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ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 
Forsikringsbetingelser nr. E62-1119-1 gældende fra 18. november 2019 
 
 
 
 
 
Aftalegrundlag 
For forsikringen gælder reglerne i lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige 
forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige forsikringsbestemmelser ydes i øvrigt i overensstemmelse med de af 
SKAFOR og INDUSTRIRÅDET i fællesskab udarbejdede kommentarer. 
 
Yderligere oplysninger  
Yderligere oplysninger om dækningen på forsikringen kan fås på www.soenderjysk.dk. 
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1. De sikrede 
Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. 
 

2. Omfang 
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skader 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. Forsikringen omfatter skade konstateret i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt et 
ansvarspådragende forhold måtte være begået. Skade, som anmeldes mere end 2 år efter forsikringens ophør, dækkes ikke. 
 

3. Skader forvoldt af produkter eller ydelser 
3.1. Ansvar for skade, der er en følge af, mangler eller andre ikke-kontraktmæssige egenskaber ved produkter eller ydelser, er 
kun omfattet af forsikringen, såfremt den forsikrede virksomhed er;  

1. Detailforretning, hvorved forstås en virksomhed, der udelukkende driver detailsalg direkte til forbruger af produkter, 
der enten er fremstillet af andre eller af forsikringstageren selv til salg i egen forretning.  
 

2. Håndværkervirksomhed uden seriefremstilling af produkter og;  
a) som ikke leverer produkter, der skal indgå i en produktionsproces.  
b) som ikke leverer produkter, som skal indføjes som bærende dele i bygning eller anlæg.  

Har du fået en skade? 
• Begræns skadens omfang. 
• Anmeld din skade på www.soenderjysk.dk eller tlf. 98 98 98 98 så den er registreret og du kan få hjælp. 
• Kontakt SOS-Dansk Autohjælp på tlf. 70 10 80 90. 
• Er du i udlandet kontakt da først SOS på tlf. 70 10 50 52. 
• Tyveri og hærværk skal anmeldes til politiet i det land, hvor skaden er sket. 
• Afvent godkendelse fra os før du påbegynder udbedring af en skade. 
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c) som ikke foretager bygnings- eller anlægsarbejder.  
d) som ikke foretager installations- eller montagearbejder.  
 

3. Restaurant, hotel og lignende virksomheder, der leverer mad og drikkevarer o.l.  
 
3.2. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på selve produktet eller ydelser, ligesom udgifter ved at hjemtage, tilintetgøre, 
reparere eller på anden måde afhjælpe en mangel ved de ikke-kontraktmæssige produkter eller ydelser ikke omfattes af 
forsikringen. 
 

4. Geografisk område 
4.1. Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne). Skade indtruffet udenfor Danmark 
dækkes, såfremt skaden er omfattet af pkt. 3, eller skaden er sket under rejser eller midlertidige ophold i forbindelse hermed, 
og skaden ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger, udførelse af monteringsarbejder, betjening af 
maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser. 
 

5. Afgræsning af dækning 
5.1. Forsikringen dækker ikke ansvar for: 

1. Skade, der skyldes, at produkter eller ydelser ikke er leveret eller ikke er leveret rettidigt.  
2. Skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om en erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end 

hvad der følger af almindelige erstatningsregler.  
3. Formuetab, der ikke er en følge af skade på person eller ting.  
4. Skade på ting tilhørende forsikringstageren såvel som for skade på ting, som sikrede i forbindelse med udøvelse af 

sit erhverv, har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, har i varetægt af anden grund, eller har sat sig i 
besiddelse af.  

5. Skade på ting, der bearbejdes eller behandles af sikrede eller hans folk eller findes i sådan forbindelse med de ting, 
hvorpå der arbejdes, at der foreligger en nærliggende mulighed for skadetilføjelse.  

6. Skade på ting, forårsaget ved udgravnings- eller opgravningsarbejder, nedbrydnings- eller nedramningsarbejder samt 
jord eller grundvandssænkning i forbindelse hermed eller ved den sikredes brug af sprængstoffer.  

