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Hermed genprint af police på Ansvarsforsikring efter aftale.

Har I spørgsmål
Har I spørgsmål til policen, eller vil I vide mere, er I velkomne til at ringe til os
på telefon 35 47 48 40.
Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8.30 - 16.00.

Med venlig hilsen
Alm. Brand Forsikring A/S
Linda Kaarsbøl

Alm. Brand A/S CVR-nr. 77 33 35 17 / Hovedkontor: Midtermolen 7 / 2100 København Ø / Telefon 35 47 47 47
Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr. 10 52 69 49 / Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr. 64 14 57 11 / Alm. Brand Leasing A/S CVR-nr. 17 70 25 72

Alm Brand
FORSIKRING A/S

01 ERHM 9610302636

Police - Ansvarsforsikring

Erhverv-Mægler
Midtermolen 7
2100 København Ø
Telefon 35 47 48 40
almbrand.dk

Forsikringstager
A T v/Lars Holm Christensen, Søndre Rønvej 2, Birkelse, 9440 Aabybro - CVR-nr. 30217861
Maksimal dækning
Samlet dækker forsikringen højst 10.000.000 kr. pr. år.
Der er valgt identisk maksimal dækningssum for policen. Dækningssummen gælder både som
maksimal sum pr. år og som maksimal sum pr. skade.
Der er angivet dækningssummer pr. skade og pr. år ud for hver enkelt dækning på policen. Hvis der
alene er anført én dækningssum, betyder det at summen både er gældende pr. år og pr. skade.

Forsikringen gælder for
I kraft-/ændringsdato

Policen træder i kraft den 1. maj 2019.
Denne police erstatter en eventuel tidligere udstedt police.
Policen er oprettet ifølge aftale med forsikringstager og Alm. Brand
Forsikring A/S.

Virksomhedsoplysninger

Materialeudlejning til fester
Udlejning af service, borde, stole, duge, telte og lignende,
forhandling af papirvarer og lignende tilbehør.

Ansatte (i heltid)

Gruppe
Kontorpersonale
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Servicemontør
Omsætning ekskl. moms og
afgifter

Antal
1,0
2,0

Område
Danmark, på
forsikringssted
Danmark, på
forsikringssted
1.000.000 kr.

Danmark

Forsikringen dækker
Erhvervsansvar

Fareafværgelse
Produktansvar

Inklusive forureningsansvar.
Dækker op til 10.000.000 kr. pr. år
Se betingelselsesafsnit 100
Dækker op til 2.000.000 kr. pr. år. Se betingelsesafsnit 20, punkt 3
Dækker op til 10.000.000 kr. pr. år. Se betingelsesafsnit 400

Fravalgte anbefalede dækninger
Jordarbejde
Varmt arbejde
Udvidet Ingrediens Komponent

Selvrisiko
Den generelle selvrisiko er på
For dækningen Erhvervsansvar gælder der kun selvrisiko ved tingskader

5.229 kr.

Generelle oplysninger
-

Alle anførte summer og selvrisici gælder for 2019.

-

Indeksering sker hvert år i henhold til betingelserne.

-

Hovedforfald 1. maj.

-

Policen betales halvårligt.

Aftaleperiode
- Forsikringen er tegnet for en 5-årig periode. Aftaleperioden udløber 30. april 2024.
Moms
- Er det muligt på skadedagen at modregne moms og andre afgifter i regnskabet med Skat,
fastsættes erstatningen uden moms og eventuelle andre afgifter.
Forsikringsbetingelser
Police Ansvarsforsikring fortsætter på næste side ->
Alm. Brand A/S CVR-nr. 77 33 35 17 / Hovedkontor: Midtermolen 7 / 2100 København Ø / Telefon 35 47 47 47
Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr. 10 52 69 49 / Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr. 64 14 57 11 / Alm. Brand Leasing A/S CVR-nr. 17 70 25 72

Dato 3. maj 2019
Side 1 af 2
Kundenr.
9603 4180 32
Policenr.
125 691 528
E-mail
maegler.service
@almbrand.dk

01 ERHM 9610302636

Police - Ansvarsforsikring

Erhverv-Mægler
Midtermolen 7
2100 København Ø

Police Ansvarsforsikring fortsat fra forrige side
-

For policen gælder Alm. Brands forsikringsbetingelser nr. 2801 Ansvarsforsikring.

Telefon 35 47 48 40
almbrand.dk
Dato 3. maj 2019

Særlige forhold

Side 2 af 2

Særlige forhold der gælder for hele forsikringen

Kundenr.
9603 4180 32

Mæglerbetjent
Ved prisfastsættelsen er der taget højde for, at forsikringstageren er betjent af en
forsikringsmægler. Hvis forsikringen overgår til en anden betjener, vil prisen fra
førstkommende hovedforfald blive justeret.
Oplysninger, der er afgivet af forsikringsmægleren, sidestilles med oplysninger, der er
afgivet af forsikringstageren.
Særlige forhold
Hoppeborge og hoppepuder Forsikringen dækker sikredes ansvar i forbindelse med
udlejning af hoppeborge og hoppepuder.
Erhvervsansvar
Fyrværkeriafbrænding er undtaget
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der er opstået i forbindelse med affyring af
fyrværkeri.
G1601 - TT201905030098925009 - F_98925009_2019-05-03-11-18-26 - 1

Alm Brand
FORSIKRING A/S

Produktansvar
Import fra ikke-EU land er undtaget
Policen omfatter ikke ansvar, som sikrede pådrager sig som importør fra et land uden for EU
af de produkter, der ellers er omfattet af produktansvarsdækningen.

