejde er sædvanligt forekommende arbejde under udøvelse af fjerkræ-, kvæg-, svine-, 

plante-, fåre- og gedeavl. Gylleomrøring betragtes i denne sammenhæng som landbrugsarbejde. 

1.3. Det står i policen, hvor mange timers landbrugsarbejde der maksimalt er medforsikret pr. år. 

 

 

 

12.  240 - Lån og Leje 
For dækningen Lån og Leje gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne 

under afsnit 20, betingelserne for Erhvervsansvar under afsnit 100 og indholdet i dette afsnit. 

Betingelserne for Lån og Leje går forud for de generelle bestemmelser, fællesbestemmelserne samt 

betingelserne for Erhvervsansvar, hvis betingelserne for Lån og Leje udtrykkeligt fraviger. 

1. Hvilket ansvar er omfattet? 
Dækningen omfatter det erstatningsansvar, som sikrede* pådrager sig for skade på 

maskiner/redskaber, der lånes eller lejes til brug i sikredes landbrug. Det er en betingelse, at den lånte 

eller lejede maskine anvendes til arbejde for sikredes egen bedrift. 

2. Hvad omfatter dækningen ikke? 
Dækningen omfatter ikke følgende: 

2.1. Ansvar for skade på maskiner/redskaber der lejes eller lånes for en periode udover 1 måned. 

2.2. Ansvar for skade der er en følge af forudbestående mangler, fejl, slid eller manglende 

vedligeholdelse. 

2.3. Ansvar for skade på genstande der tilhører sikrede, dennes ægtefælle/samlever eller virksomhed 

helt eller delvist ejet af disse. 

2.4. Ansvar for skade på genstande der bruges som led i maskin- og/eller driftsfællesskab.  

2.5. Ansvar for skade der er opstået i forbindelse med nedbrydning, nybyggeri, om- eller tilbygning af 

bygninger og anlæg. 

2.6. Ansvar for skade på maskiner/redskaber som maskinforhandlere udlåner, udlejer, stiller til prøve 

eller rådighed i forbindelse med reparation af egne maskiner, eller indtil en købt maskine kan 

leveres. 

2.7. Ansvar for skade på maskiner/redskaber som bruges til arbejde for andre. 
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13.  250 - Fragtføreransvar

For Fragtføreransvarsdækningen gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, 

fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit. Betingelserne for Fragtføreransvar 

går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis der er uoverensstemmelse 

mellem dem. 

1. Hvem omfatter dækningen? 
1.1. Dækningen omfatter sikrede* i sin egenskab af fragtfører for gods ad vej.  

1.2. Dækningen omfatter sikredes ansvar som udførende og kontraherende fragtfører i forbindelse 

med transportopgaver ad vej inden for det geografiske område, der står i policen. Det 

kontraherende fragtføreransvar er kun dækket, hvis sikrede indhenter sig dokumentation* for, at 

den udførende fragtfører har etableret fragtføreransvarsforsikring/CMR-forsikring for den bil, der 

udfører transporten, og at der for den forsikring er sikret tilstrækkelig forsikringssum og 

dækningsomfang til at kunne omfatte den pågældende transport. Det er et krav, at sikrede 

indhenter dokumentationen, når parterne indgår aftalen. Forsikringsselskabet har fuld regresret 

over for den udførende fragtfører. 

1.3. Før sikrede videregiver en opgave til en undervognmand, skal sikrede indhente bekræftelse på, at 

den udførende chauffør forstår og taler engelsk, så vedkommende kan forstå og iagttage relevante 

instruktioner. 

1.4. Dækningen omfatter ikke fragtførere, hvor mere end 50 % af den samlede omsætning stammer fra 

opgaver, hvor sikrede kun handler som kontraherende fragtfører (NVOC / NVOCC*). 

2. Hvor gælder dækningen? 
2.1. Dækningen gælder i de lande, der er tilsluttet "grønt kort-ordningen"*. 

3. Hvornår gælder dækningen? 
3.1. Dækningen gælder, fra det tidspunkt godset overgives til fragtfører for transport, og ophører, på 

det tidspunkt godset stilles til modtagers disposition på bestemmelsesstedet.  

3.2. Hvis der sker en skade på gods, der som led i en transport er læsset af og opbevaret (almindelig 

transit), gælder dækningen, kun hvis skaden ikke er eller kunne være dækket af en forsikring, der 

ville have omfattet opbevaringsstedet og denne skade på godset.  

3.3. Er transporten en del af et samlet transportforløb, hvor der indgår flere fragtførere, ophører 

forsikringsdækningen, når godset i overensstemmelse med aftalen er overgivet til eller stillet til 

disposition for den fragtfører, der efter aftalen skal overtage godset til videre befordring. 

4. Hvilket ansvar er omfattet? 
4.1. For internationale vejtransporter omfatter dækningen sikredes* ansvar for skade i 

overensstemmelse med reglerne i CMR-loven*.  

4.2. For nationale vejtransporter i Danmark, som ikke er led i en international vejtransport, er sikredes 

ansvar dækket efter dansk rets almindelige regler. Ansvaret er dog dækket efter CMR-loven, hvis 

parterne udtrykkeligt har aftalt, at den skal gælde.  

4.3. Ved sikredes cabotagekørsel i udlandet er sikredes ansvar dækket i overensstemmelse med 

lovgivningen i det pågældende land. Dækningen er dog begrænset til det erstatningsansvar*, der 

følger af CMR-lovens bestemmelser om beløbsbegrænsning. 
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5. Hvad omfatter dækningen ikke? 
Dækningen omfatter ikke følgende: 

5.1. Ansvar for tyveri fra køretøj forsynet med presenning, medmindre det kan dokumenteres, at 

presenningen har været forsvarligt fastgjort til ladet med en låst wire. 

5.2. Ansvar for skade på eller tab af l ædle metaller (platin, guld og sølv) l penge, pengerepræsentativer 

inkl. ihændehaverpapirer og værdipapirer, ædelstene, komponenter til vindmøller,  

medicinalprodukter, forsendelser af fersk/frossen kød og fisk til og fra udlandet. 

5.3. Ansvar for skade på eller tab som følge af befordring af flyttegods*.  

5.4. Ansvar for ordre indgået via fragtbørser med mindre dette er specifikt aftalt med 

forsikringsselskabet. 

5.5. Ansvar for skade eller tab hvis de tilladelser, der er nødvendige for transporten, ikke foreligger, 

eller hvis de foreskrevne køreruter eller udstedte påbud fra myndighedernes side ikke er blevet 

overholdt. Hvis det godtgøres, at der ikke var årsagssammenhæng mellem disse bestemmelsers 

tilsidesættelse og skaden, dækkes skaden alligevel. 

5.6. Skade på eller tab af materiel der indgår som en del af køretøjet. 

5.7. Ansvar for skade eller tab forvoldt med forsæt, grov uagtsomhed, under beruselse man selv er 

skyld i eller under påvirkning af narkotiske stoffer eller medicin. Dette gælder, uanset om den 

ansvarspådragende handling eller undladelse er forvoldt af sikrede eller dennes ansatte, 

medmindre sikrede ikke selv havde eller burde have haft kendskab til forholdet. 

5.8. Ansvar for skade der er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde gyldigt 

kørekort. 

5.9. Ansvar for skade der skyldes, at køretøj/materiel ikke er egnet til at gennemføre den pågældende 

transport. 

5.10. Ansvar for skade eller tab som følge af manglende opkrævning af efterkravsbeløb i 

forbindelse med efterkravsforsendelser.  

5.11. Ansvar baseret på krav fra andre end ordregiver. 

6. Dækning og summer 
6.1. For forsikringen gælder en maksimal dækningssum pr. skade og en maksimal dækningssum pr. 

forsikringsår. Dækningssummerne står i policen. Herudover gælder følgende begrænsninger for 

forsikringens dækningssummer: 

6.2. Forsikringen dækker med CMR-lovens begrænsningsbeløb ved internationale transporter og ved 

transporter i Danmark, hvor parterne udtrykkeligt har aftalt, at CMR-loven skal gælde.  

6.3. Ved nationale transporter dækker forsikringen med op til 1.500.000 kr. pr. skade. Beløbet 

indeksreguleres ikke.  

