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Almindelige forsikringsbetingelser
”Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdet
mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om Forsikringsaftaler”

1.

Fælles vilkår

1.1.

Hvem dækkes

Forsikringen dækker dog kun i en periode af højst 3 uger
fra datoen for køretøjets faktiske overgivelse til forsikringstageren.

1.4.

Hvad dækkes ikke

1.4.1. Forsikringen dækker ikke skader eller ansvar for skade:
1.

Der omfattes af en for det pågældende køretøj
tegnet forsikring.

2.

Der er eller ville være omfattet af en for virksomheden tegnet erhvervsansvarsforsikring,
transportforsikring eller anden forsikring.

3.

Sket under anvendelse af køretøjet i strid med
Justitsministeriets bestemmelser om udlejning
uden fører.

4.

Sket under kap eller væddeløbskørsel, afprøvning af køretøjet hertil samt enhver kørsel på
bane eller andet til formålet afspærret område.

5.

På ting, der er i varetægt hos forsikringstageren
og de hos dennes ansatte, f.eks. til lån, leje,
opbevaring, transport, reparation eller lignende,
dog bortset fra de under afsnit 1.3.1.1. nævnte
køretøjer

6.

For hvilke andre virksomheder (underentreprenører) bærer risikoen eller kan ifalde ansvar.

7.

Opstået under jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør og borgerlige uroligheder og
udløsning af atomenergi, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes anførte forhold som
nærmere eller fjernere årsag.

1.1.1. Forsikringen dækker forsikringstageren, personer, der er
ansat hos denne, samt personer, til køretøjet med salg
for øje er overladt vederlagsfrit til afprøvning.

1.2.

Hvor dækkes

1.2.1. Forsikringen omfatter alene skader eller ansvar for skader, der er indtruffet i Danmark.

1.3.

Hvad dækkes
Forsikringen omfatter motordrevne køretøjer og knallerter, påhængsvogne, sidevogne samt påhængsredskaber,
tilhørende:

1.3.1.1. Forsikringstagerens kunder
Det er en betingelse, at køretøjet er overladt forsikringstageren som et led i denne på policen angivne virksomhed herunder til afhentning fra eller udbringning til kunder, andre reparatører m.v. til prøve og demonstrationskørsel o.l.
Forsikringen omfatter alene kørsel, der er et led i nævnte virksomhed, og som ikke tillige tjener andre formål,
såsom anden forretningskørsel, lystkørsel, transport af
varer eller personer o.s.v.
Det er en betingelse, at køretøjet ikke i skadesøjeblikket
burde være forsynet med prøvenummerplade.
Ovennævnte bestemmelser omfatter også køretøjer, der
er solgt af forsikringstageren, men endnu ikke overgivet
køberen.
Forsikringen dækker dog ikke ud over 3 uger fra registreringsdatoen (for så vidt angår ikke registreringspligtige
køretøjer, dog ikke ud over 3 uger fra salgsdatoen).
1.3.1.2. Forsikringstageren selv
A)
Ikkeregistrerede køretøjer (herunder dog ikke knallerter), der alene er beregnet til salg og ikke tillige tjener
andre formål, såsom udleje, udlån eller som udfylder noget kørselsbehov hos forsikringstageren.
Det er en betingelse, at køretøjet ikke i skadesøjeblikket
var eller burde være registreret, dækket ved særlig lovpligtig ansvarsforsikring eller burde være forsynet med
prøvenummerplade.
B)
Køretøjer, der er købt af forsikringstageren, men fortsat
registreret i sælgerens navn.
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2.

Forhold under forsikringens løbetid

2.1.

Ændring i risikoen
Præmien beregnes på grundlag af virksomhedens art
samt efter antal beskæftigede personer (ekskl. virksomhedens ejer samt personer, der alene er beskæftiget
med kontor og lagerarbejde). Den i policen anførte præmie er baseret på de i begæringen angivne oplysninger.
Forsikringstageren har pligt til at give meddelelser om
ændring til selskabet, der herefter ændrer præmien i
overensstemmelse med selskabet til enhver tid gældende
tarif.
I tilfælde af, at den forsikrede virksomhed flytter, eller
der sker ændringer i virksomhedens karakter, skal der
ske anmeldelse til selskabet og vilkårene for forsikringen
reguleres da efter den til enhver tid gældende tarif.