Alm. Brand A/S CVR-nr. 77 33 35 17 / Hovedkontor: Midtermolen 7 / 2100 København Ø / Telefon 35 47 47 47
Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr. 10 52 69 49 / Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr. 64 14 57 11 / Alm. Brand Leasing A/S CVR-nr. 17 70 25 72

Policenr.
125 691 528
E-mail
maegler.service
@almbrand.dk

Alm Brand
FORSIKRING
Erhverv-Mægler
Midtermolen 7
2100 København Ø
Telefon 35 47 48 40
almbrand.dk

Alm. Brand
Ansvarsforsikring

Betingelser
Nr. 2801

Indholdsfortegnelse

Vejledning

1

10 Generelle bestemmelser
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hvad skal vi have besked om?
Ved skade
Anden forsikring
Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr
Indeksregulering af pris og selvrisiko
Forsikringens varighed og opsigelse
Ved uoverensstemmelse
Lovgivning
Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba

2
2
3
3
3
3
4
4
5

20 Fællesbestemmelser
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hvem omfatter forsikringen?
Hvor dækker forsikringen?
Afværgelse af skade
Aftaler om ansvar og erstatning
Afgrænsning over for særlige ansvarsforsikringer
Generelle undtagelser
Forsæt, grov uagtsomhed m.m.
Forsikringstid
Dækningssummer og selvrisiko
Serieskader

6
6
6
6
7
7
8
8
9
9

100 Erhvervsansvar
1
2

Hvilket ansvar er omfattet?
Hvad omfatter dækningen ikke?

11
11

400 Produktansvar
1
2

Hvilket ansvar er omfattet?
Hvad omfatter dækningen ikke?

Ordforklaring

13
13

15

Vejledning

Om denne Ansvarsforsikring
Denne Ansvarsforsikring dækker erstatningsansvar for skader på personer og ting.
Ansvarsforsikringen består af policen og betingelserne. Policen er vores forsikringsaftale med de
valgte dækninger og de særlige forhold, der gælder for netop denne forsikring. Betingelserne
beskriver dækningerne, og hvordan vi beregner erstatningen.

Hvad kan Ansvarsforsikringen bestå af?
Ansvarsforsikringen kan bestå af to grunddækninger - Erhvervsansvar og Produktansvar.
Derudover tilbyder vi en vifte af supplerende dækninger.
Viften af supplerende dækninger er tilpasset, så den matcher virksomhedens branche. Fravælges
dækninger, som normalt vælges af virksomheder i samme branche, vil disse fravalg stå i policen.

Hvad beskriver betingelserne?
Betingelserne beskriver de interesser, der er medforsikret på denne forsikring.
Betingelserne beskriver også, hvordan man skal forholde sig, når der sker ændringer i
virksomheden. Her er nogle eksempler på ændringer, der kan have betydning for forsikringen:
l

Hvis der sker ændringer i virksomhedens produktion.

l

Hvis virksomheden begynder at operere i nye geografiske områder.

l

Hvis der sker en omfordeling af virksomhedens omsætning mellem geografiske områder.

l

Hvis virksomheden etablerer sig på nye adresser.

Ordforklaring
I betingelserne er nogle ord markeret med en stjerne (*). Det betyder, at vi har forklaret ordet i
ordforklaringen. Ordforklaringen er sidst i betingelserne.

Hvornår er man ansvarlig?
Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete
skade.
Denne hovedregel - skyldreglen - står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem
århundreders retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for
hændelig skade er man ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet.
Ansvarsdækningens formål er at betale for sikrede, hvis denne har pådraget sig et
erstatningsansvar, og at friholde sikrede, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod sikrede.
Alm. Brand træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte.
Sikredes anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun sikrede selv - ikke Alm. Brand. Sikrede
kan derfor - ved at anerkende erstatningsansvar - risikere selv at måtte betale en erstatning, som
ikke er omfattet af dækningen.
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1

Hvad skal vi have besked om?

Vi yder en overdækning på forsikringen for at sikre, at sikrede ikke behøver give os besked om
mindre ændringer.
1.1

For erhvervsansvarsrisikoen gives der en overdækning på op til 2 personer, i forhold til det
antal medarbejdere der er registreret på forsikringen. Overdækningen er betinget af, at
antallet af medarbejdere var korrekt fastsat, da forsikringen blev oprettet, og efterfølgende
fastsættes, når hvert forsikringsår starter.

1.2

For produktansvarsrisikoen gives der en overdækning på 33,33 %, i forhold til den
omsætning (eksl. moms og afgifter) der er registreret på forsikringen. Overdækningen er
betinget af, at omsætningen var korrekt fastsat, da forsikringen blev oprettet, og
efterfølgende fastsættes, når hvert forsikringsår starter.