6.4. Ved transporter udført med varebiler op til 3.500 kg dækker forsikringen med et beløb op til 

500.000 kr. pr. skade. Beløbet indeksreguleres ikke. 

6.4.1. Det er en forudsætning for forsikringens dækning, at transporten udføres i lukket boks eller 

lukket kølekasse, og at bilen er forsvarligt aflåst, når den forlades ved afog pålæsning. For 

presenningsbiler gælder samme krav til aflåsning, når bilen forlades ved af- og pålæsning, og 

ansvar for tyveri fra presenningsbil kræver derfor, at presenningen har været forsvarligt 

fastgjort til ladet med en låst wire.  

6.5. Ved skade eller tab som følge af fejludlevering dækkes med indtil 100.000 kr. Beløbet 

indeksreguleres ikke. Der ydes ikke erstatning for indirekte tab.  
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6.6. Ved transporter af tobak, spiritus og vin dækker forsikringen med op til 100.000 kr. pr. skade inkl. 

told og afgifter. Beløbet indeksreguleres ikke. Der er ikke dækning for tyveri, hvis bilen henstår på 

offentlig vej, gade, åben plads eller gård på hverdage i tidsrummet mellem kl. 20.00 og 08.00 samt 

på søn- og helligdage døgnet rundt. 

6.7. Ved medforsikring af levende dyr dækker forsikringen med højst 15.000 kr. pr. dyr. Beløbet 

indeksreguleres ikke. 

6.8. Forsikringen dækker skade eller tab af malerier, kunstgenstande og antikviteter med op til 25.000 

kr. pr. genstand. Beløbet indeksreguleres ikke. 

6.9. Der ydes erstatning for forsinkelse med maksimalt et beløb svarende til fragtbeløbet, som sikrede 

har opkrævet. 

6.10. Hvis vi har godkendt omkostningerne til at opgøre skaden, er omkostningerne dækket, 

selvom den samlede skade bliver højere end forsikringssummen. 

7. Sådan opgør vi skaden 
7.1. Erstatning for hel eller delvis bortkomst af godset opgøres på grundlag af godsets værdi på stedet 

og tidspunktet for overtagelsen til transport. Værdien bestemmes efter fakturaprisen for varerne 

eller - hvis fakturaprisen mangler - efter genanskaffelsesprisen for gods af samme art og kvalitet. 

Erstatningen kan dog ikke overstige de beløb, der står i punkt 6. Godset betragtes som 

bortkommet, hvis det ikke er afleveret inden 30 dage efter udløbet af den aftalte afleveringsfrist. 

Hvis der ikke er aftalt en frist, er det, inden 60 dage efter at fragtføreren overtog godset.  

7.2. Hvis varerne beskadiges, erstattes værdiforringelsen beregnet på grundlag af den udregning af 

godsets værdi, der står i 7.1. 

7.3. Derudover erstattes fragtomkostninger, toldbeløb og andre udlæg i forbindelse med transporten 

af det, der er gået tabt. Forsikringen dækker ikke for tabt avance, mistede markedsandele eller 

andet indirekte tab af hvilken som helst art.  

7.4. Bliver der i forbindelse med et krav om erstatning, der er omfattet af denne forsikring, udtaget 

stævning mod sikrede, skal stævningen straks sendes til forsikringsselskabet, som så udpeger en 

advokat til at føre sagen. 

7.5. Vi forbeholder os ret til at besigtige beskadigede varer eller gods og til at få udleveret relevant 

dokumentation for kravet. 

7.6. Ved skade på levende dyr skal enhver skade konstateres af en dyrlæge, der skal udstede attest om 

skadens årsag og omfang. 

8. Selvrisiko 
8.1. Ved ansvar for forkert indstilling af temperatur ved transport af temperaturreguleret gods 

beregnes dobbelt selvrisiko.  

8.2. Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der er lavere end selvrisikoen. 

8.3. Den fastsatte selvrisiko - som står i policen - beregnes af l erstatning, inkl. renter og omkostninger 

til skadelidte, afholdte besigtigelsesomkostninger, omkostninger, der er foranlediget af den 

sikredes forsvar mod krav fra tredjemands side. 
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14.  260 -  Oplagringsansvar
For Oplagringsansvarsdækningen gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, 

fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit. Betingelserne for Oplagringsansvar 

går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis der er uoverensstemmelse 

mellem dem. 

1. Hvor gælder dækningen? 
Dækningen gælder ved oplagring på sikredes* forretningsadresser i Danmark eller på lagerhoteller i 

Danmark. 

2. Hvornår gælder dækningen? 
2.1. Dækningen gælder ved oplagring af gods, når der er indgået skriftlig aftale om oplagringen mellem 

sikrede og ordregiver, hvis sikrede har oprettet supplerende forsikring i forsikringsselskabet for 

brand, indbrudstyveri og vandskade - under opbevaring for fremmed regning. 

3. Hvilket ansvar er omfattet? 
3.1. Dækningen omfatter sikredes ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods, når 

godset oplagres i overensstemmelse med den indgåede aftale om oplagring. 

3.2. Ved indlevering af gods til oplagring gælder følgende: 

3.2.1. Sikrede skal kontrollere og kvittere for godset og sikre sig, at der er overensstemmelse med 

oplagringsaftalen. 

3.2.2. Sikrede skal tælle det oplagrede gods op, hvis ordregiveren forlanger det.  

3.2.3. Hvis hele kolli brydes efter modtagelsen, skal sikrede omgående give besked til ordregiveren 

om brud eller skade. Hvis sikrede ikke giver besked, er skaden ikke dækket. Skaden er heller 

ikke dækket, hvis der er brud eller skade, som sikrede burde have konstateret - og dermed 

burde have givet besked om. 

3.2.4. Sikrede skal sørge for nødvendig udleveringskontrol af godset. 

3.2.5. Hvis det oplagrede gods ser ud til at kunne beskadige ejendom eller personer på grund af dets 

beskaffenhed, har sikrede pligt til at instruere ordregiver i straks at fjerne godset. Sker dette 

ikke, har sikrede ikke ret til erstatning. 

4. Hvad omfatter dækningen ikke? 
Dækningen omfatter ikke følgende: 

4.1. Sikredes ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset 

4.1.1. hvis årsagen til skaden er omfattet af forsikringsbetingelserne for brand, vand og 

indbrudstyveri på en erhvervsløsøreforsikring.  

4.1.2. hvis skaden er forvoldt med forsæt*. Dette gælder, uanset om den ansvarspådragende 

handling eller undladelse er forvoldt af sikrede eller dennes ansatte. 

4.1.3. hvis skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed*. Dette gælder, uanset om den 

ansvarspådragende handling eller undladelse er forvoldt af sikrede eller dennes ansatte. 

Medmindre sikrede ikke havde eller burde have haft kendskab til forholdet. Kan de præcise 

omstændigheder for bortkomst, forringelse eller beskadigelse ikke påvises, betragtes det i 

denne sammenhæng ikke som grov uagtsomhed hos sikrede, hvis årsagen til skaden kun 

skyldes ordregiverens fejl eller forsømmelse. 
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4.1.4. hvis årsagen til skaden kun skyldes godsets egen beskaffenhed. Hvis årsagen til skaden kun 

skyldes manglende eller mangelfuld emballage. 

4.2. Ansvar for skade på eller tab af, ædle metaller (platin, guld og sølv), Penge, pengerepræsentativer 

inkl. ihændehaverpapirer og værdipapirer, ædelstene, komponenter til vindmøller, 

medicinalprodukter. 

4.3. Krav som følge af objektivt ansvar. 

4.4. Ansvar for personskade og tingskade på andet end det oplagrede gods. 

4.5. Ansvar for formuetab i enhver henseende. 

4.6. Ansvar for manko og svind, der er konstateret i forbindelse med lageroptælling, slutopgørelse og 

lignende. 

4.7. Ansvar som følge af forsinkelse.  

4.8. Ansvar som følge af offentlig-retligt* krav. 

4.9. Ansvar over for andre end ordregiver. 

4.10. Ansvar for skader og tab, hvis de tilladelser, der er nødvendige for oplagring, ikke foreligger. 

4.11. Ansvar for skade, tab eller omkostninger, der skyldes manglende vedligeholdelse af sikredes 

lager, udstyr og materiel. 

