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1. Hvem er dækket af
forsikringen

c.

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

A) Erhvervsansvarsforsikring
2. Erhvervsansvarsforsikring
2.1 Fremgår det af policen, at der er tegnet
erhvervsansvarsforsikring, dækker policen 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.
2.2 Herudover omfatter forsikringen sikredes
hæftelsesansvar for skader forvoldt af
sikredes underentreprenører/leverandører. Det er en forudsætning for
dækning, at sikrede ikke har begrænset
Thisted Forsikring A/S’ ret til regres imod
skadevolder. Dækningen er subsidiær i
forhold til en af underentreprenøren/underleverandøren tegnet erhvervs-og
produktansvarsforsikring. Dækningen
ydes i henhold til denne forsikrings øvrige
betingelser og vilkår.
2.3 Forsikringen omfatter tillige motoransvar
for mindre motorredskaber, der udelukkende anvendes til pasning af ejendommens udendørsarealer.

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på
ting:
a.
b.
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Tilhørende forsikringstageren,
Som sikrede har til lån, leje, opbevaring eller af anden grund har i sin varetægt eller har sat sig i besiddelse af,

d.

e.

f.
g.

Som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere
eller på anden måde bearbejde eller
behandle, hvad enten skaden sker
under eller efter erhvervets udførelse.
Dette gælder ligeledes skade på ting,
der findes i sådan forbindelse med
de ting hvorpå der arbejdes, at der
foreligger en nærliggende mulighed
for skadetilføjelse. Hvis det af policen
fremgår, at der er tegnet dækning for
reparationsansvar, dækkes dog
ansvar for skade, der sker under
hvervets udførelse med den i policen
angivne forsikringssum og selvrisiko,
Forårsaget ved, at produkter eller
ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt
frem eller ikke præsteres rettidigt,
Forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og
optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer,
Forårsaget ved den sikredes brug af
sprængstoffer,
Forårsaget ved arbejder på bygning
eller grundareal, 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 nævnt i litra e og
sådanne arbejder udført af
andre end sikrede.

2.4 Forsikringen dækker ikke ansvar for
formuetab, medmindre dette er en følge
af en af forsikringen dækket person eller
tingskade.
2.5 Forsikringen dækker ikke bøder eller
tilsvarende, hvad enten de tilfalder det
offentlige eller private, herunder ”punitive
damages”.
2.6 Dækning

for forureningsskader
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2.6.1 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 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.

fremgangsmåde eller undladelse af at
træffe sædvanlige forholdsregler til
begrænsning af skaden.

2.6.2 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 nærværende stykke
angivne begrænsninger.

2.7.4 Af enhver dækningsberettiget skade
sket under udførelsen af ”varmt
arbejde”, gælder en selvrisiko på 10%
min. 2.000 kr. og maks. 30.000 kr.

2.6.3 Forsikringssummen fremgår af
policen.

Ved vurderingen af dette forudsættes
det, at sikrede følger de til enhver tid
gældende offentlige forskrifter samt de
anvisninger til brandminimerende arbejdsmetoder, der fremgår af DBI’s
brandtekniske vejledning 10, del 1, 2
og 3, afhængigt af hvilke opgaver der
udføres.

Tillægsdækninger under
erhvervsansvar
2.8 Gravedækning

Særlig forurenende virksomheder:
2.6.4 Omfattes den forsikrede virksomhed af
den i henhold til miljøloven til enhver tid
udarbejdede oversigt over ”Særlig forurenende virksomheder”, er dækning efter
bestemmelserne i pkt. 2.5 betinget af, at
policen bærer speciel påtegning om at
”Virksomheden er omfattet af miljøerstatningsloven”, samt at det af policen
fremgår, at der er tegnet forureningsdækning.
2.7 Dækning

for ”varmt arbejde”