1.3

For motoransvarsrisikoen gives der en overdækning på op til 2 traktorer eller
motorredskaber uden nummerplader, i forhold til det antal der er registreret på
forsikringen. Overdækningen er betinget af, at antallet af traktorer og motorredskaber var
korrekt fastsat, da forsikringen blev oprettet, og efterfølgende fastsættes, når hvert
forsikringsår starter.

1.4

Overdækningen gælder kun, hvis sikrede senest 3 måneder efter hvert forsikringsårs start
giver os besked om eventuelle ændringer.

Vi skal have besked om det med det samme, hvis der sker ændringer i virksomheden, som ikke er
omfattet af punkt 1.1 og 1.2, i forhold til den risiko der er beskrevet i policen.
1.5

1.6

2

Hvis der er ændringer, som vi ikke har fået besked om, og der sker en skade, hæfter vi kun,
hvis vi ville have fortsat forsikringen til den aftalte pris, selvom vi kendte til ændringerne og vi hæfter kun på de samme vilkår, som vi ville have fortsat forsikringen på og kun i
samme omfang. I det tilfælde er der tre muligheder: Ændringerne, som vi ikke har fået
besked om, kan betyde:
l

at vi ikke dækker skaden

l

at vi dækker den del, vi også ville have dækket på de oprindelige vilkår, dvs. en
forholdsmæssig del af dækningen

l

at vi dækker skaden fuldt ud, fordi ændringerne ikke ændrer på risikoen.

Vi hæfter dog ikke for skade, der er omfattet af Produktansvarsdækningen, hvis skaden er
forvoldt af andre produkter eller ydelser end dem, der står i policen (afsnit 400, punkt 1).
Eller hvis skaden er sket uden for det dækningsområde, der står i policen (afsnit 20, punkt
2).

Ved skade

Hvis der fremsættes erstatningskrav, eller hvis et erstatningskrav formodes at ville blive fremsat,
skal det hurtigst muligt anmeldes til os på
l

www.almbrand.dk/anmeldskade

l

telefon 35 47 35 00

2.1

Opstår der forurening eller mistanke om det, skal det også hurtigst muligt anmeldes til
offentlige myndigheder.

2.2

Vi skal altid godkende en anerkendelse af erstatningspligt og en godkendelse af et
erstatningskrav. Ligesom vi bestemmer, hvordan sagen skal behandles.

2.3

Hvis vi har betalt en erstatning, indtræder vi i sikredes eventuelle krav mod tredjemand.
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3

Anden forsikring

3.1

Hvis sikrede er omfattet af en anden forsikring for en interesse, der også er omfattet af
denne forsikring, bortfalder vores dækning for denne interesse.

3.2

Hvis sikrede er omfattet af en forsikring mod samme eller lignende interesse i et andet
selskab, og har det selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes,
gælder samme forbehold denne forsikring. Det betyder, at en erstatning betales
forholdsmæssigt af selskaberne.

4
4.1

Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr
Vi opkræver betalingen via indbetalingskort eller Betalingsservice sammen med porto eller
opkrævningsgebyr.
Hvis I ikke betaler forsikringen senest på betalingsdagen, sender vi en rykker med
oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på
den nye betalingsdag.
Rykkeren er pålagt et gebyr, og vi beregner renter efter renteloven fra opkrævningens
sidste rettidige betalingsdag, til betalingen sker.

4.2

For forsikringer, der er oprettet som korttidsforsikring, ophører forsikringen uden videre,
hvis betalingen ikke sker senest den sidste rettidige betalingsdag, der står på
opkrævningen.

4.3

Sammen med betalingen opkræver vi skadesforsikringsafgift på statens vegne. Det skal vi
ifølge lov om afgift af skadesforsikringer.

4.4

Desuden kommer de afgifter, som vi skal opkræve ifølge lovgivningen, oven i prisen.

4.5

Vi kan opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med at udarbejde
og sende dokumenter samt med udbetalinger, opkrævninger, besigtigelser*, taksationer og
andre ydelser i forbindelse med kundeforholdet. I kan altid se de gældende gebyrer på
www.almbrand.dk/gebyrer eller få dem oplyst ved at kontakte os.

5

Indeksregulering af pris og selvrisiko

Vi indeksregulerer* i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor.
Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for dette indeks, kan vi fortsætte
reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden
institution.
Indeksreguleringen finder sted efter de følgende retningslinjer, medmindre andet står i policen eller
betingelserne:
5.1

Vi regulerer prisen fra den 1. januar. Den nye pris gælder fra den førstkommende
forfaldsdag i kalenderåret.

5.2

Generelle selvrisici regulerer vi fra den 1. januar. Ændringen gælder fra den
førstkommende forfaldsdag i kalenderåret eller ved første ændring før det.

6
6.1

Forsikringens varighed og opsigelse
Er forsikringen oprettet for en 1-årig periode (se policen), fortsætter den, indtil en af
parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald, som
står i policen.
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6.2

Er forsikringen oprettet for en flerårig periode (se policen), fortsætter den, indtil en af
parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den flerårige
periodes udløb.