4.12. Ansvar i forbindelse med kontrol, tilsyn med eller registrering af holdbarhedsdatoer på varer. 

4.13. Ansvar i forbindelse med aftaler om lagerføring efter et "først-ind-først-ud"-system eller 

andre lignende særlige aftaler. 

4.14. Ansvar i forbindelse med oplagring af temperaturregulerede varer, medmindre den sikrede 

løbende sørger for at sikre, at der sker kontrol og registrering af temperaturerne på lageret, og at 

temperaturforholdene kan dokumenteres. Hvis skaden skyldes, at den nødvendige løbende 

kontrol ikke har været foretaget, har sikrede ikke ret til erstatning. 

4.15. Ansvar hvis de tilladelser, der er nødvendige for oplagringen, ikke foreligger, eller hvis de 

påbud, som myndighederne har udstedt, ikke overholdes.  

5. Dækning og summer 
5.1. For dækningen gælder en maksimal dækningssum pr. skade og en maksimal dækningssum pr. 

forsikringsår. Dækningssummerne står i policen. 

5.2. Sikredes ansvar er begrænset til 500.000 kr. pr. oplagringsordre. Beløbet indeksreguleres ikke. 

6. Sådan opgør vi skaden 
6.1. Erstatning for hel eller delvis bortkomst eller forringelse af godset opgøres på grundlag af godsets 

værdi på stedet og tidspunktet for overtagelse til oplagring. Værdien bestemmes efter 

fakturaprisen for godset. Men kun hvis det ikke kan bevises, at markedsprisen for eller den gængse 

værdi af gods af samme art og beskaffenhed har været en anden. Her tager man hensyn til, at det 

påhviler ordregiveren at bevise, at godset ikke har nogen restværdi. Erstatning gives ikke for 

antikvitetsværdi, affektionsværdi eller anden særlig værdi af godset. 

6.2. Hvis varerne beskadiges, erstattes værdiforringelsen beregnet på grundlag af den udregning af 

godsets værdi, der står i 6.1. 

6.3. Derudover har sikrede ikke pligt til at yde nogen skadeserstatning, hverken for tabt avance, 

mistede markedsandele eller enhver anden form for tab. 
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15.  350 -  Forurening - Udvidet 
For dækningen Forurening - Udvidet gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, 

fællesbestemmelserne under afsnit 20, betingelserne for Erhvervsansvar under afsnit 100 og indholdet i 

dette afsnit. Betingelserne for Forurening - Udvidet går forud for de generelle bestemmelser, 

fællesbestemmelserne og betingelserne for Erhvervsansvar, hvis betingelserne for Forurening - Udvidet 

udtrykkeligt fraviger. 

1. Hvilket ansvar er omfattet? 
Dækningen omfatter det erstatningsansvar, som sikrede* pådrager sig for skade på person eller ting i 

forbindelse med 

1.1. udslip (udstrømning/udsivning) fra stationære beholdere, der er omfattet af 

Husdyrgødningsbekendtgørelsen 

1.2. husdyrgødning og ensilagesaft, som er udbragt på landbrugsareal, forudsat at 

opbevaringskapaciteten opfylder kravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen  

1.3. udbragt spildevandsslam på landbrugsareal, forudsat at Husdyrgødningsbekendtgørelsen om 

anvendelse af slam, spildevand og kompost m.m. til jordbrugsformål er overholdt 

1.4. en pludseligt opstået skade på driftsanlæg i forbindelse med driftsbygning, hvis virkning viser sig 

over et kort tidsrum, der højst må udgøre perioden mellem normalt dagligt tilsyn  

1.5. udslip fra fritstående og nedgravede olietanke. 

2. Hvad omfatter dækningen ikke? 
Dækningen omfatter ikke følgende: 

2.1. Skade på den sikrede personkreds eller disses ting. 

2.2. Skade der skyldes synlig udsivning. 

2.3. Skade der skyldes udslip fra en beholder, der ikke er vedligeholdt. Ved vedligeholdelse forstås bl.a. 

en umiddelbar udbedring af synlige skader af konstruktionsmæssig betydning. 

2.4. Skade der skyldes skadelige luftarter i forbindelse med omrøring. 

2.5. Udgifter der pålægges forsikringstageren til forebyggelse af forurening, der ikke er konstateret. 

2.6. Forurening der er sket, før dækningen trådte i kraft. 

2.7. Skade der er dækket af en anden dækning eller af garantitilsagn. 

3. Meddækkede omkostninger 
3.1. Derudover omfatter dækningen omkostninger til at konstatere, om der er indtrådt en 

dækningsberettiget skade - dog kun hvis man dermed konstaterer, at sådan en skade er indtrådt.  

3.2. Hvis man på forhånd har aftalt det med forsikringsselskabet, dækkes omkostningerne også, hvis 

der ikke er indtrådt en skade. 

4. Afværgelse af skade 
4.1. Inden for den dækningssum, der står i policen, betales følgende: 

4.2. Rimelige udgifter til opgravning, bortkørsel og destruktion af jord, der er forurenet.l Udgifter der 

er nødvendige til afværgelse af en umiddelbar truende skade, der ville være omfattet af 

dækningen. 
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5. Betingelser for erstatningen 
Det er en betingelse for erstatning, at  

5.1. skaden er opstået uventet og utilsigtet  

5.2. beholdere omfattet af Husdyrgødningsbekendtgørelsen er kontrolleret og godkendt af offentlige 

myndigheder mindst hvert 10. år, ifølge bekendtgørelsens § 23  

5.3. fritstående olietanke er under 15 år regnet fra anskaffelsestidspunktet som fabriksny  

5.4. bekendtgørelsen om kontrol med oplag af olie m.m. er overholdt for nedgravede olietanke  

5.5. myndighedernes krav er overholdt  

5.6. hvis der konstateres eventuelle seriefejl - og der i den anledning påbydes ændringer inden for en 

given tidsfrist - så skal disse være efterlevet/efterleves. 
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16.  360 -  Forurening - Påbud 
For dækningen Forurening - Påbud gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, 

fællesbestemmelserne under afsnit 20, betingelserne for Erhvervsansvar under afsnit 100 og indholdet i 

dette afsnit. Betingelserne for Forurening - Påbud går forud for de generelle bestemmelser, 

fællesbestemmelserne og betingelserne for Erhvervsansvar, hvis betingelserne for Forurening - Påbud 

udtrykkeligt fraviger. 

1. Hvilke udgifter er dækket? 
1.1. Dækningen omfatter udgifter i forbindelse med påbud meddelt af miljømyndigheden efter lov om 

forurenet jord, hvis skaden er forårsaget ved udøvelse af den forsikrede landbrugsvirksomhed på 

forsikringsstedet. 

1.2. Dækningen omfatter de tab, sikrede* lider ved påbud om at fjerne en forurening og genoprette 

den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende foranstaltninger, uanset om forureningen har ramt 

egen ejendom og/eller tredjemands ejendom. 

1.3. Dækningen omfatter rimelige og nødvendige udgifter til at opfylde et påbud om undersøgelse på 

egen ejendom og/eller tredjemands ejendom. Det er dog en betingelse, at der efterfølgende 

meddeles et påbud i anledning af forureningsskade som beskrevet i punkt 1.2. 

1.3.1. Ved undersøgelsespåbud på egen ejendom er det også en forudsætning, at der træffes aftale 

med forsikringsselskabet, før påbudet opfyldes. 

1.4. Dækningen erstatter udgifter til at oprydde, oprense, opgrave, deponere, fjerne, destruere og 

reetablere jord. Ved skade på træer, buske og andre planter betales kun omkostninger til 

nyplantning af ikke over 4 år gamle vækster. Erstatning for reetablering bortfalder, hvis 

reetablering ikke finder sted, senest to år efter afslutning af oprensning af grunden. 