2.7.1 Brug af åben ild, også kaldet ”varmt
arbejde”, omfatter alt arbejde med tagdækning, svejsning, skæring, lodning,
tørring, opvarmning og andre arbejder
med varmeudviklende værktøj.
2.7.2 ”Varmt arbejde” er omfattet af
forsikringen, med de samme
undtagelser og bestemmelser, der
gælder for hele policen.
2.7.3 Forsikringen dækker ikke sikredes
ansvar under udførelsen af ”varmt
arbejde”, såfremt skaden skyldes
anvendelse af en forkert faglig
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2.8.1 Fremgår det af policen, at der er tegnet
gravedækning, omfatter forsikringen,
uanset pkt. 2.2.e, ansvar for skade og
deraf følgende tab, forvoldt under udgravnings- eller opgravningsarbejder
samt nedbrydnings- eller nedramningsarbejder.
2.8.2 Forsikringen dækker ikke ansvar for
skade, der skyldes:
a. Ændring i grundvandssænkning
b. Mangelfuld afstivning eller
c. Er forvoldt under brug af sprængstof-

fer.
2.8.3 Det er en forudsætning for dækning:
a. At der forinden arbejdets påbegyndel-

se er indhentet myndighedsgodkendelse, hvor dette kræves, samt
b. At placeringen af ledningsnet, kloakker og kabler er undersøgt forinden
arbejdets påbegyndelse, herunder
ved indhentning af kortmateriale fra
myndigheder og ledningsejere.
2.8.4 Selvrisiko fremgår af policen.
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2.9 Løftedækning
2.9.1 Såfremt det af policen fremgår, at der
er tegnet løftedækning, omfatter forsikringen beskadigelse af genstande, der tilhører, er i den forsikredes varetægt, under
dennes kontrol eller for hvilke den forsikrede bliver ansvarlig, når sådanne genstande faktisk bliver løftet, sænket eller
båret af forsikringstagerens selvkørende
kran, lastvognskran eller byggelift.
2.9.2 Det er en forudsætning for selskabets
erstatningspligt, at køretøjet er
specificeret i policen.
2.9.3 Dækningen er betinget af, at kranen
eller liftens løftehøjde ikke overstiger 10
m.
2.9.4 Forsikringen omfatter ikke skade på
elektroniske dataanlæg eller skade på
selve kranen / liften.
2.9.5 Forsikringssummen der fremgår af policen, udgør selskabets maksimale erstatning i et forsikrings år.

for nøgler der går tabt som følge af:
a. Indbrudstyveri, hvorved forstås tyveri

begået ved indbrud i forsvarligt aflåst
bygning
– tyveri fra pengeskab eller boks forøvet ved benyttelse af koden eller
nøglerne dertil, for så vidt disse har
været efterladt på samme sted, er ikke omfattet af dækningen.
b. Tyveri fra sikredes køretøjer, såfremt

der kan påvises tegn på voldeligt opbrud.
c. Ran og røveri

– forsikringen dækker dog ikke, såfremt
et medlem af forsikringstageren
personale har været delagtig i forøvelse
af skaden.
2.9.4 Forsikringssummen fremgår af
policen, og udgør selskabets
maksimale erstatning pr. forsikrings år.
2.9.5 Selvrisiko fremgår af policen.

B) Produktansvarsforsikring

2.9.6 Selvrisiko fremgår af policen.
2.10 Nøgletabsdækning
2.9.1 Fremgår det af policen, at der er tegnet
nøgletabsdækning, omfatter forsikringen
sikredes ansvar for nøgler der går tabt i
sikredes varetægt, og som en umiddelbar
følge heraf, også udgifter til omstilling eller
udskiftning af låse i bygninger/lokaler, hvor
nøglerne hører til.
2.9.2 Det er dog en forudsætning, at:
1. Nøglerne er i sikredes varetægt som
led i en aftale mellem sikrede og
skadelidte, og at
2. Nøglerne skal kunne henføres til
de bygninger/lokaler hvor de hører
til.
2.9.3 Forsikringen omfatter kun ansvar
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3 Produktansvar meddækket
under erhvervsansvar
3.1 Forsikringen omfatter, ansvar for
skade, der er en følge af mangler eller
andre ikke-kontraktmæssige
egenskaber ved produkter eller
ydelser, hvis 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
forsikringstager selv til salg i egen
forretning.
2. Håndværksvirksomhed uden seriefremstilling af produkter og
a. Som ikke leverer produkter, der