6.3

Vi kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel.
Kan forsikringstageren* ikke godkende ændringerne, har forsikringstageren ret til at opsige
forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for
forsikringstageren.

6.4

Efter en skade er anmeldt, kan begge parter - indtil 14 dage efter erstatningen er betalt,
eller efter skaden er afvist - skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel.
I stedet for at opsige forsikringen, efter en skade er anmeldt, kan vi, indtil 14 dage efter
erstatningen er betalt, eller efter skaden er afvist - og med mindst 14 dages varsel - vælge
skriftligt at ændre forsikringens vilkår. Det kan f.eks. ske ved at indføre en selvrisiko*,
forhøje gældende selvrisiko, begrænse dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen.
Forsikringstageren kan skriftligt vælge at lade forsikringen udgå, fra det tidspunkt hvor
ændringen skal træde i kraft.Vi skal have skriftlig besked om det, inden ændringen træder i
kraft.
6.4.1

7

Hvis en forsikring er oprettet for en flerårig periode, kan forsikringstageren kun
opsige forsikringen mod at efterbetale 20 % af den gældende pris for forsikringen.

Ved uoverensstemmelse

Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede* og os, skal sikrede kontakte os. Det gælder bl.a.,
hvis sikrede ikke er enig i de oplysninger, som vi har brugt til afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at
grundlaget for afgørelsen er utilstrækkeligt.
Hvis sikrede efter at have kontaktet os stadig ikke er tilfreds med resultatet, kan sikrede klage til
vores kundeambassadør, som er
Brev:
Alm. Brand Forsikring A/S
Kundeambassadøren
Midtermolen 7
2100 København Ø
Mail:
forsikring.klager@almbrand.dk
Online:
www.almbrand.dk/klage

8
8.1

Lovgivning
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
forsikringsbetingelser ydes i øvrigt i overensstemmelse med de kommentarer, som
SKAFOR og INDUSTRIRÅDET har udarbejdet i fællesskab.
Kommentarerne er udarbejdet til de betingelser for Erhvervs- og produktansvar, som er
sædvanlige i branchen. I disse betingelser svarer det til betingelserne for dækningerne
Erhvervsansvar, Produktansvar, Udvidet Ingrediens og Komponent samt Ingrediens og
Komponent.

8.2

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.
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9

Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba

Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne* i de selskaber i
Alm. Brand A/S-koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Man bliver automatisk medlem af
foreningen.
Foreningens formål er defineret i vedtægten.
Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale
kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen.
Se i øvrigt foreningens vedtægt, som ligger på almbrand.dk, og som foreningens medlemmer til
enhver tid kan få ved at kontakte Alm. Brand.
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1

Hvem omfatter forsikringen?

Forsikringen omfatter forsikringstageren* og de personer, der er i tjeneste for* virksomheden.
Forsikringen omfatter desuden ethvert nyerhvervet selskab i Danmark, der stiftes eller erhverves af
forsikringstager, under forudsætning af at det nye selskabs aktiviteter falder ind under denne
polices virksomheds- og produktbeskrivelse, og under forudsætning af at forsikringstager ejer
mindst 50 % af aktiekapitalen. Det er et krav, at Alm. Brand orienteres om det nye selskab senest 6
måneder efter stiftelses-/overtagelsesdatoen.

2

Hvor dækker forsikringen?

2.1

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

2.2

Skade omfattet af produktansvarsdækningen, som er sket uden for policens geografiske
område, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af et produkt eller en ydelse, der af købere
er bragt uden for policens geografiske område.
Det er således en forudsætning, at direkte salg kun finder sted inden for det i policen
angivne geografiske område.

2.3

Ved erhvervsansvarsskader, der sker uden for det geografiske område, der står i policen,
dækker forsikringen kun, hvis skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt
ophold dér eller ved sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger og ved
demonstration af produkter eller ydelser. Dog dækkes ikke, hvis der sker betjening af
maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser.

3

Afværgelse af skade

3.1

Forsikringen dækker ikke skade, som sikrede* forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at
afværge.

3.2

Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade, som er omfattet af forsikringen, vil
indtræde, dækker forsikringen - med op til den sum der står i policen - de udgifter og tab til
foranstaltninger, som er nødvendige for at afværge faren, hvad enten foranstaltningerne
træffes af sikrede eller af en tredjemand, som sikrede er ansvarlig over for.

3.3

Forsikringen dækker dog ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse af
foranstaltninger som nævnt i afsnit 400 punkt 2.1.9.1, selvom de foretages for at afværge en
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 der står i punkt 3.2, eller
som er en følge af, at et defekt produkt eller en defekt ydelse ikke kan anvendes.

4

Aftaler om ansvar og erstatning

4.1

Hvis sikrede* giver tilsagn om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar,
end hvad der følger af almindelige erstatningsregler, dækker forsikringen ikke dette ansvar.
Hvis tilsagnet findes i sikredes almindelige salgs- og leveringsbetingelser, og vi har
godkendt tilsagnet, dækker vi dog, hvis ansvaret er for en skade, der i øvrigt er omfattet af
forsikringen.