2. Hvad omfatter dækningen ikke? 
Dækningen omfatter ikke følgende: 

2.1. Tab der skyldes nedgang i værdi af eller indskrænkninger i rådighed over fast ejendom eller løsøre. 

Dog er tredjemands formuetab dækket, når den, der har lidt formuetabet, er ramt af en person- 

eller tingsskade, der er omfattet af dækningen - og hvis formuetabet er en følge af person- eller 

tingsskaden. Tredjemands driftstab dækkes maksimalt i 12 måneder, fra det tidspunkt hvor tabet 

indtræder. 

2.2. Udgifter til at udskifte, ændre og reparere rør, tanke, udstyr eller anden kilde til forureningen.  

2.3. Udgifter til at tinglyse et påbud om at oprense eller afhjælpe forureningen.  

2.4. Bøder eller afgifter hvad enten de tilfalder det offentlige eller private. 

2.5. Forurening der er forvoldt af de sikrede med forsæt eller grov uagtsomhed og videregående følger 

af forureningen, som skyldes, at de sikrede med forsæt eller ved grov uagtsomhed har undladt at 

begrænse forureningen. 

2.6. Forurening der er forvoldt af, at de sikrede overtræder offentlige regler til beskyttelse af miljøet, 

hvis overtrædelsen:  

2.6.1. sker forsætligt eller groft uagtsomt 

2.6.2. sker ved sikredes handling eller undladelse. 

2.7. Forurening som følge af uforsvarlig vedligeholdelse af eller tilsyn med installationer, hvis 

væsentligste formål er at forebygge, hindre eller begrænse forurening fra forsikringstagerens 

virksomhed. 
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17.  370 -  Miljøskader 
For dækningen Miljøskader gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne 

under afsnit 20, betingelserne for Erhvervsansvar under afsnit 100 og indholdet i dette afsnit. 

Betingelserne for Miljøskader går forud for de generelle bestemmelser, fællesbestemmelserne og 

betingelserne for erhvervsansvar, hvis betingelserne for Miljøskader udtrykkeligt fraviger. 

1. Hvilke udgifter er dækket? 
Dækningen omfatter udgifter i forbindelse med påbud, der er udstedt med hjemmel i Miljøskadeloven. 

Der er tale om følgende udgifter: 

1.1. Forebyggende foranstaltninger: Nødvendige foranstaltninger der træffes med henblik på at 

forebygge eller minimere en miljøskade, når en begivenhed, handling eller undladelse har medført 

overhængende fare for sådan en skade. 

1.2. Primære og supplerende afhjælpende foranstaltninger: Foranstaltninger eller kombination af 

foranstaltninger, herunder afbødende eller foreløbige foranstaltninger der tjener til at genoprette, 

genskabe eller erstatte skadede naturressourcer eller udnyttelsesmuligheder eller tilvejebringe 

tilsvarende alternativer til disse naturressourcer eller udnyttelsesmuligheder. Afhjælpende 

foranstaltninger over for en miljøskade på jord er, når man fjerner en konstateret forurening og 

genopretter den hidtidige tilstand eller tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. 

1.3. Kompenserende foranstaltninger: Rimelige udgifter til kompensation for den manglende rådighed 

over de beskadigede naturressourcer fra miljøskadens indtræden til den er genoprettet. 

2. Hvilke udgifter er ikke dækket? 
Følgende udgifter er ikke dækket: 

2.1. Bøder hvad enten de tilfalder det offentlige eller private. Kompenserende foranstaltninger 

betragtes i denne sammenhæng ikke som bøde. 

2.2. Påbud der relaterer sig til eftersøgning, boring og udvinding af olie eller gas eller forsøg herpå.  

2.3. Påbud der relaterer sig til en skade eller fare for en skade på personer eller ting, der skyldes 

påvirkning af asbest. 

2.4. Udgifter til undersøgelsespåbud, der er udstedt med hjemmel i 

2.4.1. l Lov om Miljøbeskyttelse § 73e 

2.4.2. l Lov om forurenet jord § 38e  

2.4.3. l Lov om beskyttelse af havmiljøet § 47e 

2.4.4. l Lov om vandforsyning mv. § 67 

2.4.5. l Lov om miljø og genteknologi § 25e 

2.4.6. l Lov om naturbeskyttelse § 77c 

2.4.7. l Lov om skove § 59d 

2.4.8. l Lov om jagt og vildtforvaltning § 53d 

2.4.9. l Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken § 37d 

2.4.10. l Lov om vandløb § 60d 

2.4.11. l Lov om råstoffer § 33d 

2.4.12. l Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug § 54e 

2.4.13. l Regler fastsat efter lov om fiskeri og fiskeopdræt § 10c. 
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3. De dækkede udgifter 
3.1. Udgifter til at afgive de oplysninger og foretage de undersøgelser, som har betydning for 

vurderingen af, hvordan følgerne af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade 

afhjælpes eller forebygges. Herunder eventuelle påbudte prøveudtagninger, analyser og målinger 

af stoffer og andre undersøgelser med henblik på at klarlægge 

3.1.1. årsagerne til og virkningerne af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade  

3.1.2. en miljøskades art og omfang 

3.1.3. ændringer i omfanget og arten af en miljøskade eller en overhængende fare for en 

miljøskade. 

4. Betingelser for dækning 
Dækningen er betinget af følgende: 

4.1. At et eventuelt erstatningsansvar, som sikrede måtte blive pålagt i forbindelse med forurenings- 

eller miljøskaden, som der er udstedt påbud for, er omfattet af denne ansvarsforsikring.  

4.2. At sikrede ikke har fremkaldt eller forværret skaden som følge af forsæt eller grov uagtsomhed. 

4.3. At der ikke er tale om en udviklingsskade. Udviklingsskader er kendetegnet ved, at 

forureningsskaden, eller den overhængende fare herfor, er en følge af en aktivitet, der på 

forureningstidspunktet ikke blev anset for skadelig. 

4.4. At der ikke er tale om, at sikrede bliver offentligretligt ansvarlig som bruger, producent eller 

importør af GMO'er, pesticider og biocider. Dog dækkes friholdelsesomkostninger, hvis de er 

godkendt af forsikringsselskabet, hvis sikrede som bruger har anvendt produkterne 

forskriftsmæssigt og forsvarligt. Friholdelsesomkostninger er de omkostninger, der er forbundet 

med at varetage sagen. Eventuelle erstatningskrav, som sikrede måtte blive pålagt, er ikke dækket. 

4.5. At der ikke er tale om en gradvis forurening. Gradvis forurening er kendetegnet ved, at 

forureningsskaden, eller den overhængende fare for den ikke er opstået uventet, utilsigtet eller 

ved et pludseligt uheld. Pludselig er, at både den bagvedliggende og den udløsende årsag samt 

virkningen skal være pludselig. 

4.6. At skaden eller faren for skade ikke er forvoldt af de omstændigheder, der er nævnt i 

Miljøskadelovens § 4, eller ved terrorhandling. 

5. Geografisk område 
Dækningen omfatter påbud udstedt for hændelser indtruffet i Danmark, bortset fra Færøerne og 

Grønland. 

6. Forsikringstiden 
Denne dækning omfatter ikke udgifter, der skyldes et påbud, der er udstedt som følge af forurening, 

der er konstateret, før dækningen trådte i kraft. 
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18.  400 - Produktansvar 
For Produktansvarsdækningen gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, 

fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit. Betingelserne for Produktansvar går 

forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Produktansvar 

udtrykkeligt fraviger. 

1. Hvilket ansvar er omfattet? 
1.1. Dækningen omfatter sikredes*l erstatningsansvar*l hæftelsesansvar* for underentreprenører, 

underleverandører og lignende (se dog punkt 2.3 og 2.4) for skade på person eller ting forvoldt af 

sikredes produkter eller ydelser og rådgivning knyttet til de leverede produkter og ydelser, efter at 

de er bragt i omsætning eller præsteret. Dækning er betinget af, at skaden er forvoldt under 

udøvelse af den virksomhed, der er nævnt i policen, og af produkter eller ydelser, som er nævnt i 

policen. 