2.2.

Præmiens betaling

2.5.

1.

Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de
anførte forfaldsdage.

Fremgår andet ikke af policens øvrige bestemmelser, kan
forsikringen fra hver af siderne opsiges med 3 måneders
skriftligt varsel til en hovedforfaldsdag.

2.

Præmien opkræves over giro og forsikringstageren betaler udgifterne herved.

Efter enhver anmeldt skade kan forsikringen fra hver af
siderne indtil 1 måned efter skadens afslutning, opsiges
med 14 dages varsel.

3.

Opkræves præmien efter aftale på anden måde,
betaler forsikringstageren udgifterne herved.

4.

Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes.

5.

3.

Forhold i skadetilfælde

3.1.

Skadesanmeldelse

Betales præmien ikke, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen
fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen.
Denne påmindelse indeholder oplysning om, at
forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke
er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse.
a)

Hvis selskabet har udsendt en sådan påmindelse, er selskabet berettiget til at opkræve
ekspeditionsgebyr, der i så fald vil blive tillagt næste opkrævning

b)

Er forsikringen slettet på grund af præmierestance, kan genoptagelse ikke ske, før restancen er betalt, og da kun på betingelse
af, at præmiebetaling i henhold til den nye
police sker helårligt forud i mindst 2 år.

Skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal
omgående anmeldes til selskabet. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt. Ved tyveri af
selve køretøjet skal der, foruden til selskabet, omgående
ske anmeldelse til politiet.
Forsikringstageren må ikke uden selskabets samtykke
træffe aftale om erstatning eller udførelse af reparation.
Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det ville
være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet, og kørslen ikke kan udsættes.

3.2.

2.3.

3.3.

Indeksregulering

Reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget
værksted, skal udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb,
som reparatøren normalt betaler for sådan reparation.
Reparation af køretøjet finder ikke sted, hvis de af Ministeriet for Skatter og Afgifter fastsatte udgiftsgrænser
herved overskrides.
Skaden afgøres da ved kontant erstatning.

3.4.
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Kontant erstatning
Afgøres skaden ved kontant betaling, eller kommer køretøjet ved tyveri eller røveri ikke atter til veje inden 4
uger efter at selskabet har modtaget skadesanmeldelse,
ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj, af tilsvarende alder og godhed og med samme udstyr vil kunne
anskaffes for mod kontant betaling jf. dog afsnit 3.5.

Præmieregulering
Selskabet vil varsle eventuelle væsentlige ændringer af
forsikringens vilkår og betingelser senest 30 dage før forsikringsperiodens udløb.
Ved betaling for en ny forsikringsperiode, accepterer du
samtidig de varslede ændringer, og forsikringen fortsætter med de ændrede vilkår og betingelser.
Indeksregulering eller regulering af generelle afgifter pålagt forsikringen, betragtes ikke som en ændring af forsikringens præmie.

Reparation
Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som
før skaden. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for
normal arbejdstid samt eventuelt forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparation erstattes ikke.

Indeksregulering følger ”Lønindeks for virksomheder og
organisationer”, der udgives af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget
for dets udregning, har selskabet ret til at benytte et lignende indeks fra Danmarks Statistik. Indekset for første
kvartal året før danner grundlag for reguleringen.
Indeksregulering af selvrisici og erstatningssummer sker
pr. hovedforfald. Erstatningssummerne og selvrisikobeløb
for retshjælpsdækning indeksreguleres ikke.
Erstatningsbeløb efter ansvarsdækningen bliver reguleret
efter lov om erstatningsansvar. Præmien indeksreguleres
på forsikringens første betalingsdag i kalenderåret (pr.
hovedforfald).