4.2

Har sikrede i en aftale fraskrevet sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke, hvis vores
regresret begrænses ved dette, medmindre
4.2.1

fraskrivelsen findes i sikredes almindelige indkøbsbetingelser, og vi har godkendt
fraskrivelsen
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4.2.2

fraskrivelsen findes i de salgs- og leveringsbetingelser, som sikredes leverandør
anvender, og deres indhold og anvendelse er i overensstemmelse med, hvad der er
sædvanligt i et lignende forhold.

4.3

Det står i policen, hvis vi har godkendt sikredes almindelige salgs og leveringsbetingelser. I
andre tilfælde vil vi automatisk godkende sikredes salgs og leveringsbetingelser, hvis de er
gyldigt vedtaget mellem parterne, og der findes et separat afsnit om "Produktansvar" og
eventuelt "Mangelsansvar". Afsnittet skal indeholde en klart formuleret fraskrivelse af
ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller andre lignende indirekte tab.

4.4

Når vi har godkendt sikredes salgs- og leveringsbetingelser, og hvis sikrede er ansvarlig for
en person- eller tingskade, der er dækket ifølge afsnit 400, punkt 1, dækker vi det tab, der
følger af skaden uanset undtagelsen i afsnit 400, punkt 2.1.9.2. Men kun hvis sikrede er
ansvarlig for skaden uanset fraskrivelsen. Godkendelsen gælder kun dækningen
Produktansvar.

5

Afgrænsning over for særlige ansvarsforsikringer

Forsikringen dækker ikke ansvar for
5.1

skade, der er forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Hvis der er oprettet
motorkøretøjsforsikring for køretøjet, dækker denne forsikring på disse
forsikringsbetingelser det ansvar, der ikke er omfattet af motorkøretøjsforsikringen, når
køretøjet er i brug som arbejdsredskab

5.2

skade, der er forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj

5.3

skade, der er forvoldt af sikredes hund

5.4

skade, der er forvoldt af sikredes hest

5.5

skade, der er forvoldt af sikrede som jæger, hvis ansvaret dækkes af jagtforsikringen

5.6

nuklear skade som defineret i § 1 i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader).

6
6.1

Generelle undtagelser
Forsikringen dækker ikke ansvar for
6.1.1

asbestskader

6.1.2

lufthavne, herunder luftfart og jernbanedrift

6.1.3

medicinal- og hospitalssektoren i det omfang der er tale om produkter, der
anvendes inden for forskning, diagnosticering/forebyggelse/helbredelse af
patienter, implantater eller i forbindelse med enhver "bekæmpelse" af AIDS og
HIV

6.1.4

producenter af medicinalvarer, herunder svangerskabsforebyggende midler,
Diethyltilbestol, vacciner, 8-hydroxychinolines, Urea formaldehyd, silikone og
receptpligtig medicin

6.1.5

konstruktion og vedligeholdelse af diger og dæmninger

6.1.6

minedrifts-, olie- og gasudvindingsindustrien

6.1.7

employers Liability bortset fra differencekrav* for ansatte, der er berettiget til
sociale ydelser i Danmark.
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6.2

7

Enhver erstatningspligt og andre forpligtelser over for den sikrede* under denne forsikring
bortfalder, hvis vi vurderer, at opfyldelsen af disse forpligtelser vil kunne udsætte sikrede
for sanktioner, restriktioner, forbud eller lignende utilsigtede konsekvenser som følge af
resolutioner eller anden beslutning vedtaget af de Forenede Nationer eller som følge af
handels- eller økonomiske sanktioner, lovgivning eller andre former for regler,
bestemmelser eller regulativer udstedt af Den Europæiske Union, Storbritannien, USA eller
enhver stat, hvor sikrede har sit forretningssted eller hovedkontor.

Forsæt, grov uagtsomhed m.m.

7.1

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der er forvoldt af sikrede* med forsæt eller
under beruselse, man selv er skyld i.

7.2

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der er omfattet af afsnit 100 (Erhvervsansvar),
på ting, når skaden skyldes, at sikrede groft har tilsidesat elementære
sikkerhedsforanstaltninger.

7.3

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der er omfattet af afsnit 400 (Produktansvar),
hvis

8

7.3.1

skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af
virksomheden

7.3.2

forsikringstageren eller den, som på forsikringstagerens vegne leder
virksomhedens drift, var vidende om eller pga. grov uagtsomhed var uvidende om,
at produktet eller ydelsen var defekt, eller med forsæt har fremkaldt en defekt

7.3.3

skaden skyldes, at der forsætligt eller groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger
om anvendeligheden af produktet eller ydelsen uanset formen for oplysningen.

Forsikringstid

8.1

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

8.2

Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter:

8.3

8.2.1

Det tidspunkt hvor sikrede modtager den første skriftlige henvendelse i
forbindelse med en skade eller et tab med krav om erstatning.

8.2.2

Det tidspunkt hvor forsikringstageren eller den, der på forsikringstagerens vegne
leder virksomhedens drift, får sin første viden om
l

at der er indtrådt en skade eller et tab

l

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.