7. Skade på ting forårsaget ved nybygning, ombygning eller tilbygning til den sikredes virksomhed.  
 

8. 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.  

 
De i miljøloven til enhver tid nævnte ”særlige forurenende virksomheder” er kun dækket, såfremt policen bærer speciel 
påtegning herom. 
 

6. Afgrænsning overfor særlige ansvarsforsikringer 
6.1. Forsikringen dækker ikke ansvar for: 

1. Skade forvoldt ved benyttelse af motordrevne køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant 
køretøj, dækker nærværende forsikring på policens almindelige betingelser det ansvar, der ikke omfattes af 
motorkøretøjsforsikringen  
 

2. Skade forvoldt af sikredes hund eller ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj eller forårsaget af sikrede som 
jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen. 
 

3. Skade, der omfattes af § 1 i lov om erstatning for atomskader (nucleare skader) 
 

7. Forsæt, grov uagtsomhed m.v. 
7.1. Forsikringen dækker ikke ansvar for: 

1. Skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse.  
2. Skade, der skyldes mangler eller andre ikke kontaktmæssige egenskaber ved produkter eller ydelser,  

a. Såfremt skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden, eller  
b. Såfremt forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift: 
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a) var vidende om manglen eller den ikke kontraktmæssige egenskab, eller  
b) ved grov uagtsomhed var skyld i sit ukendskab hertil, eller  
c) har hidført den med forsæt  

3. Skader, der skyldes, at urigtige oplysninger om anvendeligheden af afleverede produkter eller ydelser er givet af 
sikrede med forsæt eller grov uagtsomhed, uanset formen for en sådan oplysning.  

4. Skade på ting, når skaden skyldes sikredes groft utilbørlige tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger. 
 

8. Præmiens betaling 
8.1. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage. 
Er forsikringen tegnet som reguleringsforsikring, er forsikringstageren forpligtet til straks efter forfaldsdagen at meddele 
selskabet de til præmiens beregning nødvendige oplysninger på selskabets dertil indrettede blanketter.  
 
Påkrav om betaling sendes til (eller afleveres på) den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Betales præmien ikke 
efter 1. påkrav, sender selskabet en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på 
betalingsadressen. Denne påmindelse vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved 
udløbet af den i påmindelsen anførte tidsfrist. En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter 1. påkrav. For så vidt 
betaling ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder selskabets dækningspligt. 
 

9. Indeksregulering 
9.1. Præmie, selvrisici samt erstatningssummer indeksreguleres årligt 
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 
ansvarsdækning og retshjælpsdækning indeksreguleres ikke. Erstatningsbeløb efter ansvarsdækningen bliver reguleret efter 
lov om erstatningsansvar. Præmien indeksreguleres på forsikringens første betalingsdag i kalenderåret (pr. hovedforfald). 
 

10. Dækningssum 
10.1. Policens dækningssum er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for skader konstateret inden for det enkelte 
forsikringsår.  
Ved skade sket inden for Norden dækkes omkostninger ved erstatningsspørgsmålet opgørelse, som er afholdt med selskabets 
billigelse, selvom dækningssummerne derved overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende 
erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. 
 

11. Anmeldelse af forandringer 
11.1. Såfremt der sker ændringer i den på policens forside anførte risiko, skal det uden ophold anmeldes til selskabet, der da 
træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter 
selskabet i skadestilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, 
hvis forandringen havde været det bekendt. 
 

12. Anmeldelse af skade 
12.1. Sikrede skal uden ophold anmelde til selskabet, såfremt erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. 
Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med selskabets samtykke, og selskabet 
træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. I det omfang selskabet har udredet en erstatningsydelse, indtræder det i 
enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. 
 

13. Andre forsikringer mod samme risiko 
13.1. I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, 
bortfalder dækningen for denne interesse. Er der fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret 
falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet steds, gælder denne forsikring med samme forbehold.  
 
I øvrigt gælder lov om forsikringsaftaler. 
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