2. Hvad omfatter dækningen ikke? 
2.1. Dækningen omfatter ikke ansvar for 

2.1.1. skade på eller tab vedrørende selve produktet eller ydelsen 

2.1.2. skade eller tab, der er forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved driften af 

luftfartøj, og som er medvirkende årsag til, enten at et luftfartøj havarerer, eller til at der 

bliver fare for, at et luftfartøj havarerer 

2.1.3. skade eller tab, der er forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til "off-shore"-

installationer, og som er medvirkende årsag til, enten at sådan en installation havarerer, eller 

til at der bliver fare for, at sådan en installation havarerer 

2.1.4. skade på eller tab vedrørende ting, som tilhører forsikringstageren  

2.1.5. skade på eller tab vedrørende ting, som sikrede har i sin varetægt m.m. som beskrevet i afsnit 

100, punkt 2.1.2 

2.1.6. skade på eller tab vedrørende ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, 

reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, hvad enten skaden sker 

under hvervets udførelse, eller skaden sker efter hvervets udførelse som følge af dette 

2.1.7. skade på eller tab vedrørende ting, der er forårsaget af sikredes jord-, vand- eller 

nedbrydningsarbejder m.m. som beskrevet i afsnit 100, punkt 2.1.5  

2.1.8. skade på eller tab vedrørende ting, der er forårsaget af sikredes brug af sprængstoffer 

2.1.9. formuetab, som ikke er en følge af en person- eller tingskade, som er omfattet af dækningen. 

Dækningen omfatter heller ikke følgende formuetab, selvom de er en følge af en person- eller 

tingskade, som er omfattet af dækningen: 

2.1.9.1. Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, 

omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende 

foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser. 

2.1.9.2. Driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, se dog afsnit 20, punkt 

4.4.  

2.1.9.3. Bøder eller tilsvarende hvad enten de tilfalder offentlige eller private, 

herunder "punitive damages"*.  

2.2. Dækningen omfatter ikke sikredes ansvar for skade på og tab vedrørende ting, herunder bygninger 

2.2.1. som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, 

sammenføjet med, brugt til at emballere eller på anden måde forbundet med 
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2.2.2. som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, brugt til at oparbejde eller som foder for 

2.2.3. som sikredes produkt eller ydelse bruges til fremstilling, bearbejdning eller anden form for 

behandling af. 

2.3. Dækningen omfatter ikke sikredes hæftelsesansvar for rådgivningsydelser leveret af 

underentreprenører, underleverandører og lignende. 

2.4. Dækningen omfatter ikke sikredes hæftelsesansvar for formuetab forårsaget af 

underentreprenører, underleverandører og lignende. 
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19.  450 - Udvidet ingrediens og Komponent 
Dækningen Udvidet Ingrediens og Komponent omfatter dækningerne Ingrediens og Komponent samt 

Behandling og Bearbejdning efter hvervets udførelse. For dækningen Udvidet Ingrediens og Komponent 

gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20, 

betingelserne for Produktansvar under afsnit 400 og indholdet i dette afsnit. Betingelserne for Udvidet 

Ingrediens og Komponent går forud for de generelle bestemmelser, fællesbestemmelserne og 

betingelserne for Produktansvar, hvis betingelserne for Udvidet Ingrediens og Komponent udtrykkeligt 

fraviger. 

1. Hvilket ansvar er omfattet? 
1.1. Dækningen omfatter sikredes* ansvar for skade på og tab vedrørende ting 

1.1.1. som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, 

sammenføjet med, brugt til at emballere eller på anden måde forbundet med 

1.1.2. som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, brugt til at oparbejde eller som foder for 

1.1.3. som sikredes produkt eller ydelse bruges til fremstilling, bearbejdning eller anden form for 

behandling af 

1.1.4. som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde 

bearbejde eller behandle, hvis skaden sker efter hvervets udførelse som følge af dette. 

2. Hvordan er dækningen begrænset? 
2.1. Dækningen er begrænset til sikredes ansvar for det direkte tab forbundet med, at en fremstillet 

eller bearbejdet ting - på grund af sikredes produkt eller ydelse - må kasseres, repareres, er blevet 

dyrere at fremstille eller bearbejde eller mindre værd.  

2.2. Der er kun dækning for den fremstillede eller bearbejdede tings værdiforringelse, de fremstillings- 

eller bearbejdningsomkostninger, der kommer oveni, eller selve reparationsudgiften. 

2.3. I de tilfælde hvor sikredes ydelse har forvoldt skade på eller tab vedrørende ting som nævnt i 

punkt 1.1.1 og 1.1.2, er der en begrænsning i dækningen. Værdien af den defekte del af sikredes 

leverance - som er blevet gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, 

brugt til at emballere eller på anden måde forbundet med, oparbejdet til, brugt til at oparbejde 

eller som foder for - trækkes fra erstatningen. Bestemmelsen om, at det kun er værdien af den 

defekte del af sikredes leverance, der trækkes fra erstatningen er en udvidelse af bestemmelserne 

i de kommentarer, som Skafor og Industrirådet har udarbejdet i fællesskab. Alle øvrige 

bestemmelser i kommentarerne er fortsat gældende. Herunder mindre fradrag i de tilfælde hvor 

sikredes fejlbehæftede produkt kan repareres som beskrevet i Børge Dahls kommentarer til 

forsikringsbetingelserne, eksempel 40. 

3. Hvad omfatter dækningen ikke? 
Dækningen omfatter ikke: 

3.1. Omkostninger og tab som følge af udsendelse af personel, hjemkaldelse, opsporing, undersøgelse 

eller transport af den fremstillede eller bearbejdede ting eller udsendelse af meddelelser 

vedrørende denne. 

3.2. Formuetab som ikke er en følge af en person- eller tingskade, som er omfattet af dækningen. 

Dækningen omfatter heller ikke følgende formuetab, selvom de er en følge af en person- eller 

tingskade, som er omfattet af dækningen: 
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3.2.1. Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, 

omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med 

hensyn til defekte produkter eller ydelser. 

3.2.2. Driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, se dog afsnit 20, punkt 4.4. 

3.2.3. Bøder eller tilsvarende hvad enten de tilfalder offentlige eller private, herunder "punitive 

damages". 
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20.  460 - Ingrediens og Komponent 
For dækningen Ingrediens og Komponent gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, 

fællesbestemmelserne under afsnit 20, betingelserne for Produktansvar under afsnit 400 og indholdet i 

dette afsnit. Betingelserne for Ingrediens og Komponent går forud for de generelle bestemmelser, 

fællesbestemmelserne og betingelserne for Produktansvar, hvis betingelserne for Ingrediens og 

Komponent udtrykkeligt fraviger. 

1. Hvilket ansvar er omfattet? 
1.1. Dækningen omfatter sikredes* ansvar for skade på og tab vedrørende ting 

1.1.1. som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, 

sammenføjet med, brugt til at emballere eller på anden måde forbundet med 

1.1.2. som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, brugt til at oparbejde eller som foder for 

1.1.3. som sikredes produkt eller ydelse bruges til fremstilling, bearbejdning eller anden form for 

behandling af. 

2. Hvordan er dækningen begrænset? 
2.1. Dækningen er begrænset til sikredes ansvar for det direkte tab, der er forbundet med, at en 

fremstillet eller bearbejdet ting - på grund af sikredes produkt eller ydelse - må kasseres, 

repareres, er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde eller mindre værd.  

2.2. Der er kun dækning for den fremstillede eller bearbejdede tings værdiforringelse, de fremstillings- 

eller bearbejdningsomkostninger, der kommer oveni, eller selve reparationsudgiften. 

2.3. I de tilfælde, hvor sikredes ydelse har forvoldt skade på eller tab vedrørende ting som nævnt i 

punkt 1.1.1 og 1.1.2 er der en begrænsning i dækningen. Værdien af den defekte del af sikredes 

leverance - som er blevet gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, 

brugt til at emballere eller på anden måde forbundet med, oparbejdet til, brugt til at oparbejde 

eller som foder for - trækkes fra erstatningen. Bestemmelsen om, at det kun er værdien af den 

defekte del af sikredes leverance, der trækkes fra erstatningen er en udvidelse af bestemmelserne 

i de kommentarer, som Skafor og Industrirådet har udarbejdet i fællesskab. Alle øvrige 

bestemmelser i kommentarerne er fortsat gældende. Herunder mindre fradrag i de tilfælde hvor 

sikredes fejlbehæftede produkt kan repareres som beskrevet i Børge Dahls kommentarer til 

forsikringsbetingelserne, eksempel 40. 