Hvis et erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, anmeldes til os, mere
end 2 år efter forsikringen er ophørt, dækker forsikringen ikke.
Forsikringen dækker heller ikke erstatningskrav, som i henhold til punkt 8.2.2 er rejst mod
sikrede i forsikringstiden og er anmeldt til os, senest 2 år efter forsikringen er ophørt, hvis
sikrede ikke modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som nævnt i punkt
8.2.1 og anmelder det til os, senest 5 år efter forsikringen ophører.
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8.4

Vi anerkender, at skader anmeldt til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring eller
Arbejdsskadestyrelsen også anses for anmeldt til denne ansvarsforsikring som
differencekrav*.
Anmeldelse til Arbejdsskadeforsikringen skal være sket i Ansvarsforsikringens løbetid.
Det er et krav, at Arbejdsskadeforsikringen er oprettet hos os.

8.5

Forsikringen dækker ikke skade eller tab, der er konstateret, før den dato der står i policen
(retroaktiv dato).

8.6

Hvis der ikke er en retroaktiv dato i policen, så gælder policens ikrafttrædelsesdato,
medmindre sikrede kan dokumentere tilsvarende dækning, umiddelbart før denne police
trådte i kraft.
I så fald gælder den tidligere polices retroaktive dato. Og hvis der ikke står en retroaktiv
dato i den tidligere police, bliver det dens ikrafttrædelsesdato, der gælder som retroaktiv
dato for denne police.
Der dækkes dog i intet tilfælde krav, hvor dækning, på det tidspunkt hvor kravet rejses,
kunne være påberåbt under en tidligere police.
For skade, der blev konstateret i den tidligere polices forsikringstid, men hvor kravet rejses
i den nuværende polices forsikringstid, gælder, at hvis den tidligere police havde
dækningsmæssige indskrænkninger i forhold til den nuværende police, er der dækning på
den nuværende polices vilkår, men med samme indskrænkninger som var gældende, på det
tidspunkt skaden blev konstateret.

9

Dækningssummer og selvrisiko

9.1

Policens dækningssummer er den højeste grænse for vores forpligtelse til erstatning, som
efter punkt 8 er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår.

9.2

For at få dækket omkostninger til at få afgjort erstatningsspørgsmål skal de være godkendt
af Alm. Brand på forhånd. For sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb,
der hører under forsikringen, gælder følgende:
9.2.1

Skade, der er sket uden for Norden, er kun dækket, i det omfang
dækningssummerne ikke overskrides ved det.

9.2.2

Skade, der er sket i Norden, er dækket fuldt ud, selvom dækningssummerne
overskrides ved det. Er dækningssummerne mindre end det idømte
erstatningsbeløb, er der kun dækning for den forholdsmæssige del af
omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, Alm. Brand skal
betale.

Omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikoen, dækkes ikke. Den
selvrisiko, der står i policen, beregnes af

10
10.1

9.2.3

erstatning inkl. renter og omkostninger til skadelidte

9.2.4

fareafværgelsesudgifter, se punkt 3.2

9.2.5

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

Serieskader
Erstatningskrav, som efter punkt 8 er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab
forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed
(serieskadekrav).
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10.2

Serieskadekravet anses for rejst, på det tidspunkt hvor det første krav i serien rejses, jf.
punkt 8. Er første krav i serien rejst, før forsikringen trådte i kraft eller efter dens ophør, er
ingen del af serieskaden dækket.

10.3

Hvis de enkelte krav i serien vedrører skader, der er konstateret før den retroaktive dato,
(se punkt 8.5 og 8.6) der står i policen, dækker policen ikke disse skader eller tab.
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For Erhvervsansvarsdækningen gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10,
fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.
Betingelserne for Erhvervsansvar går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne,
hvis betingelserne for Erhvervsansvar udtrykkeligt fraviger.

1
1.1

Hvilket ansvar er omfattet?
Dækningen omfatter sikredes*
l

erstatningsansvar*

l

hæftelsesansvar* for underentreprenører, underleverandører og lignende

for skade, der er tilføjet personer eller ting under udøvelse af den virksomhed, der er nævnt
i policen.
Desuden omfatter dækningen erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger
af bygning eller grundareal.
1.2

Dækningen omfatter ansvar for skade på person eller ting ved forurening af eller igennem
luft, jord eller vand
l

fra den sikredes virksomhed

l

fra virksomhedens affaldsdepoter

l

fra virksomhedens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter.

Dækningen forudsætter, at skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld.
Ved pludselig forstås, at både den bagvedliggende og den udløsende årsag samt virkningen
skal være pludselig.
Skaden må ikke være en følge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de
til enhver tid gældende offentlige forskrifter.
Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af udledning
gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med de begrænsninger,
der er nævnt i dette punkt.

