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Erhvervs- og produktansvarsforsikring

1.  Hvem dækkes

1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i
forsikringstagerens tjeneste værende personer.

2. Erhvervsansvar

2.1  Hvad dækkes

2.1.1  Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar
for skade tilføjet person eller ting.

2.1.1.1 Under udøvelse af den i policen anførte virk-
somhed.

2.1.1.2 Der pålægges sikrede som ejer eller bruger af
bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhe-
dens drift.

2.2  Hvad dækkes ikke

2.2.1 Erhvervsansvarsforsikringen dækker ikke ansvar
for skade på ting.

2.2.1.1 Tilhørende forsikringstageren.

2.2.1.2 Som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbe-
nyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt 
eller har sat sig i besiddelse af.

2.2.1.3 Som sikrede har påtaget sig at klargøre, instal-
lere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde
eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets
udførelse.

2.2.1.4 Forårsaget ved, at produkter eller ydelser ude-
bliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsteres 
rettidigt

2.2.1.5  Forårsaget ved den sikredes udførelse af jord- 
arbejder, herunder jordboring og jordgrubning, ned-
ramning og optrækning af spunsvægge eller andet, 

nedbrydning, grundvandssænkninger og andre grund-
vandsreguleringer

2.2.1.6  Forårsaget ved den sikredes brug af spræng-
stoffer.

2.2.1.7  Forårsaget ved arbejder på bygning eller grund- 
arealer, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af: 

• Byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning 
m.v.) hvad enten de udføres af sikrede eller andre.

• Jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som 
anført i litra e, når sådanne arbejder udføres af 
andre end sikrede.

2.2.1.8 Forårsaget ved sikredes anvendelse af kraner
og/eller lifte med en løftehøjde på mere end 20 meter, 
når disse er i brug som arbejdsredskab. med mindre 
det af policen fremgår, at forsikringen er udvidet til at 
dække denne risiko.

2.2.2. Erhvervsansvarsforsikringen dækker ikke

2.2.2.1 Ansvar for formuetab, der ikke er en følge af
skade på person eller ting.

2.2.2.2 Ansvar for skade på person eller ting forvoldt af 
sikredes produkter eller ydelser, efter at disse er bragt i 
omsætning eller præsteret.

2.2.2.3 Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder
det offentlige eller private, herunder ”punitive damages”.

2.3 Forureningsansvar

2.3.1 Forsikringen dækker kun erstatningsansvar for 
forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den 
sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepo-
ter eller dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller 
affaldsprodukter, såfremt skaden er opstået uventet, 
utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge 
af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har over-
trådt de til enhver tid gældendeoffentlige forskrifter, og 
i øvrigt kun med den herfor i policen særskilt angivne 
dækningssum.

Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre de er  
fraveget i nærværende vilkår. Det fremgår af policen, hvilke forsikringer der er tegnet, herunder er vilkårene for  
Erhvervsansvar, Forureningsansvar og Produktansvar beskrevet. I det følgende er Købstædernes Forsikring  
benævnt som ”forsikringsselskabet”.
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2.3.2 Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg
eller tilsvarende som følge af udledning gennem eller 
til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun 
med de i punkt 2.3.1 angivne begrænsninger.

2.3.3 Omfattes den forsikrede virksomhed af den i
”Lov om erstatning for miljøskader” indeholdte liste 
over virksomheder, for hvilke der gælder et objektivt
ansvar, er dækning efter bestemmelserne i punkt 2.3.1
og 2.3.2 betinget af, at policen bærer særlig påtegning
herom.

3. Produktansvar

3.1  Hvad dækkes

3.1.1 Produktansvarsforsikringen dækker sikredes er-
statningsansvar for skade på person eller ting forvoldt
af sikredes produkter eller ydelser, efter at de er bragt
i omsætning eller præsteret. Dækning er betinget af,
at skaden er forvoldt under udøvelse af den i policen
nævnte virksomhed og af produkter eller ydelser, som
er angivet i policen.

3.2 Hvad dækkes ikke

3.2.1 Produktansvarsforsikringen dækker ikke  
ansvar for

3.2.1.1 skade på eller tab vedrørende selve produktet
eller ydelsen,

3.2.1.2 skade eller tab forårsaget af produkter eller
ydelser, som benyttes ved driften af luftfartøj, eller
som er medvirkende årsag til havari af luftfartøj eller
til fremkaldelse af fare herfor,

3.2.1.3 skade eller tab forårsaget af produkter eller 
ydelser, som benyttes til “off shore”-installationer, og
som er medvirkende årsag til havari af sådan installati-
on eller til fremkaldelse af fare herfor,

3.2.1.4 skade på eller tab vedrørende ting tilhørende
forsikringstageren,

3.2.1.5 skade på eller tab vedrørende ting, som sikrede
har i sin varetægt m.v. som anført i punkt 2.2.1.2,

3.2.1.6 skade på eller tab af ting, som sikrede har
påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere
eller på anden måde bearbejde eller behandle, hvad 
enten skaden eller tabet sker under hvervets udførelse, 
eller skaden eller tabet sker efter hvervets udførelse 
som følge af dette,

3.2.1.7 skade på eller tab vedrørende ting forårsaget
af sikredes jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder
m.v. som anført i punkt 2.2.1.5,

3.2.1.8 skade på eller tab vedrørende ting forårsaget
af sikredes brug af sprængstoffer.