Skadens opgørelse
Selskabet kan enten lade køretøjet reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb.

Præmie, selvrisici samt erstatningssummer indeksreguleres årligt.

2.4.

Opsigelse af forsikringen

Det skadesramte køretøj tilfalder selskabet.

3.5.

Nyværdierstatning

For personvogne registreret til privat personkørsel (herunder rejse- og skolevogne) har forsikringstageren ret til
en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny vogn
af samme fabrikat, type og årgang og udstyr, som den
skadesramte under forudsætning af:
1.

-

3.9.2.

at skaden indtræffer inden for det første år efter første registrering,
at den skadesramte vogn var fabriksny ved denne
registrering, og
at reparationsomkostningerne beregnes at ville
overstige 50 % af vognens nyværdi på skadetidspunktet.

2.
3.

3.6.

3.9.3.

Transportomkostninger
Nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til
nærmeste reparatør betales af selskabet, såfremt transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig. Kommer
et køretøj efter tyveri eller røveri til veje betaler selskabet – ud over den køretøjet evt. påførte skade – tillige
nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til
dettes hjemsted.

Du har adgang til at blive gjort bekendt med
årsagen til registreringen her i selskabet, og med
registreringen i Fællesregisteret.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over
behandling af urigtige eller vildledende oplysninger
om dig.
Det anbefales, at du i første omfang indgiver din
klage til DFIM, som er ansvarligfor førelsen af
nævnte register, med henblik på at DFIM kan tage
stilling til klagen.
DFIM’s afgørelse kan indbringes for Datatilsynet,
Borgergade 28, 5. sal, 1300 Købehavn K.

Merværdiafgift
Merværdiafgift i henhold til lov nr. 102 af 31/3 1967 med
senere ændringer betales ikke af selskabet, idet forsikringstageren i tilfælde hvor reparation foretages på eget
værksted, ikke skal beregne merværdiafgift, og i tilfælde, hvor reparation udføres på fremmed værksted eller
ved kontanterstatning, kan medregne merværdiafgiftsbeløb som indgående afgift.

3.9.4.
3.8.

Voldgift
Såvel forsikrede som selskabet er berettiget til at forlange tabets størrelse fastsat af upartiske vurderingsmænd,
hvoraf hver af parterne vælger én.
Inden voldgiftens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som inden for uoverensstemmelsernes
grænse træffer den endelige afgørelse.

3.9

I tilfælde hvor en forsikring er afmeldt på grund af
præmierestance.
Restanceforhold indberettes til Fællesregisteret,
der føres af DFIM (Postboks 111, 2900 Hellerup, tlf.
4191 90 69), efter indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet.
Oplysning om registreringen videregives til øvrige
motorkøretøjsforsikringsselskaber med henblik på,
at selskaberne kan stille skærpede betingelser for
indgåelse af en forsikringsaftale.

De nævnte transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement e.l.

3.7.

I tilfælde af afvigende skadesforløb
Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb,
f.eks. efter gentagne skadestilfælde, stiller
skærpede betingelser for dens fortsættelse eller
opsiger forsikringen, sker registrering heraf i
den del af Fællesregisteret, som vedrører
forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko.
Samtidig med en sådan registrering gives der
forsikringstageren meddelelse herom med nærmere
oplysning om klageadgang m.v. Registrering i
Fællesregisteret (DFIM, Postboks 111, 2900 Hellerup,
tlf. 41 91 90 69) sker på grundlag af en tilladelse,
meddelt af Datatilsynet på en række vilkår.

Tilsvarende regler anvendes for uregistrerede, fabriksnye
personvogne. Dog gælder fabriksdato i stedet for registreringsdato.
Den skadesramte vogn tilfalder selskabet.

I tilfælde af manglende forsikring og opkrævning af gebyr herfor.

I tilfælde af manglende forsikring og opkrævning af
gebyr herfor.
Forsikringsophør bliver oplyst til DFIM, der efter færdselslovens § 106, stk. 4, kan pålægge dig et gebyr på
kr. 250,00 pr. dag, dit motordrevne køretøj er uforsikret. Udpantning af den
forfaldne gæld kan ske.
Ved opkrævning af gebyr vil du blive registreret i Fællesregistret, der føres af DFIM, efter indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet.

Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valget af
opmand, udpeges han af præsidenten for Sø og Handelsretten.

Oplysning om registreringen videregives til øvrige ansvarsforsikringsselskaber.

Voldgiftsretten træffer bestemmelse om fordelingen af
omkostningerne forbundet med voldgiften.

Du kan ikke tegne forsikring på et motordrevet køretøjer, før gebyr er betalt til DFIM. Du kan se mere på
www.dfim.dk.

DFIM og DFIM’s rolle i forhold til dine forsikringer

3.9.1.

Man kan som forsikringstager blive registreret i DFIMs
register i følgende situationer:
-
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I tilfælde af afvigende skadesforløb,
I tilfælde hvor en forsikring er afmeldt på
grund af præmierestance,

Du har ret til at klage til Datatilsynet over behandling
af urigtige eller vildledende oplysninger om dig. Det
anbefales, at du i første omfang indgiver din klage til
DFIM, som er ansvarlig
for førelsen af nævnte register, med henblik på at
DFIM kan tage stilling til klagen.

DFIM’s afgørelse kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 Købehavn K.
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4.
4.1.

Motorkøretøjsansvarsforsikring
(hvis det er nævnt i policen)

Der kan ikke tegnes forsikring på et motordrevet køretøj
hos noget dansk forsikringsselskab, førend eventuelle pålagte og udestående gebyrer er betalt til DFIM.

Hvad dækkes

Du kan læse mere på www.dfim.dk.

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade
forvoldt ved motorkøretøjets benyttelse som køretøj.

4.2.

Forsikringssummer
Forsikringen dækker i Danmark med de i Færdselsloven
foreskrevne summer for ansvarsforsikring.
De ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse med selskabets
billigelse pådragne omkostninger, samt renter af idømte
erstatningsbeløb henhørende under forsikringen udredes
af selskabet, selv om dækningssummerne derved overskrides.

4.3.

Hvad dækkes ikke
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade:
1.
2.
3.
4.

4.4.

4.5.

På førerens person
På førerens og forsikringstagerens ting eller
ejendom.
Der er omfattet af Lov om fragtaftaler ved
International Vejtransport.
På tilkoblet køretøj.

Regres
1.

Selskabet har regres mod enhver, der efter
Færdselslovens § 104 er ansvarlig for skaden, og
som har forvoldt denne med fortsæt. Er skaden
forvoldt ved uagtsomhed, har selskabet kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov
hensynsløshed jf. Færdselslovens § 108, stk. 2.

2.

For køretøjer, der ikke frit må udlejes, har selskabet pligt til at gøre regres gældende, hvis
skaden er indtruffet, mens køretøjet var udlejet
uden fører. Det gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke
skyldes, at køretøjet var udlejet i strid med
Justitsministeriets bekendtgørelse om motorkøretøjer, der udlejes uden fører.

3.

Selskabet har i øvrigt regres for beløb, som det
efter de gældende koncessionsbestemmelser har
måttet udrede i erstatning for tilfælde, der ikke
er dækket under forsikringen eller for tilfælde,
som er indtruffet, efter at motorkøretøjet er
solgt, se dog afsnit 1.3.1.1.

Gebyr til DFIM ved manglende ansvarsforsikring
I Danmark er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring
på et motordrevet køretøj.
Ophører din lovpligtige ansvarsforsikring, bliver forsikringsophøret straks meddelt til DFIM (Dansk Forening for
International Motorkøretøjsforsikring), der herefter kan
pålægge dig et gebyr for manglende ansvarsforsikring på
kr. 250 pr. dag (2018 takst).
DFIM har udpantningsret for gebyret.
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5.

Kaskoforsikring

10.

Skade, der er indtrådt, medens køretøjet blev
ført af en person der ikke havde lovbefalet førerbevis. Undtagelsen gælder ikke såfremt skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed.