2
2.1

Hvad omfatter dækningen ikke?
Dækningen omfatter ikke ansvar for skade på ting
2.1.1

der tilhører sikrede

2.1.2

som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden
grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af

2.1.3

som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på
anden måde bearbejde eller behandle, hvis skaden sker under hvervets udførelse

2.1.4

hvis skaden er forårsaget af, at produkter eller ydelser er udeblevet, ikke er
kommet rettidigt frem eller ikke er præsteret rettidigt

2.1.5

hvis skaden er forårsaget af sikredes udførelse af jordarbejder, herunder
jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet,
nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer

Side 11 af 16

100 Erhvervsansvar

2.1.6

hvis skaden er forårsaget af sikredes brug af sprængstoffer

2.1.7

hvis skaden er forårsaget af arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved
virksomhedens drift, i form af
2.1.7.1

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

2.1.7.2 jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.m. som nævnt i punkt 2.1.5 og
sådanne arbejder udført af andre end sikrede.
2.2

Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en personeller tingskade, der er dækket af forsikringen.

2.3

Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller
private, herunder "punitive damages" *.

2.4

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter
at de er bragt i omsætning eller præsteret (Produktansvar).

2.5

Dækningen omfatter ikke ansvar for brand- og eksplosionsskade, der er forvoldt ved varmt
arbejde* udført uden for sikredes forsikringssteder.
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For Produktansvarsdækningen gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10,
fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.
Betingelserne for Produktansvar går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne,
hvis betingelserne for Produktansvar udtrykkeligt fraviger.

1
1.1

Hvilket ansvar er omfattet?
Dækningen omfatter sikredes*
l

erstatningsansvar*

l

hæftelsesansvar* for underentreprenører, underleverandører og lignende (se dog
punkt 2.3 og 2.4)

for skade på person eller ting forvoldt af sikredes produkter eller ydelser og rådgivning
knyttet til de leverede produkter og ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret.
Dækning er betinget af, at skaden er forvoldt under udøvelse af den virksomhed, der er
nævnt i policen, og af produkter eller ydelser, som er nævnt i policen.

2
2.1

Hvad omfatter dækningen ikke?
Dækningen omfatter ikke ansvar for
2.1.1

skade på eller tab vedrørende selve produktet eller ydelsen

2.1.2

skade eller tab, der er forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved
driften af luftfartøj, og som er medvirkende årsag til, enten at et luftfartøj
havarerer, eller til at der bliver fare for, at et luftfartøj havarerer

2.1.3

skade eller tab, der er forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til
"off-shore"-installationer, og som er medvirkende årsag til, enten at sådan en
installation havarerer, eller til at der bliver fare for, at sådan en installation
havarerer

2.1.4

skade på eller tab vedrørende ting, som tilhører forsikringstageren

2.1.5

skade på eller tab vedrørende ting, som sikrede har i sin varetægt m.m. som
beskrevet i afsnit 100, punkt 2.1.2

2.1.6

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

2.1.7

skade på eller tab vedrørende ting, der er forårsaget af sikredes jord-, vand- eller
nedbrydningsarbejder m.m. som beskrevet i afsnit 100, punkt 2.1.5

2.1.8

skade på eller tab vedrørende ting, der er forårsaget af sikredes brug af
sprængstoffer

2.1.9

formuetab, som ikke er en følge af en person- eller tingskade, som er omfattet af
dækningen. Dækningen omfatter heller ikke følgende formuetab, selvom de er en
følge af en person- eller tingskade, som er omfattet af dækningen:
2.1.9.1 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage,
genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller
træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller
ydelser.
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2.1.9.2 Driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, se dog afsnit 20,
punkt 4.4.
2.1.9.3 Bøder eller tilsvarende hvad enten de tilfalder offentlige eller private,
herunder "punitive damages"*.
2.2

Dækningen omfatter ikke sikredes ansvar for skade på og tab vedrørende ting, herunder
bygninger
2.2.1

som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller
indarbejdet i, sammenføjet med, brugt til at emballere eller på anden måde
forbundet med

2.2.2

som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, brugt til at oparbejde eller som
foder for

2.2.3

som sikredes produkt eller ydelse bruges til fremstilling, bearbejdning eller anden
form for behandling af.

2.3

Dækningen omfatter ikke sikredes hæftelsesansvar for rådgivningsydelser leveret af
underentreprenører, underleverandører og lignende.

