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Erhvervs- og                          

Produktansvarsforsikring 
Dokument med oplysinger om forsikringsproduktet 

Selskab: Købstædernes Forsikring, Gensidig 

FT.nr.: 51778 Danmark      Vilkårsnr.: TE-EPA-01-Jyske Forsikring 

 

Her får du et overblik over, hvordan vores erhvervs- og produktansvarsforsikring dækker. For at få det fulde overblik 
kan du læse mere i vores vilkår, som du finder på jyske.dk. Vælger du en erhvervs- og produktansvarsforsikring hos 
os, kan du se policen på Min Side, som beskriver, hvilke dækninger du har valgt, og hvordan virksomheden er dækket. 
Sammen med vilkårene er det vores fælles aftalegrundlag. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Erhvervs- og produktansvarsforsikring er en kombineret forsikring, der som udgangspunkt dækker både erhvervsansvar 
og produktansvar. Der er mulighed for at vælge tilvalgsdækninger. 

 

Hvad dækker den? 

Erhvervsansvar 

Forsikringen dækker det erstatningsansvar for 
skade forvoldt på tredjemand eller dennes ting, 
som man kan pådrage sig under udøvelse af sit 
erhverv. 
 

✓ Fareafværgelse. Dækker de udgifter eller tab, 

der er forbundet med at forhindre en 

erhvervsansvarsskade. 

✓ Forureningsdækning.Dækker erstatningsansvar 

over for tredje mand for virksomhedens 

forurening gennem jord, vand eller luft. 

 

Produktansvar 

Forsikringen dækker erstatningsansvaret for skade 
på person og eller ting forvoldt af virksomhedens 
produkter eller ydelser, efter de er bragt i 
omsætning eller har præsteret. 

 

✓ Fareafværgelse. Dækker de udgifter eller tab, 

der er forbundet med at forhindre en 

produktansvarsskade. 

 

Tilvalgsdækninger – produktansvar 

✓ Ingrediens- og komponetdækning inkl. tab. 

Dækker erstatningsansvar for skade eller tab 

på tredje mands produkter, hvis  virksom-

hedens defekte produkt indgår som 

underleverence. 

✓ Behandling- og bearbejdningsdækning. 

Dækker erstatningsansvar for skade på 

tredjemands ting, som virksomhedens har 

påtaget sig at klaregøre, installere, reparere, 

montere o.lign., når skaden sker efter hvervets 

udførelse. 

 

 

 

Hvad dækker den ikke? 

 Skade på egne ting 

 Skader, der er forvoldt med forsæt eller under 

selvforskyldt beruselse  

 Formuetab, der ikke er en følge af en person- 

eller tingskade 

 Indirekte tab som fx driftstab, avancetab 

o.lign. 

 Bøder eller tilsvarende 

 Skade eller tab, der i øvrigt er undtaget i 

police og vilkår. 

 

 

  

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

! Forsikringen er tegnet med en forsikringssum, 

der udgør den maksimale hæftelse for krav 

rejst inden for et forsikringsår. 

! Deldækninger og tilvalgsdækninger kan være 

med en begrænset sum. 

! Selvrisikoen, som fremgår af policen, 

fratrækkes af enhver skade eller tab. 

 

     

https://jyske.dk/godt-at-vide/erhverv-vilkar/
https://jyske.dk/min-side/
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Hvor er jeg dækket? 

Forsikringen dækker inden for det geografiske område. 

✓ Erhvervsansvar: Danmark 

✓ Produktansvar: Verden ekskl. USA og Canada 

 

Det geografiske område kan tilpasses efter virksomhedens behov. 

 

 

    

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 

– Du skal give korrekte oplysninger, når forsikringen oprettes. 

– Du skal læse policen igennem og sikre, at den er som aftalt. 

– Du skal give besked, hvis der sker ændringer af virksomhedens ejerforhold, adresse eller i virksomhedens aktivitet. 

– Du skal anmelde en skade eller tab hurtigst muligt. 

 

 

    

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Du skal betale forsikringen senest på den dato, som fremgår af indbetalingskortet. Hvis du tilmelder betalingen til 
Betalingsservice, sker betalingen automatisk. Du kan betale forsikringen månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller årligt.  
 
Vi anbefaler, at du tilmelder betalingerne til Betalingsservice, men det er også muligt at få tilsendt indbetalingskort. 
 

 

    

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen starter på en aftalt dato, som du kan se på policen. Forsikringen gælder for 1 år af gangen, og vi fornyer 
den automatisk, med mindre andet er aftalt. Det er også muligt at oprette forsikringen for en 3- eller 5-årig periode. 
 

 

    

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Både du og forsikringsselskabet kan opsige forsikringen skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes 
udløb. Er forsikringen oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen i 
det år, perioden udløber.                                                                                                                                                             

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