11.

Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Forsikringslovens § 18.

(hvis det er nævnt i policen)

5.1.

Hvad dækkes
Kaskoforsikringen dækker bortset fra nedennævnte tilfælde enhver skade på det forsikrede køretøj, samt tab
af køretøjet ved tyveri og røveri såfremt det, uden for
virksomhedens normale forretningstid er aflåst, eller
hensat på aflåst plads.

Skade nævnt under pkt. 2. 3. og 4. er dog dækket, hvis den er opstået ved brand, kortslutning,
lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af
et andet transportmiddel.

Udover selve køretøjet omfatter dækningen fastmonteret
tilbehør. Afmonteret tilbehør og værktøj er dækket, når
dette alene anvendes i forbindelse med det forsikrede
køretøj. En transistorradio er dækket, så længe den er
monteret i køretøjet.

5.2.

Ved skader nævnt under pkt. 8. 9. 10. og 11. vil
forsikringstageren dog være dækket, med mindre forsikringstageren selv var fører af køretøjet
eller han eller den, der på hans vegne leder virksomheden godtgør, at de ikke kendte de omstændigheder der medfører dækningens bortfald, og at deres ukendskab hertil ikke skyldes
grov uagtsomhed.

Hvad dækkes ikke
Kaskoforsikringen omfatter ikke:
1.

Fabrikations og konstruktionsfejl.

2.

Skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (f.eks. motor, transmission og styretøj).

3.

Skade som følge af kørsel uden vand og olie.

4.

Frostsprængning.

5.

Skade på køretøjet, der opstår som følge af slitage og vejrligets påvirkning, f.eks. ridser eller
stenslag i lak, ridser i ruder forårsaget af vinduesviskere og rusttæring.

6.

Skade, der påføres køretøjet eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, med mindre skaden skyldes kørsel,
brand eller nedstyrtning af ulæsset køretøj fra
lift.

7.

Skade på vare og lastvogne samt traktorer og
motorredskaber der skyldes kørsel eller aflæsning med hævet kran, lift eller tippeladsystem,
med mindre det fremgår af policen, at der er
tegnet tillægsforsikring for dette.

8.

Skade, forårsaget under selvforskyldt beruselse,
jf. Forsikringslovens § 20 og reglerne om spirituskørsel i Færdselslovens § 53, stk. 1 eller 2.

9.

Skade der er indtrådt, medens køretøjet blev
ført af en person der på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin og medikamentmisbrug, indtagelse af euforiserende stoffer eller lignende årsager befandt
sig i en sådan tilstand, at føreren var ude af
stand til at føre motorkøretøj på betryggende
måde.
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12.

5.3.

Har selskabet måttet betale en skade i tilfældet
hvor sikrede ikke har krav på dækning, har selskabet regresret for de afholdte udgifter.

Forsikringssum
Kaskoforsikringen dækker indtil et beløb svarende til motorkøretøjets værdi ved skadetilfælde, dog højst med
den på policen anførte sum.

5.4.

Selvrisiko
Under kaskoforsikringen gælder en selvrisiko på 1.500,
ved hver skade med mindre andet fremgår af policen.

6.

Væske og Bundpropforsikring
(hvis det fremgår af policen)

6.1.

Hvad dækkes
Ansvar for skade på kunders køretøjer, som skyldes:
1.
2.
3.

6.2.

Fejlagtig påfyldning af anden væske end forlangt.
Forglemmelse af at påfylde væske.
Mangelfuld påskruning af bundprop i gearkasse
motor og differentiale, eller mangelfuld påskruning eller påmontering af oliefilter.

Hvad dækkes ikke
Forsikringen dækker ikke ansvar for:
1.
2.
3.

Skader, der omfattes af en for køretøjet ved
dettes salg afgivet garanti.
Skade, forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Forsikringsaftalelovens § 18.
Skade forvoldt af en person, der var påvirket af
spiritus, jf. Forsikringsaftalelovens § 20.