skal indgå i en produktionsproces,
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b. Som ikke leverer produkter, der

skal indføjes som bærende dele i
bygning eller anlæg,
c. Som ikke foretager bygnings- eller
anlægsarbejder,
d. Som ikke foretager installationseller montagearbejder.
3. Restaurant, hotel og lignende
virksomheder, der leverer mad,
drikkevarer og lignende.
3.2 Forsikringen dækker ikke ansvar for
skade på selve produktet eller
ydelsen, 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.
3.3 Undtagelserne der fremgår af pkt. 2.2
til pkt. 2.4 vil ligeledes blive gjort
gældende ved produktansvarsskader.
3.4 Selvrisiko der fremgår af policen
under erhvervsansvarsforsikringen vil
også være gældende for
produktansvarsskader

4. Produktansvar
4.1 Fremgår det af policen, at der er tegnet
produktansvarsforsikring, omfatter policen
sikredes erstatningsansvar for skade på
person eller ting forvoldt af sikredes
produkter eller ydelser, efter at de er
bragt i omsætning eller præsteret.
Dækningen 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.
4.2 Det er en betingelse for forsikringens
dækning, at virksomheden for produkter,
der udvikler skadelige egenskaber efter
nogen tids opbevaring, forsyner emballagen med påtryk om sidste salgsdato.
4.3 Forsikringen dækker ikke ansvar for:
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•
•

•

•

•
•

•

•

•

Skade på selve produktet eller ydelsen,
Skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes
ved driften af luftfartøj, og som er
medvirkende årsag enten til havari af
luftfartøj eller til fremkaldelse af fare
herfor,
Skade hidrørende fra et produkt, der
er solgt eller leveret efter
- At det på et marked er blevet
forbudt at sælge produktet.
-At salget af produktet er standset på grund af viden eller mistanke
om skadelige egenskaber ved
produktet.
Skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til
”offshore” installationer, og som er
medvirkende årsag enten til havari af
sådan installation eller til fremkaldelse af fare herfor.
Skade på ting tilhørende forsikringstageren,
Skade på ting, som sikrede har i sin
varetægt m.v. som anført i pkt. 2.2.
afsnit b.
Skade på ting, som sikrede har under
bearbejdning eller behandling m.v.
som anført i pkt. 2.2. afsnit c.
Skade på ting forårsaget af sikredes
jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som anført i pkt. 2.2.
afsnit e.
Skade på ting forårsaget af sikredes
brug af sprængstoffer.

4.4 Ansvar for formuetab, der ikke er en følge
af en af forsikringen dækket person- eller
tingskade, dækkes ikke. Forsikringen
dækker heller ikke følgende formuetab,
selv om de er en følge af en af forsikringen
dækket person- eller tingskade:
a. Tab, udgifter eller omkostninger for-

bundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere,
tilintetgøre, bortfjerne eller træffe
tilsvarende foranstaltninger med
hensyn til defekte produkter eller
ydelser,
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b. Driftstab, tidstab, avancetab og lig-

nende indirekte tab, jf. dog pkt. 7.3,

kasseres, repareres, er blevet dyrere at
fremstille, bearbejde eller mindre værd.

c. Bøder eller tilsvarende, hvad enten de

tilfalder det offentlige eller private,
herunder ”punitive damages”.
4.5 Selvrisiko fremgår af policen.