3. Hvad omfatter dækningen ikke? 
Dækningen omfatter ikke: 

3.1. Omkostninger og tab som følge af udsendelse af personel, hjemkaldelse, opsporing, undersøgelse 

eller transport af den fremstillede eller bearbejdede ting eller udsendelse af meddelelser 

vedrørende denne. 

3.2. Formuetab som ikke er en følge af en person- eller tingskade, som er omfattet af dækningen. 

Dækningen omfatter heller ikke følgende formuetab, selvom de er en følge af en person- eller 

tingskade, som er omfattet af dækningen:  

3.2.1. Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, 

omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med 

hensyn til defekte produkter eller ydelser.  

3.2.2. Driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, se dog afsnit 20, punkt 4.4.  
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3.2.3. Bøder eller tilsvarende hvad enten de tilfalder offentlige eller private, herunder "punitive 

damages"*. 
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21.  480 - Tilbagekaldelse 
For dækningen Tilbagekaldelse gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, 

fællesbestemmelserne under afsnit 20, Erhvervsansvar under afsnit 100, Produktansvar under afsnit 

400 og indholdet i dette afsnit. 

Betingelserne for Tilbagekaldelse går forud for de generelle bestemmelser, fællesbestemmelserne samt 

betingelserne for Erhvervsansvar og Produktansvar, hvis betingelserne for Tilbagekaldelse udtrykkeligt 

fraviger. 

1. Hvilken risiko er dækket? 
1.1. Dækningen omfatter omkostninger til de foranstaltninger, der er nævnt under punkt 2, 

vedrørende et eller flere af de produkter eller ydelser, der står i policen, hvis  

1.1.1. disse foranstaltninger er nødvendige for at undgå eller afværge sundheds- eller 

sikkerhedsfare med deraf følgende risiko for person- eller tingskade, jf. lov om 

produktsikkerhed eller tilsvarende særlovgivning og 

1.1.2. disse foranstaltninger er påbudt af en kontrolmyndighed med hjemmel i lov eller godkendt af 

forsikringsselskabet, jf. punkt 8.  

1.2. Hvis tredjemand tilbagekalder, er omkostningerne dækket, når forsikringsselskabet vurderer, at 

betingelsen i punkt 1.1.1 er opfyldt. 

2. Hvilke omkostninger er omfattet? 
Dækningen omfatter omkostninger, som sikrede er forpligtet til at udrede i forbindelse med 

2.1. varsling af kendte eller ukendte aftagere af produkter/ydelser (f.eks. skriftligt eller via presse, tv, 

radio, telekommunikation eller lignende) 

2.2. transport (inkl. emballering) af produktet fra den, som besidder produktet, tilbage til sikrede eller 

nærmeste egnede sted (f.eks. forhandler, grossist, detaillist eller værksted), hvor produktet kan 

repareres, omleveres, kasseres eller destrueres 

2.3. persontransport samt opholds- og fortæringsudgifter for egne ansatte eller andre kvalificerede 

personer, hvis sikrede dokumenterer, at det er billigere at reparere, omlevere eller destruere 

produktet direkte hos den, der har produktet i sin besiddelse i stedet for at forholde sig som aftalt 

i punkt 2.2 ovenfor  

2.4. undersøgelse og frasortering af farlige produkter, hos den der besidder produktet, når dette er 

økonomisk mere fordelagtigt end at tilbagekalde hele produktionen 

2.5. destruktion af produktet i det omfang sådan handling er påbudt af kontrolmyndigheden med 

hjemmel i lov. 

 

3. Hvad omfatter dækningen ikke? 
3.1. Dækningen omfatter ikke følgende: 

3.1.1. Produkter eller ydelser der er leveret, mere end 12 måneder før tilbagekaldelsesdækningen 

trådte i kraft. 

3.1.2. Omkostninger til at afhjælpe de forhold, som er årsag til faren, se dog punkt 2.3. Dækningen 

omfatter kun ekstraomkostninger, der er begrundet i tilbagekaldelsen. 

3.1.3. Mangelbeføjelser i henhold til den almindelige køberet eller i henhold til garantitilsagn såsom 

omlevering eller reparation af produktet, demontering og remontering m.m. 
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3.1.4. Driftstab, tidstab, avancetab, imagetab, tab af markedsandele og lignende indirekte tab, 

uanset hvem tabet rammer. 

3.1.5. Omkostninger til foranstaltninger der kun sættes i værk af hensyn til produktets 

utilstrækkelige holdbarhed, herunder overskridelse af sidste salgs- eller holdbarhedsdato. 

3.1.6. Omkostninger der udspringer af forhold, som de sikrede eller den, det på de sikredes vegne 

påhviler at lede virksomhedens drift, var vidende om eller kun af grov uagtsomhed var 

uvidende om, da tilbagekaldelsesforsikringen trådte i kraft. 

3.1.7. Omkostninger til tilbagekaldelse af produkter fra steder hvor disse befinder sig af andre 

årsager end som led i produktets normale distribution.  

3.1.8. Omkostninger til foranstaltninger i relation til de eksemplarer af produktet, der allerede har 

forårsaget en skade. 

3.1.9. Omkostninger i forbindelse med tvister som er opstået mellem forsikringstager og 

kontrolmyndigheden eller andre offentlige myndigheder. 

3.1.10. Omkostninger til undersøgelser og afprøvninger der har til formål at fastslå, 

om de produkter eller ydelser, som sikrede har bragt i omsætning eller har til hensigt at 

markedsføre, falder ind under lovgivningens bestemmelser om forebyggelse af fare ved 

produkter eller ydelser, er lovlige eller kontraktmæssige, uanset hvem der betaler udgiften. 

Dog er de undersøgelser og frasorteringer, der er nævnt under punkt 2.4, undtaget. 

3.1.11. Omkostninger der afholdes, mere end 5 år efter at sikrede har leveret det 

produkt eller den ydelse, der er årsag til sundheds- eller sikkerhedsfaren. 

3.1.12. Omkostninger til foranstaltninger i relation til produkter som på grund af den 

tekniske eller videnskabelige udvikling, efter at produktet er bragt i omsætning, nu vides at 

udgøre en sundheds- eller sikkerhedsfare (udviklingsskader). Hvis forsikringsselskabet og de 

sikrede ikke er enige i vurderingen heraf, påhviler det de sikrede at dokumentere, at der ikke 

er tale om en udviklingsskade.  

3.1.13. Omkostninger til foranstaltninger i relation til produkterne pga. sabotage eller 

trusler herom. 

4. Forsæt / grov uagtsomhed 
Dækningen omfatter ikke omkostninger til de foranstaltninger, der er nævnt under punkt 2, hvis 

4.1. sundheds- eller sikkerhedsfaren kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med 

ledelsen af virksomheden 

4.2. sikrede eller den, der på sikredes vegne leder virksomhedens drift, var vidende om eller alene af 

grov uagtsomhed var uvidende om sundheds- eller sikkerhedsfaren 

4.3. sundheds- eller sikkerhedsfaren skyldes, at de sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har givet 

urigtige oplysninger om anvendeligheden af vedkommende produkt eller ydelse, uanset formen 

for oplysningen 

4.4. sundheds- eller sikkerhedsfaren opstår som følge af en forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse 

af offentlige forskrifter, og handlingen eller undladelsen skete efter ordre eller godkendelse fra 

sikrede. 

5. Forsikringstid 
5.1. Dækningen omfatter omkostninger til foranstaltninger, der skal betales som følge af et påbud, der 

er meddelt af kontrolmyndigheden, eller en godkendelse, der er meddelt af forsikringsselskabet i 

forsikringstiden. 
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5.2. Et påbud og en godkendelse anses for meddelt på det tidligste af følgende tidspunkter:  

5.2.1. Det tidspunkt hvor forsikringstageren eller den, der på forsikringstagerens vegne leder 

virksomhedens drift, modtager første skriftlige meddelelse fra kontrolmyndigheden med 

påbud om tilbagetrækning.  