3.2.2 Produktansvarsforsikringen dækker ikke ansvar
for formuetab, som ikke er en følge af en af forsikringen 
dækket person- eller tingskade.

3.2.3 Forsikringen dækker heller ikke følgende formue- 
tab, selv om de er en følge af en af forsikringen dækket 
person- eller tingskade:

3.2.3.1 tab, udgifter eller omkostninger forbundet med 
at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, repa-
rere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende 
foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller 
ydelser,

3.2.3.2 driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirek-
te tab, jf. dog punkt 5.3,

3.2.3.3 bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder
det offentlige eller private, herunder “punitive damages”.

3.2.4 Forsikringen dækker ikke sikredes ansvar for 
skade på eller tab vedrørende ting, herunder bygninger,

3.2.4.1 som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en 
del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet
med, benyttet til emballering af eller på anden måde 
forbundet med,

3.2.4.2 som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet
til, benyttet til oparbejdelse af eller foder for,

3.2.4.3 som sikredes produkt eller ydelse benyttes til
fremstilling, bearbejdning eller anden form for behand-
ling af.
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4. Afværgelse af skade

4.1 Forsikringen dækker ikke skade eller tab, hvis
indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har 
undladt at afværge.

4.2 Opstår der umiddelbar fare for, at en skade om-
fattet af forsikringen vil indtræde, dækker forsikringen
med den i policen herfor særskilt angivne dæknings- 
sum de udgifter og tab, som er forbundet med fore-
tagelse af de til farens afværgelse nødvendige foran-
staltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning 
træffes af sikrede eller af tredjemand, over for hvem
sikrede er ansvarlig.

4.3 For så vidt angår afværgelse af fare for indtræ-
den af en af forsikringens punkt 3 omfattet skade, dæk-
ker forsikringen dog ikke udgifter eller tab forbundet
med foretagelse af foranstaltninger som nævnt i punkt
3.2.3.1, selv om de foretages med henblik på afværgel-
se af 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 
anført i punkt 4.2, eller som er en følge af, at et defekt 
produkt eller en defekt ydelse ikke kan anvendes.

5.  Aftaler om ansvar og erstatning

5.1 Forsikringen dækker ikke ansvar som følge af et
tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse 
eller om et videregående ansvar end, hvad der følger 
af almindelige erstatningsregler. Findes tilsagnet i for-
sikringstagerens almindelige salgs- og leveringsbetin-
gelser, og har forsikringsselskabet godkendt tilsagnet, 
er et i dette begrundet ansvar for en af forsikringen i 
øvrigt omfattet begivenhed dog dækket.

5.2 Har forsikringstageren ved aftale fraskrevet sig 
ret til erstatning, dækker forsikringen ikke i det omfang,
forsikringsselskabets regresret herved begrænses, 
medmindre

5.2.1	 fraskrivelsen	findes	i	forsikringstagerens	almin-
delige indkøbsbetingelser, og forsikringsselskabet har 
godkendt fraskrivelsen,

5.2.2	 fraskrivelsen	findes	i	de	af	forsikringstagerens
leverandør anvendte salgs- og leveringsbetingelser, og 
disses indhold og anvendelse er i overensstemmelse 
med, hvad der er sædvanligt i et forhold som det fore-
liggende.

5.3  Har forsikringstageren i sine almindelige salgs 
og leveringsbetingelser fraskrevet sig ansvar for formue- 
tab omfattet punkt 3.2.3.2, og har forsikringsselskabet 
godkendt denne fraskrivelse, dækker forsikringen  
sådant tab, der følger af en af punkt 3.1.1 dækket  
person- eller tingskade, såfremt sikrede uanset fraskri-
velsen, er ansvarlig herfor.

6.	 Geografisk	område

6.1 Hvor dækkes

6.1.1  Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar
for skade, som er sket inden for det i policen angivne
geografiske	område.

6.1.2  Skade omfattet af punkt 3.1, som er sket uden
for	det	i	policen	angivne	geografiske	område,	dækkes
kun, såfremt skaden er forvoldt af et produkt eller en 
ydelse, som - i uændret stand, i bearbejdet stand eller 
som bestanddel af andre produkter eller ydelser - er 
bragt	uden	for	det	i	policen	angivne	geografiske	område.

6.1.2.1 enten i ikke erhvervsmæssigt, privat øjemed,

6.1.2.2 eller i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede 
havde eller burde have kendskab hertil.