Tillægsdækninger under
produktansvar
4.6 Ingrediens- og

komponentskade og – tab
4.6.1 Forsikringen dækker, såfremt det
fremgår af policen, sikredes ansvar for
skade på eller tab vedrørende ting,
herunder bygninger,
a. 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,
b. Som sikredes produkt eller ydelse er
oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af eller foder for,
c. Som sikredes produkt eller ydelse
benyttes til fremstilling, bearbejdning
eller anden form for behandling af.
4.6.2 Dækning ydes i de i pkt. 4.6.1 nævnte
tilfælde, hvis der foreligger en skade, som
angivet i stk. 4.1 eller et formuetab, som
angivet i stk. 4.4, 1. pkt. under de i øvrigt i
stk. 4.1 nævnte betingelser, men kun
med den i policen særskilt angivne
forsikringssum.
4.6.3 Den ovenfor anførte udvidelse i form af
ansvar for tab vedrørende ting, begrænses dog samtidig i overensstemmelse
med policens øvrige bestemmelser, for så
vidt angår tab, uanset at begrebet ”skade”
alene er anført i disse.
4.6.4 Dækningen er begrænset til sikredes
ansvar for det direkte tab forbundet med,
at en fremstillet eller bearbejdet ting på
grund af sikredes produkt eller ydelse må
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4.6.5 Dækning ydes kun for den fremstillede
eller bearbejdede tings værdiforringelse,
de yderligere fremstillings- eller bearbejdningsomkostninger eller selve reparationsudgiften.
4.6.6 Andre omkostninger og tab, herunder
som følge af udsendelse af personel,
hjemkaldelse, opsporing, undersøgelse
eller transport af den fremstillede eller
bearbejdede ting eller udsendelse af
meddelelser vedrørende denne, dækkes
ikke.
4.6.7 I de tilfælde, hvor sikredes produkt eller
ydelse har forvoldt skade på eller tab
vedrørende ting som nævnt i pkt. 4.6.1
litra a og b, sker dækning med fradrag for
værdien af sikredes produkt eller ydelse
uden defekt.
4.6.8 Selvrisiko fremgår af policen.

4.7 Behandling og bearbejdning
4.7.1 Såfremt det fremgår af policen, at
forsikringen dækker behandling og
bearbejdning, dækkes uanset
betingelserne pkt. 4.3.g ansvar for
skader på eller tab vedrørende ting, som
sikrede har påtaget sig at klargøre,
installere, reparere, montere eller på
anden måde behandle eller bearbejde,
medmindre skaden sker under hvervets
udførelse.
4.7.2 Forsikringssum samt selvrisiko fremgår
af policen.

4.8 Tilbagekaldelsesforsikring
4.8.1 Fremgår det af policen, at der er tegnet
tilbagekaldelsesforsikring, omfatter forsikringen omkostninger til de under pkt.
4.8.2 nævnte foranstaltninger, såfremt:
a. Sådanne foranstaltninger er nødven-
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dige for at undgå eller afværge sundheds- eller sikkerhedsfare med deraf
følgende risiko for personskade, jfr.
lov om produktsikkerhed eller bestemmelser i hertil svarende speciallovgivning, og
b. Sådanne foranstaltninger enten er påbudt af en kompetent myndighed
med hjemmel i lov eller godkendt af
selskabet, jf. pkt. 4.8.7 nedenfor.
Dækningen er betinget af, at sundheds- eller
sikkerhedsfaren vedrører de produkter eller
ydelser, som er angivet i policen, og at
sådanne produkter eller ydelser er leveret
eller præsteret.
Forsikringen dækker ikke produkter eller
ydelser leveret eller præsteret af de sikrede
mere end 6 måneder før dækningens
ikrafttræden.
4.8.2 Omfang:

e. Destruktion af produktet i det omfang,
sådan handling er påbudt af kompetent myndighed med hjemmel i lov.
4.8.3 Undtagelser:
Forsikringen dækker ikke:
a. Omkostninger til afhjælpning af de

b.

c.

d.