5.2.2. Det tidspunkt hvor forsikringstageren eller den, der på forsikringstagerens vegne leder 

virksomhedens drift, får sin første viden eller formodning om, at produktet eller ydelsen 

udgør en sundheds- eller sikkerhedsfare, hvis påbud eller godkendelse om tilbagetrækning 

meddeles efterfølgende. 

5.3. Forsikringen dækker ikke omkostninger, der betales, mere end 2 år efter det tidligste af de 

tidspunkter der er nævnt under punkt 5.2.1 og 5.2.2.  

5.4. Selvom påbuddet er udstedt, eller godkendelsen er meddelt i forsikringstiden, dækker forsikringen 

ikke omkostninger til foranstaltninger, der iværksættes i anledning af påbuddet eller 

godkendelsen, men som anmeldes til forsikringsselskabet, mere end 3 måneder efter forsikringen 

er ophørt. 

6. Dækningssum 
6.1. For alle omkostninger, der er omfattet af tilbagekaldelsesdækningen, gælder den dækningssum, 

der særskilt står i policen.  

6.2. Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, hvis de er godkendt af 

forsikringsselskabet. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb, der hører til 

under tilbagekaldelsesdækningen, dækkes kun, i det omfang dækningssummen for 

tilbagekaldelsesdækningen ikke overskrides ved det. 

6.3. Er dækningssummen mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes kun den forholdsmæssige del 

af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, forsikringsselskabet skal betale. 

7. Serieskader 
Påbud eller godkendelser, som efter punkt 5 er meddelt sikrede, betragtes som én 

forsikringsbegivenhed (serieskade), når de enkelte påbud eller godkendelser i serien vedrører en 

sundheds- eller sikkerhedsfare, der er forårsaget af samme egenskab eller forhold ved et eller flere af 

de produkter eller ydelser, der er nævnt i policen. Et påbud eller en godkendelse, der er omfattet af 

serieskaden, anses som meddelt, på det tidspunkt hvor det første påbud eller den første godkendelse 

er meddelt, jf. punkt 5. Er det første påbud meddelt, før forsikringen trådte i kraft eller efter 

forsikringens ophør, er ingen del af serieskaden dækket af forsikringen. 

8. Godkendelse af foranstaltninger 
8.1. Før iværksættelse af de foranstaltninger, der er nævnt i punkt 2, er sikrede forpligtet til at 

kontakte forsikringsselskabet for at få godkendt de valgte foranstaltninger. Dette gælder dog ikke, 

hvis det er nødvendigt at foretage foranstaltningerne øjeblikkeligt for at afværge overhængende 

fare for person- eller tingskade. For tilbagekaldelse foretaget af tredjemand gælder kun reglen i 

punkt 1.2. 
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9. Geografisk område 
9.1. Uanset det geografiske område, der står i policen, dækker Tilbagekaldelsesdækningen ikke 

omkostninger i relation til produkter eller ydelser, som befinder sig inden for det geografiske 

område USA eller Canada. 

10. Selvrisiko 
10.1. For enhver skade gælder en selvrisiko på 93.010,- kr. Hvis policens generelle selvrisiko er 

højere, er det den, der gælder. 
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22.  600 – Rådgiveransvar 
For dækningen Rådgiveransvar gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, 

fællesbestemmelserne under afsnit 20, betingelserne for Produktansvar under afsnit 400 og indholdet i 

dette afsnit. Betingelserne for Rådgiveransvar går forud for de generelle bestemmelser, 

fællesbestemmelserne og betingelserne for Produktansvar, hvis betingelserne for Rådgiveransvar 

udtrykkeligt fraviger. 

1. Hvilket ansvar er omfattet? 
1.1. Dækningen omfatter sikredes* erstatningsansvar for person-/tingskade og formuetab, herunder 

driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, der er opstået som en følge af rådgivning 

ydet til en tredjepart. 

1.1.1. Det er en betingelse for dækningen, at rådgivningsydelsen angår forhold, der ligger inden for 

sikredes kernekompetence (den virksomhed, der er beskrevet i policen), og at 

rådgivningsydelsen foretages af medarbejdere med relevant faglig baggrund.  

1.2. Rådgivning/rådgivningsydelse er, når man sælger know-how, f.eks.: l Immaterielt design, 

specifikation l Projektering, tekniske beregninger og informationer l Undersøgelse, tilsyn og 

supervision. 

2. Hvad omfatter dækningen ikke? 
2.1. Dækningen omfatter ikke ansvar for følgende: 

2.1.1. Fejl i rådgivningsydelsen når skadelidte har direkte eller indirekte økonomiske interesser i de 

sikrede parter, eller hvor sikrede direkte eller indirekte har økonomiske interesser i den 

skadelidte part. 

2.1.2. Fejl i rådgivningsydelser, når sikrede -ud over rådgivning og bistand – medvirker eller har 

medvirket som entreprenør (total-, hoved-, eller fagentreprenør), leverandør, producent, 

sælger, bygherre, udlejer eller tilsvarende til samme projekt/opgave. Undtagelsen gælder dog 

udelukkende skade på eller tab vedrørende den del af projektet/opgaven, som sikrede har 

medvirket med andet end rådgivningsydelsen til.  

2.1.3. Tab som skyldes den tid, sikrede bruger på sagens opklaring og udbedring, herunder 

omprojektering og tilsyn. 

2.1.4. Tab som følge af at rådgivningsydelsen er forsinket eller ikke er præsteret.  

2.1.5. Skade på eller tab der kun er forvoldt ved at administrere fast ejendom, der ikke har 

forbindelse med gennemførelse af et byggeri. 

2.1.6. Skade på eller tab som følge af at der ikke er opretteten forsikring, at man er overforsikret 

eller mangler at forny en forsikring, herunder forsikring med utilstrækkelig dækning. 

2.1.7. Tab som skyldes regnefejl ved ind- og udbetaling af kontanter, checks og lignende.  

2.1.8. Tab som skyldes investeringer, herunder kurs- og rentetab.  

2.1.9. Skade eller tab der er opstået som følge af, at der er anvendt nye, uprøvede materialer, 

konstruktioner eller arbejdsmetoder. Der er dog dækning, hvis kompetente teknikere inden 

for det pågældende område - på tidspunktet for projekteringen - anerkender disse materialer, 

konstruktioner eller arbejdsmetoder som fagligt forsvarlige i den sammenhæng, de er 

anvendt. 

2.1.10. Erstatningsposter som den sikrede har påtaget sig i kontrakt eller anden 

aftale, og som er videregående, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler.  
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2.1.11. Bøder, herunder pønalerstatning (punitive damages* og lignende).  

2.1.12. Tab som skyldes afgivne garantier eller estimater om omkostninger, udgifter 

eller priser.  

2.1.13. Formuetab der skyldes grov uagtsomhed.  

2.1.14. Kriminelle eller forsætlige handlinger eller undladelser begået af sikrede og 

sikredes ansatte.  

2.1.15. Overtrædelse af andres immatrielle rettigheder.  

2.1.16. Krænkelser, herunder æreskrænkelse og diskrimination.  

2.1.17. Bestyrelses- og/eller direktionsansvar. 

2.1.18. Skade og/eller tab der er dækningsberettiget under policens øvrige vilkår. 
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23.  700 - Formuetab 
For dækningen Formuetab gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne 

under afsnit 20, betingelserne for Produktansvar under afsnit 400 og indholdet i dette afsnit. 

Betingelserne for Formuetab går forud for de generelle bestemmelser, fællesbestemmelserne og 

betingelserne for Produktansvar, hvis betingelserne for Formuetab udtrykkeligt fraviger. 

1. Hvilket ansvar er omfattet? 
1.1. Dækningen omfatter sikredes* erstatningsansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller andet 

indirekte tab og tab af data. Det er en betingelse for dækning, at tabet er opstået i forbindelse 

med en skade på policen, der i øvrigt er dækningsberettiget, dog undtaget Ingrediens og 

Komponent-tab. 