2.4

Dækningen omfatter ikke sikredes hæftelsesansvar for formuetab forårsaget af
underentreprenører, underleverandører og lignende.
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Ordforklaring Ansvarsforsikring
Denne ordforklaring er ikke en del af betingelserne. I tilfælde af en skade er det altid betingelserne,
der gælder. Ordforklaringen er en nærmere forklaring af nogle af de ord, som forekommer i
betingelserne.
Besigtigelse
Besigtigelse betyder, at en person fra Alm. Brand kommer ud og ser på det beskadigede.
CMR-loven
Lov nr. 47 af 10. marts 1965 om fragtaftaler ved international vejtransport med de ændringer der
følger af § 3 i lov nr. 645 af 13. december 1978 med eventuelle fremtidige ændringer.
Differencekrav
Krav om erstatning der skyldes, at skadelidte er berettiget til en højere erstatning efter
Erstatningsansvarsloven end efter Arbejdsskadeloven, såfremt der er tale om erstatningsposter
omfattet af begge love.
Flyttegods
I relation til denne forsikring betragtes flyttegods som privat indbo og firmaflytninger.
Forsikringstager
Forsikringstager er den virksomhed/person, som forsikringen er oprettet til. Forsikringstager er
også den virksomhed/person, som har ret til at ændre og opsige forsikringen.
Forsikringstiden
Forsikringstiden begynder på den dato, hvor forsikringen træder i kraft, og fortsætter uændret,
indtil den opsiges af en af parterne med et aftalt varsel.
Forsæt
Man har forvoldt en skade med forsæt, hvis handlingen, der har ført til skaden, er med vilje, eller
hvis det må anses for overvejende sandsynligt, at en skade ville indtræde på baggrund af
handlingen.
Grov uagtsomhed
Man har optrådt uagtsomt, hvis man har optrådt anderledes end en almindelig, fornuftig person
ville optræde, hvis han eller hun var placeret i den konkrete situation. Der skelnes mellem simpel og
grov uagtsomhed. Den grove uagtsomhed dækker over situationer, hvor optrædenen ligger meget
langt fra, hvordan en almindelig, fornuftig person ville have optrådt.
Grønt kort-ordningen
En opdateret oversigt over lande der er tilsluttet ordningen kan findes på dette link til
organisationen, der administrerer ordningen, "Council of Bureaux".
Hovedforfald
Hovedforfald er den dag, hvor en ny forsikringsperiode begynder.
Hæftelsesansvar
I juridisk forstand er hæftelse lig med forpligtelse. Eksempel, en hovedentreprenør får en
underentreprenør til at udføre en bestemt opgave, men det viser sig, at arbejdet er mangelfuldt.
Entreprenøren (har en forpligtelse) hæfter som udgangspunkt for underentreprenørens ansvar over
for bygherre, da manglen vedrører den aftale, der er indgået imellem bygherre og entreprenøren.
Entreprenøren kan derefter rette kravet mod den ansvarlige underentreprenør.
Indeksregulering
En indeksregulering betyder, at vi én gang om året regulerer pris, sum eller selvrisiko efter et af
Danmarks Statistiks indeks. I betingelserne står det, hvilket indeks der gælder for forsikringen.
I tjeneste for
Arbejde der udføres som led i et ansættelsesforhold.
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NVOC / NVOCC
Forkortelsen NVOC står for Non Vessel Owning Carrier og forkortelsen NVOCC står for Non Vessel
Owning Common Carrier.
Offentlig-retligt
Ved offentlig-retligt forstås de retsområder, der vedrører forfatningen og forholdet mellem det
offentlige og borgerne.
Opmagasinering
Opmagasinering er, når genstande bliver opbevaret på grund af pladsmangel eller lignende uden for
forsikringsstedet. F.eks. opbevaring i opbevaringscentre, flyttefirmaer, containere eller
virksomheder.
Pengerepræsentativer
Pengerepræsentativer omfatter værdipapirer og lignende, som kan omsættes til reelle kontanter.
F.eks. gavekort, bus- og togkort uden billeddokumentation og billetter i almindelighed.
Punitive damages
Punitive damage kendes især fra USA, hvor der udover den egentlige skadeserstatning pålægges
skadevolder en bod fastsat ud fra "hvad skal der til for at dette ikke har givet økonomisk gevinst".
Det sker typisk, når der er udvist grov uagtsomhed, og foretaget økonomiske beregninger på om det
f.eks. kan betale sig at trække et produkt tilbage eller om det er billigere bare at erstatte, hvis skaden
sker. Men også hvis man har fravalgt at rette op på noget, som førte til skader (små som store) fordi
der var en økonomisk gevinst ved at bibeholde gældende rutiner.
Regres
Regres betyder, at vi kan kræve tilbagebetaling af beløb som vi har betalt fra en ansvarlig
skadevolder.
Selvrisiko
Selvrisikoen er den økonomiske risiko, som forsikringstager selv skal bære, når der sker en skade.
Dvs. den del af skaden, der ikke er dækket af forsikringen.
Sikrede
Den sikrede er den virksomhed/person, der er tegnet forsikring for. Den sikrede vil ofte være
identisk med forsikringstager.
Subsidiær
Betyder, at dækningen træder i stedet for en primær forsikringsdækning, hvis der ikke er tegnet en
primær forsikring.
Varetægt
En ting er i din varetægt, når du råder over den. F.eks. en ting du lejer, har til opbevaring, låner eller
bruger.
Varmt arbejde
Varmt arbejde er arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudviklende værktøj, eller hvor der
arbejdes med eller frembringes flammer, gnister eller brandfarlig opvarmning. Varmt arbejde
anvendes f.eks. i forbindelse med tagdækning, vinkelslibning, svejsning, skæring, lodning, tørring,
opvarmning, ukrudtbrænding og andre former for varmebehandling som nævnt i Dansk
Brandteknisk Instituts Brandtekniske Vejledninger nr. 10 (overordnede anvisningsregler), nr. 10A
(brandsikringsforanstaltninger ved tagarbejde) og nr. 10B (brandsikringsforanstaltninger ved
metalbearbejdning m.m.)
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