
Dette dokument (faktaark) understøtter alene det medfølgende og komplette sæt forsikringsvilkår samt policen. Det er forsikringsvilkårene og policen der 
tilsammen udgør de kontraktlige betingelser for forsikringen. Du kan se mere om forsikringen samt øvrige betingelser på www.soenderjysk.dk. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar ved erhvervs- og produktansvarsskader. 

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen?
Generelt
Policens dækningssummer er den højeste grænse for 
selskabets forpligtelser for erstatningskrav, som er rejst mod 
sikrede inden for det enkelte forsikringsår. 

Erhvervsansvar
Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller 
igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, 
fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af 
spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved 
forvoldt skade på person eller ting, såfremt skaden er 
opstået uventet, utilsigtet og derved ved et pludseligt uheld 
og ikke er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft 
uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende 
offentlige forskrifter, og i øvrigt kun med den herfor i 
policen særskilt angivne dækningssum. 

Produktansvar
Forsikringen 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. 
Forsikringen dækker alene ansvar for formuetab, såfremt 
det er en følge af en af forsikringen dækket person- eller 
tingskade.
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Hvad dækker den?
Generelt
Forsikringen dækker forsikringstageren og de i 
forsikringstagerens tjeneste værende personer. 

Erhvervsansvar
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade 
tilføjet personer eller ting under udøvelse af den i policen 
nævnte virksomhed samt erstatningsansvar, der pålægges 
sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der 
benyttes ved virksomhedens drift.

Produktansvar
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade på 
person eller ting forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, 
efter at de er bragt i omsætning eller præsteret.

Hvad dækker den ikke?
Generelt
Forsikringen dækker ikke skade, hvis sikrede forsætligt eller 
groft uagtsomt har undladt at afværge skaden. Forsikringen 
dækker derudover ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede 
med forsæt eller under selvforskyldt beruselse.

Erhvervsansvar
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting tilhørende 
forsikringstageren, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, 
afbenyttelse og befordring.
Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre 
dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller 
tingskade.
Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten 
de tilfalder det offentlige eller private, herunder ”punitive 
damages”.

Produktansvar
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på eller tab 
vedrørende selve produktet eller ydelsen, skade eller tab 
forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til ”off-
shore”-installationer.
Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, som ikke er en 
følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade.



Hvornår og hvordan betaler du? 
Første præmie skal betales når forsikringen træder i kraft. Derefter skal du betale de følgende præmier på de aftalte betalingsdatoer.  
Forsikringen kan betales enten månedlig, kvartalsvis, halvårligt eller helårligt via indbetalingskort eller betalingsservice.  Månedsvis betaling 
forudsætter tilmelding til betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen træder i kraft den dato som er aftalt med dig. Forsikringen løber indtil hovedforfald eller anden aftalt 
dato, hvorefter den løber et år ad gangen, indtil enten du eller Sønderjysk Forsikring opsiger aftalen.

Hvordan opsiger du aftalen? 
• Den fortsætter, til den bliver sagt op af forsikringstager eller Sønderjysk Forsikring med mindst 3 måneders varsel til udløbet af

en forsikringsperiode. Forsikringen skal siges op skriftligt.
• Opsiges forsikringen ikke, fornys den automatisk for ét år ad gangen.
• Efter en anmeldt skade har både forsikringstager og Sønderjysk Forsikring ret til at opsige forsikringen med 14 dages varsel.

• Du skal kontakte os såfremt du skifter erhverv, udvider forretningen eller ændre andre forhold nævnt i policen.
• Du skal sørge for at betale din forsikring rettidigt.
• Du skal forsøge at afværge skader. Sker der alligevel en skade, skal du forsøge at begrænse den mest muligt.
• Du skal anmelde skader til os hurtigst muligt.

Hvilke forpligtelser har du? 

        Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det angivet i policen geografiske område.

Hvor er du dækket? 
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