
Erhvervs- og produkt-
ansvarsforsikring
Produktinformation (IPID)

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Vælger du at oprette forsikringen, får du de 
samlede betingelser og policen, der sammen udgør aftalen mellem os. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen dækker jeres ansvar i relation til tredje mand. Erhvervsansvaret omfatter de skader, medarbejderne kan forvolde 
under levering af produktet eller ydelsen mens produktansvaret omfatter de skader, der forvoldes af en farlig egenskab eller 
defekt ved jeres produkt eller ydelse efter levering.

Hvad dækker den?
 Erstatningsansvar for skade tilføjet personer 

eller ting samt erstatningsansvar for skade på 
person eller ting forvoldt af sikredes produkter 
eller ydelser, efter de er bragt i omsætning eller 
præsteret. Dette under udøvelse af den i policen 
nævnte virksomhed. 

 I tillæg dækkes erstatningsansvar, der pålægges 
sikrede som ejer eller bruger af bygning eller 
grundareal, der benyttes ved virksomhedens 
drift.

 Policens overordnede sum pr. skade og pr. år for 
følende dækninger fremgår af policen: 

 • Erhvervsansvar 

 • Produktansvar 

 Følgende dækninger dækkes med en 
undersum:

 • Pludselig forurening sum pr. skade og pr. år 
fremgår af policen  

 • Fareafværgelse sum pr. skade og pr. år fremgår 
af policen

Tilvalgsdækninger :
Retshjælp:

 Retshjælp kan tegnes efter aftale og 
forsikringen dækker udelukkende tvister, som 
er opstået i forbindelse med udøvelsen af 
sikredes erhvervs-virksomhed og som efter 
deres art vil kunne behandles af en domstol 
efter Retsplejelovens regler om civile sager, 
eller tvister, som efter parternes aftale i stedet 
behandles ved voldgift.

Hvad dækker den ikke?
 Ansvar for skade eller tab forvoldt af sikrede 

med forsæt eller under selvforskyldt beruselse

 Erhvervsansvar på ting, når skaden skyldes 
sikredes grove tilsidesættelse af elementære 
sikkerhedsforanstaltninger

 Skade på ting tilhørende forsikringstageren

 Skade på selve produktet eller ydelsen

For alle dæknings-undtagelser se venligst det fulde 

vilkår for produktet

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen?

 Skade forvoldt ved brug af motordrevet køretøj, 
der er dækket under en motorkøretøjsforsikring.

 Skade forvoldt ved brug af søfartøj eller 
luftfartøj

 Skade forvoldt af hunde

 Skade som defineres ‘nuklear skade’ i lovgivning 
om atomskader

 Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i 
forsikringstiden, men som anmeldes mere end 2 
år efter forsikringens ophør dækkes ikke

 Selvrisikoen, som fremgår af policen, fratrækkes 
af enhver skade eller tab.
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Hvor er jeg dækket?
 Forsikringssteder nævnt i policen

Hvilke forpligtelser har jeg?
• Du skal give os korrekte oplysninger ved forsikringens tegning.
• Give os skriftlig besked ved ændring af ejerforhold, virksomhedens virkefelt eller produktion og ved ophør af 

virksomheden.
• Såfremt der sker ændringer i forhold til det i policen anførte, skal du straks meddele os dette.
• Læs policen igennem når du modtager den, så du kan se om alt er som aftalt.
• Du skal anmelde en skade eller tab hurtigst muligt.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Betalingsfristen af præmieopkrævningen fremgår af fakturaen. 

Sammen med præmien opkræves de offentlig fastsatte afgifter til staten. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er 
forbundet med opkrævningen og betaling af præmie.

Betales præmien ikke rettidigt, ophører forsikringen i henhold til Forsikringsaftalelovens bestemmelser §13.

Vi anbefaler, at du tilmelder betalingen til BetalingsService, således at betalingen sker automatisk, men det er også 
muligt at få tilsendt indbetalingskort.

Forsikringen betales helårligt.

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen træder i kraft på den aftalte dato, som fremgår af policen. Såfremt der i policen ikke er angivet en bestemt 
løbetid for forsikringen, fornyes forsikringen automatisk for ét år af gangen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Både du og NORTH Forsikringsagentur kan opsige forsikringen skriftligt med mindst én måneds varsel til 
årligt hovedforfald. Er forsikringen oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til 
hovedforfaldsdatoen i det år, perioden udløber.

Både du og NORTH Forsikringsagentur har desuden mulighed for at opsige forsikringen i forbindelse med en skade. Det 
skal dog ske senest 1 måned efter, skaden er afsluttet og med en varslingsperiode på 14 dage.
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