Forsikringen omfatter omkostninger, som
sikrede er forpligtet til at udrede i forbindelse
med:
e.

a. Varsling af kendte eller ukendte aftagere af produktet/ydelsen (f.eks.
skriftligt eller via presse, tv, radio, telekommunikation eller lign.).
b. Transport (inkl. emballering) af produktet fra den, som besidder produktet, tilbage til sikrede eller nærmest
egnede sted (f.eks. forhandler,
grossist, detaillist eller værksted), hvor
produktet kan repareres, omleveres,
kasseres eller destrueres.
c. Persontransport samt opholds- og fortæringsudgifter for egne ansatte eller
andre kvalificerede personer, såfremt
det er billigere af reparere, omlevere
eller destruere produktet direkte hos
den, der har produktet i sin
besiddelse i stedet for at forholde sig
som omtalt i pkt. b ovenfor.
d. Undersøgelse og frasortering af mangelfulde produkter hos den, som besidder produktet, når dette er økonomisk mere fordelagtigt end at tilbagekalde hele produktionen.

f.

g.

h.

i.

j.
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forhold, som er årsag til faren jf. dog pkt.
4.8.2.c. Forsikringen dækker alene
ekstraomkostninger, der er begrundet i
tilbagekaldelsen.
Mangels beføjelser i henhold til den
almindelig køberet eller i henhold til
garantitilsagn, såsom omlevering el- ler
reparation af produktet, demon- tering og
remontering m.v.
Driftstab, tidstab, avancetab, image-tab,
tab af markedsandele og lignende
indirekte tab, uanset hvem et sådant tab
rammer.
Omkostninger til foranstaltninger, der
iværksættes alene af hensyn til
produktets utilstrækkelige holdbarhed,
herunder overskridelse af sidste salgseller holdbarhedsdato.
Omkostninger, der udspringer af forhold,
som de sikrede eller den, det på disses
vegne påhviler at lede virksomhedens
drift, var vidende om eller alene af grov
uagtsomhed uvidende om ved
tilbagekaldelsesforsikringens
ikrafttrædelse.
Omkostninger til tilbagekaldelse af
produkter fra steder, hvor disse befinder
sig af andre årsager end som led i
produktets normale distribution.
Omkostninger til foranstaltninger i
relation til de eksemplarer af produktet,
der allerede har forårsaget en skade.
Omkostninger i forbindelse med tvister
anlagt af eller imod offentlige
myndigheder.
Omkostninger til undersøgelser, der har til
hensigt at fastslå, om de produkter, som
sikrede har bragt i omsætning eller har til
hensigt at markedsføre er lovlige eller
kontraktmæssige, uanset hvem der
afholder udgiften, bortset fra sådanne
undersøgelser og frasorteringer, som er
nævnt i pkt. 4.8.2.d.
Omkostninger, der afholdes senere end 3
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år efter, at de sikrede har bragt det
produkt i omsætning eller leveret den
ydelse, som er årsag til sundheds- eller
sikkerhedsfaren.
k. Omkostninger til foranstaltninger i relation
til produkter, som på grund af den
tekniske eller videnskabelige udvikling,
efter at produktet er bragt i omsætning,
nu vides at udgøre en sundheds- eller
sikkerhedsfare (udviklingsskader).
Såfremt selskabet og de sikrede ikke er
enige i vurderingen heraf, påhviler det de
sikrede at dokumentere, at der ikke er
tale om en udviklingsskade.
l. Omkostninger til foranstaltninger i relation
til produkter på grund af sabotage eller
trusler herom.

a. Et påbud udstedt af en kompetent

4.8.4 Forsæt/grov uagtsomhed

4.8.6 Maksimumsdækning:

Forsikringen omfatter ikke omkostninger til de
under pkt. 4.8.2 nævnte foranstaltninger,
såfremt

For alle omkostninger omfattet af tilbagekaldelsesforsikringen gælder den i policen
særskilt anførte forsikringssum.

a. Sundheds- eller sikkerhedsfaren kan
henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af
virksomheden.
b. Sikrede eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede
virksomhedens drift, var vidende om
eller alene af grov uagtsomhed var
uvidende om sundheds- og
sikkerhedsfaren.
c. Sundheds- og sikkerhedsfaren
skyldes, at de sikrede forsætligt eller
groft uagtsomt har givet urigtige oplysninger om anvendeligheden af vedkommende produkt eller ydelse, uanset formen for en sådan oplysning.
d. Sundheds- eller sikkerhedsfaren opstår som følge af en forsætlig eller
groft uagtsom overtrædelse af offentlige forskrifter, og handlingen eller
undladelsen skete efter ordre eller
godkendelse fra sikrede.
4.8.5 Forsikringstid:
Forsikringen dækker omkostninger, der
afholdes som følge af