Såfremt ansvar for skade er undtaget i medfør af pkt. 2.
eller 3. dækker forsikringen dog forsikringstageren, dersom han eller den, der på hans vegne leder virksomheden, godtgør, at de ikke kendte de omstændigheder, der
medfører dækningens bortfald, og at deres ukendskab
hertil ikke skyldes grov uagtsomhed.

6.3.

Forsikringssum
Forsikringen dækker indtil et beløb svarende til motorkøretøjets værdi ved skadestilfælde, dog højst med den på
policen anførte sum.

6.4.

Selvrisiko
Under den særlige ansvarsforsikring for Væske og Bundpropforsikring gælder ud over bestemmelsen om beregning at nettopriser jf. afsnit 3.3., en selvrisiko på 20 %,
dog mindst kr. 1.500, ved hver skade med mindre andet
fremgår af policen.
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7.

Bearbejdnings- og Behandlingsforsikring
(hvis det fremgår af policen)

7.1.

Hvad dækkes
Forsikringen dækker forsikringstagerens ansvar for skade,
der påføres kundens køretøjer eller dele heraf under eller som følge af bearbejdning eller behandling.

7.2.

Hvad dækkes ikke
Forsikringen dækker ikke ansvar for:
1.

Skade, der omfattes af en for køretøjet ved dette salg afgivet garanti.

2.

Skade, der skyldes, at køretøjet er blevet tunet
med dele, der ikke er godkendt af køretøjets
importør.

3.

Udgifter i forbindelse med reklamationer som
følge af:
a.

Manglende eller fejlagtig udmåling,

b.

At reparationen ikke har ført til det tilsigtede resultat, når der i øvrigt ikke er tilføjet køretøjet skade.

4.

Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed. jf. Forsikringsaftalelovens § 18.

5.

Skade forvoldt af en person, der var påvirket af
spiritus, jf. Forsikringslovens § 20.

Såfremt ansvar for skade er undtaget i medfør af pkt. 4
eller 5. dækker forsikringen dog forsikringstageren, dersom han eller den, der på hans vegne leder virksomheden, godtgør, at de ikke kendte de omstændigheder, der
medfører dækningens bortfald, og at deres ukendskab
hertil ikke skyldes grov uagtsomhed.

7.3.

Forsikringssum
Forsikringen dækker indtil et beløb svarende til motorkøretøjets værdi ved skadetilfælde, dog højst med den på
policen anførte sum.

7.4.

Selvrisiko
Under den særlige ansvarsforsikring for Bearbejdnings og
Behandlingsforsikring gælder ud over bestemmelsen om
beregning af nettopriser jf. afsnit 3.3. en selvrisiko på
20 %, dog mindst kr. 1.500, ved hver skade med mindre
andet fremgår af policen.
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8.

Erhvervs og produktansvarsforsikring

a) Der alene følger af ikkeopfyldelse af en aftale, bortset fra ansvar for skade, der kan
henføres til mangler eller andre ikkekontraktsmæssige egenskaber ved de af forsikringen omfattede produkter eller ydelser.

(hvis det er nævnt i policen)
De under: Fælles vilkår anførte afsnit om: Hvem dækkes,
Hvor dækkes, Hvad dækkes og Hvad dækkes ikke gælder
ikke for Erhvervs og Produktansvarsforsikring.

b)

8.1.

Hvem dækkes
Erhvervsansvarsforsikringen dækker forsikringstageren og
de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste.

8.2.

Hvad dækkes
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, de dækkede
personer pådrager sig ved skade tilføjet personer eller
ting under udøvelse af den virksomhed, der er nævnt i
policen, når det til erstatning forpligtende forhold finder
sted i Danmark i forsikringstiden.
Endvidere dækkes erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der
benyttes ved virksomhedens drift.
Udenfor Danmark dækkes ansvar for skade sket under
rejse eller midlertidigt ophold i forbindelse hermed, når
skaden ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger, udførelse af monteringsarbejder, betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden
deltagelse i produktionsprocesser.