6.1.3 Anden skade end sådan som omfattes af punkt
3.1	uden	for	det	i	policen	angivne	geografiske	område,
dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af sikrede  
under rejse eller midlertidigt ophold der ikke skyldes
sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger,
demonstration af produkter eller ydelser, betjening af
maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse
i produktionsprocesser.

7. Afgrænsning over for særlige 
ansvarsforsikringer

7.1 Forsikringen dækker ikke ansvar for

7.1.1 skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motor- 
drevet køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsfor-
sikring for sådant motordrevet køretøj, dækker nærvæ-
rende forsikring på policens almindelige betingelser det 
ansvar, der ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen, 
når køretøjet er i brug som arbejdsredskab,
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7.1.2 skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfar-
tøj eller luftfartøj,

7.1.3  skade forvoldt af sikredes hund,

7.1.4  skade forvoldt af sikrede som jæger, i det om-
fang sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen,

7.1.5		 nukleare	skader	som	defineret	i	Lov	om	erstat-
ning for atomskader (nukleare skader), § 1.

8.  Forsæt, grov uagtsomhed m.v.

8.1  Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller
tab forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvfor-
skyldt beruselse.

8.2  Forsikringen dækker ikke ansvar for skade om-
fattet af punkt 2 (erhvervsansvar) på ting, når skaden
skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære
sikkerhedsforanstaltninger.

8.3  Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller
tab omfattet af punkt 3 (produktansvar), såfremt

8.3.1  skaden eller tabet kan henføres til et groft  
uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af  
virksomheden,

8.3.1  forsikringstageren eller den, hvem det på dennes 
vegne påhviler at lede virksomhedens drift, var vidende 
om eller alene af grov uagtsomhed uvidende om, at 
vedkommende produkt eller ydelse var defekt eller har 
hidført en sådan med fortsæt,

8.3.1 skaden eller tabet skyldes, at der forsætligt eller
groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger om anven-
deligheden af vedkommende produkt eller ydelse,  
uanset formen for en sådan oplysning.

9. Forsikringstid

9.1  Forsikringen dækker erstatningskrav, som er 
rejst mod sikrede i forsikringstiden.

9.2  Erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af
følgende tidspunkter:

9.2.1  det tidspunkt, hvor sikrede modtager første
skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et
tab med krav om erstatning,

9.2.2 det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den,
hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhe-
dens drift, får sin første viden om,

• at der er indtrådt en skade eller et tab, eller
• 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.

9.3  Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i  
forsikringstiden, men som anmeldes til forsikrings- 
selskabet mere end 3 måneder efter forsikringens  
ophør, dækkes ikke.

Selv om et erstatningskrav, der i henhold til punkt 9.2.2, 
er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til for-
sikringsselskabet senest 3 måneder efter forsikringens 
ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning  
af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig  
henvendelse med krav om erstatning som anført i 
punkt 9.2.1, og anmelder dette til forsikringsselskabet 
senest 2 år efter forsikringens ophør.

9.4  Forsikringen dækker ikke skade eller tab  
konstateret før den i forsikringen herom angivne dato 
(retroaktiv dato).

10. Forsikringssummer og  
selvrisiko

10.1  De i forsikringen angivne dækningssummer er 
den højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtel-
se for erstatningskrav, som efter punkt 9 er rejst mod 
sikrede inden for det enkelte forsikringsår.

10.2 Omkostninger ved afgørelse af erstatnings-
spørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med forsik-
ringsselskabets godkendelse. Sådanne omkostninger 
og renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under 
forsikringen dækkes i øvrigt

10.2.1 ved skade eller tab sket uden for Norden kun  
i det omfang, dækningssummerne ikke derved over-
skrides,
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10.2.2 ved skade eller tab sket i Norden fuldt ud, selv 
om dækningssummerne derved overskrides. Er dæk-
ningssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, 
dækkes alene den forholdsmæssige del af omkost-
ninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, 
forsikringsselskabet skal betale.

10.3  Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter 
vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikoen.

10.4  Den i forsikringen fastsatte selvrisiko beregnes af

10.4.1  erstatning, inklusive renter og omkostninger til
skadelidte,

10.4.2  fareafværgelsesudgifter, jf. punkt 4.2,

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

11. Maksimumdækning for serie-
skader

11.1 Erstatningskrav, som jf. punkt 9 er rejst mod
sikrede i anledning af skader eller tab forårsaget af
samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én
forsikringsbegivenhed (serieskadekrav).

11.2  Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt,
hvor det første krav i serien rejses, jf. punkt 9. Er første 
krav rejst forud for denne polices ikrafttræden eller efter 
denne polices ophør, er ingen del af serieskaderne 
dækket under denne forsikring.

11.3  I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører
skader eller tab, der er konstateret før den i policen
herom angivne dato jf. punkt 9.4, dækker forsikringen
ikke disse skader.