2. Hvad omfatter dækningen ikke? 
Dækningen omfatter ikke følgende: 

2.1. Omlevering af det mangelfulde produkt/ydelse.  

2.2. Reparationsudgifter til udbedring af selve manglen ved produktet/ydelsen.  

2.3. Tab der skyldes forsinkelse eller manglende levering af produktet/ydelsen. 

2.4. Omkostninger til produkttilbagekaldelse. 

2.5. Person- og tingskade. 

2.6. Tab som følge af at det leverede produkt/ydelsen ikke er i stand til at forhindre uautoriseret 

tilgang eller brug af computer, elektroniske systemer eller programmer. 

2.7. Tab af data ved arbejde på it-systemer, medmindre sikrede - før arbejdet blev påbegyndt - sikrede 

sig, at skadelidte foretog en daglig og virksom backup. 

2.8. Fejl eller mangler i ydelser hvor sikrede leverer data host services.  

2.9. Overtrædelse af andres immaterielle rettigheder. 

2.10. Tab der skyldes fejl i regnskaber eller bogholderi.  

2.11. Bestyrelses- og direktionsansvar.  

2.12. Tab der skyldes afgivne garantier om omkostninger, udgifter eller priser. 

2.13. Ansvar som følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et 

videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler.  

2.14. Bøder eller tilsvarende hvad enten de tilfalder offentlige eller private, herunder "punitive 

damages"*. 

2.15. Kriminelle eller forsætlige handlinger eller undladelser begået af sikrede og sikredes ansatte.  

2.16. Formuetab der er omfattet af forsikringens øvrige dækninger. 

3. Særlige afgrænsninger for tab af data 
3.1. Ved tab af data gælder  

3.1.1. l at dækningen maksimalt omfatter 500.000 kr. pr. skade og i alt pr. forsikringsår  

3.1.2. at der kun er dækning for omkostninger til at gendanne data 

3.1.3. at gendannelse faktisk skal finde sted. 

4. Selvrisiko 
4.1. For enhver skade gælder en selvrisiko på 12.402,- kr. Hvis policens generelle selvrisiko er højere, er 

det den, der gælder. 
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24. Ordforklaring Ansvarsforsikring 
Denne ordforklaring er ikke en del af betingelserne. I tilfælde af en skade er det altid betingelserne, der 

gælder. Ordforklaringen er en nærmere forklaring af nogle af de ord, som forekommer i betingelserne. 

Besigtigelse 

- Besigtigelse betyder, at en person fra forsikringsselskabet kommer ud og ser på det beskadigede. 

CMR-loven 

- Lov nr. 47 af 10. marts 1965 om fragtaftaler ved international vejtransport med de ændringer der 

følger af § 3 i lov nr. 645 af 13. december 1978 med eventuelle fremtidige ændringer. 

Differencekrav 

- Krav om erstatning der skyldes, at skadelidte er berettiget til en højere erstatning efter 

Erstatningsansvarsloven end efter Arbejdsskadeloven, såfremt der er tale om erstatningsposter 

omfattet af begge love. 

Flyttegods 

- I relation til denne forsikring betragtes flyttegods som privat indbo og firmaflytninger. 

Forsikringstager 

- Forsikringstager er den virksomhed/person, som forsikringen er oprettet til. Forsikringstager er 

også den virksomhed/person, som har ret til at ændre og opsige forsikringen. 

Forsikringstiden 

- Forsikringstiden begynder på den dato, hvor forsikringen træder i kraft, og fortsætter uændret, 

indtil den opsiges af en af parterne med et aftalt varsel. 

Forsæt 

- Man har forvoldt en skade med forsæt, hvis handlingen, der har ført til skaden, er med vilje, eller 

hvis det må anses for overvejende sandsynligt, at en skade ville indtræde på baggrund af 

handlingen. 

Grov uagtsomhed 

- Man har optrådt uagtsomt, hvis man har optrådt anderledes end en almindelig, fornuftig person 

ville optræde, hvis han eller hun var placeret i den konkrete situation. Der skelnes mellem simpel 

og grov uagtsomhed. Den grove uagtsomhed dækker over situationer, hvor optrædenen ligger 

meget langt fra, hvordan en almindelig, fornuftig person ville have optrådt. 

Grønt kort-ordningen 

- En opdateret oversigt over lande der er tilsluttet ordningen kan findes på dette link til 

organisationen, der administrerer ordningen, "Council of Bureaux". 

Hovedforfald 

- Hovedforfald er den dag, hvor en ny forsikringsperiode begynder. 

Hæftelsesansvar 

- I juridisk forstand er hæftelse lig med forpligtelse. Eksempel, en hovedentreprenør får en 

underentreprenør til at udføre en bestemt opgave, men det viser sig, at arbejdet er mangelfuldt. 

Entreprenøren (har en forpligtelse) hæfter som udgangspunkt for underentreprenørens ansvar 

over for bygherre, da manglen vedrører den aftale, der er indgået imellem bygherre og 

entreprenøren. Entreprenøren kan derefter rette kravet mod den ansvarlige underentreprenør. 

Indeksregulering 

- En indeksregulering betyder, at vi én gang om året regulerer pris, sum eller selvrisiko efter et af 

Danmarks Statistiks indeks. I betingelserne står det, hvilket indeks der gælder for forsikringen. 

I tjeneste for 

- Arbejde der udføres som led i et ansættelsesforhold. 
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NVOC / NVOCC 

- Forkortelsen NVOC står for Non Vessel Owning Carrier og forkortelsen NVOCC står for Non Vessel 

Owning Common Carrier. 

Offentlig-retligt 

- Ved offentlig-retligt forstås de retsområder, der vedrører forfatningen og forholdet mellem det 

offentlige og borgerne. 

Opmagasinering 

- Opmagasinering er, når genstande bliver opbevaret på grund af pladsmangel eller lignende uden 

for forsikringsstedet. F.eks. opbevaring i opbevaringscentre, flyttefirmaer, containere eller 

virksomheder. 

Pengerepræsentativer 

- Pengerepræsentativer omfatter værdipapirer og lignende, som kan omsættes til reelle kontanter. 

F.eks. gavekort, bus- og togkort uden billeddokumentation og billetter i almindelighed. 

Punitive damages 

- Punitive damage kendes især fra USA, hvor der udover den egentlige skadeserstatning pålægges 

skadevolder en bod fastsat ud fra "hvad skal der til for at dette ikke har givet økonomisk gevinst". 

Det sker typisk, når der er udvist grov uagtsomhed, og foretaget økonomiske beregninger på om 

det f.eks. kan betale sig at trække et produkt tilbage eller om det er billigere bare at erstatte, hvis 

skaden sker. Men også hvis man har fravalgt at rette op på noget, som førte til skader (små som 

store) fordi der var en økonomisk gevinst ved at bibeholde gældende rutiner. 

Regres 

- Regres betyder, at vi kan kræve tilbagebetaling af beløb som vi har betalt fra en ansvarlig 

skadevolder. 

Selvrisiko 

- Selvrisikoen er den økonomiske risiko, som forsikringstager selv skal bære, når der sker en skade. 

Dvs. den del af skaden, der ikke er dækket af forsikringen. 

Sikrede 

- Den sikrede er den virksomhed/person, der er tegnet forsikring for. Den sikrede vil ofte være 

identisk med forsikringstager. 

Subsidiær 

- Betyder, at dækningen træder i stedet for en primær forsikringsdækning, hvis der ikke er tegnet en 

primær forsikring. 

Varetægt 

- En ting er i din varetægt, når du råder over den. F.eks. en ting du lejer, har til opbevaring, låner eller 

bruger. 

Varmt arbejde 

- Varmt arbejde er arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudviklende værktøj, eller hvor der 

arbejdes med eller frembringes flammer, gnister eller brandfarlig opvarmning. Varmt arbejde 

anvendes f.eks. i forbindelse med tagdækning, vinkelslibning, svejsning, skæring, lodning, tørring, 

opvarmning, ukrudtbrænding og andre former for varmebehandling som nævnt i Dansk 

Brandteknisk Instituts Brandtekniske Vejledninger nr. 10 (overordnede anvisningsregler), nr. 10A 

(brandsikringsforanstaltninger ved tagarbejde) og nr. 10B (brandsikringsforanstaltninger ved 

metalbearbejdning m.m.) 
 