8.3.

3.

For formuetab, der ikke er en følge af skade på
person eller ting.

4.

For skade på ting, som sikrede har til lån, leje
opbevaring, afbenyttelse, befordring eller som
af anden grund befinder sig i nogen af de sikredes varetægt, eller som nogen af de sikrede har
sat sig i besiddelse af.

5.

For skade på ting, som sikrede har påtaget sig at
bearbejde eller behandle. Hvis forsikringen omfatter Væske og Bundpropforsikring og/eller Behandlings og Bearbejdningsforsikring, er skade
på det behandlede køretøj dog dækket efter disse bestemmelser.

6.

For skade opstået ved ikke kontraktmæssige
egenskaber ved produkter eller ydelser, bortset
fra den dækning, der er nævnt i afsnit 8.3.

7.

For skade på ting forårsaget ved sprængstoffer,
jordsænkning, udgravnings, nedgravnings eller
nedramningsarbejde.

8.

For forurening af eller igennem luft, jord eller
vand samt derved forvoldt skade på person eller
ting. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden
er opstået uventet, utilsigtet, og ved et pludseligt uheld, og ikke er en følge af, at sikrede har
tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige
forskrifter.

9.

For skade forvoldt af sikrede med forsæt, eller
hvis sikrede har været påvirket af spiritus, jf.
Forsikringsaftalelovens § 20.

10.

For skade påført ting tilhørende forsikringstageren eller nogen af de sammen med forsikringstageren boende familiemedlemmer.

11.

For skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet
køretøj, herunder knallerter og selvkørende arbejdsmaskine, bortset fra den dækning, der er
nævnt i afsnit om: Produktansvar.

12.

For skade forårsaget af hunde, eller ved benyttelse af luftfartøj eller søfartøj.

13.

For skade ved udløsning af atomenergi.

Produktansvar
Forsikringen dækker ansvar for skade, der ved kørselsuheld eller brand forvoldes af eller på kunders køretøjer,
når skaden efter køretøjets aflevering til dets ejer opstår
som en følge af ikke kontraktmæssige egenskaber ved
produkter eller arbejdspræstationer, der leveres eller
ydes af sikrede i forbindelse med reparation, service og
lignende arbejder.
Er den forsikrede virksomhed en detailforretning, hvorved forstås en virksomhed, der udelukkende driver detailsalg direkte til forbruger af produkter, der er fremstillet af andre, dækker forsikringen tillige ansvar for
skade, der er en følge af mangler eller andre ikke kontantmæssige genskaber ved disse produkter.
Dækningen omfatter ikke ydelser til forbrugere uden for
Danmark

8.4.

Som følge af, at sikrede ved aftale eller på
anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end efter dansk rets almindelige
regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold

Hvad dækkes ikke
Forsikringen dækker ikke ansvar:
1.

2.
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For skade på selve produktet eller ydelsen i tilfælde, hvor ansvaret indtræder på grund af
mangler eller andre ikke kontraktmæssige egenskaber ved leverede produkter eller ydelser.
For skade, som skyldes mangler eller ikke kontaktmæssige egenskaber ved leverede produkter
eller ydelser, såfremt skaden kan henføres til et
groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden.

14. For skade, der er opstået under krig, oprør
og borgerlige uroligheder, eller terrorhandlinger ved brug af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktivvåben (NBCR-

terror),medmindre det godtgøres at skaden
ikke skyldes anførte forhold som nærmere
eller fjernere årsag

8.5.

Forsikringssum
De på policens forside anførte ansvarsforsikringssummer
for erhvervs- og produktansvarsforsikring danner højeste
grænse for selskabets forpligtelser efter en enkelt forsikringsbegivenhed, uanset om ansvaret påhviler flere af de
sikrede.
De ved et erstatningsspørgsmål afgørelse med selskabets
billigelse pådragne omkostninger, samt renter af idømte
erstatningsbeløb henhørende under forsikringen udredes
af selskabet, selv om dækningssummerne derved overskrides.
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