myndighed med hjemmel i lov, eller
b. At sikrede eller den, det på dennes

vegne påhviler at lede virksomhedens
drift, får sin første viden eller formodning
om, at produktet eller ydelsen udgør en
sundheds- eller sikkerhedsfare,
i dækningens løbetid.
Forsikringen omfatter dog ikke omkostninger til foranstaltninger, der anmeldes til
selskabet mere end 3 måneder efter
dækningens udløb.
Forsikringen omfatter ikke omkostninger, der
afholdes mere end 2 år efter det tidligste af
de under pkt. 4.8.5 a og b nævnte forhold.

Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt
med selskabets godkendelse. Sådanne
omkostninger og renter af idømte
erstatningsbeløb henhørende under tilbagekaldelsesforsikringen dækkes kun i det
omfang, forsikringssummen for tilbagekaldelsesforsikringen ikke herved overskrides.
Er forsikringssummen mindre end idømte
erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostningerne og
renter, som svarer til det erstatningsbeløb,
selskabet skal betale.
Omkostninger til foranstaltninger omfattet af
punkt 4.8.2, hvor sundheds- eller
sikkerhedsfaren udspringer af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én
forsikringsbegivenhed (serieskade).
Omkostninger til foranstaltninger i relation til
sådanne produkter eller ydelser henføres til
det tidspunkt, hvor:
a. Der første gang udstedes påbud om

tilbagekaldelse af produkter tilhørende
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serieskaden, eller
b. Sikrede får sin første viden eller formodning om, at produkter eller ydelser
tilhørende serieskaden udgør en
sundheds- eller sikkerhedsfare som
anført i pkt. 4.8.1.
Ligger nogen af de nævnte forhold før
forsikringens ikrafttræden, er ingen del af
omkostningerne ved de under pkt. 4.8.2
nævnte foranstaltninger dækket.
4.8.7 Anmeldelsespligt
Forinden foranstaltninger som nævnt i pkt.
4.8.2 iværksættes, er de sikrede forpligtet til
at kontakte selskabet og forelægge de valgte
foranstaltninger til godkendelse. Dette gælder
dog ikke, såfremt det er nødvendigt at
foretage foranstaltningerne øjeblikkeligt for at
afværge overhængende fare for en
personskade.
4.8.8 Geografisk område:
Uanset det i policen anførte geografiske
område dækker tilbagekaldelsesforsikringen
ikke omkostninger i relation til produkter eller
ydelser, som befinder sig inden for det
geografiske område USA og Canada.
4.8.9 Selvrisiko:
Selvrisiko fremgår af policen.

C) Generelle bestemmelser
5. Fareafværgelse
5.1 Opstår der en umiddelbar fare for, at en
skade omfattet af forsikringen vil indtræde, dækker forsikringen med maksimalt
500.000 kr. pr. forsikrings år de udgifter
og tab, som er forbundet med foretagelse
af de til farens afværgelse nødvendige
foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller af en tredjemand, over for
hvem sikrede er ansvarlig.
5.2 Forsikringen dækker ikke skade, hvis
indtræden sikrede forsætligt eller groft
uagtsomt har undladt af afværge.
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5.3 For så vidt angår afværgelse af fare for
indtræden af en af forsikringens pkt. 3 eller pkt. 4 omfattet skade, dækker forsikringen dog ikke udgifter eller tab forbundet
med foretagelse af foranstaltninger som
nævnt i pkt. 4.4. afsnit a, selv om de
foretages med henblik på afværgelse 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
pkt. 5.1, eller som er en følge af, at et
defekt produkt eller en defekt ydelse ikke
kan anvendes.

6. Datoforekomster
6.1 Forsikringen dækker ikke ansvar for
skade eller tab, som direkte eller
indirekte, helt eller delvist skyldes:
a. Datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf.
b. Tilsyn eller rådgivning om datoforekomsters påvirkning af funktioner i
anlæg, systemer eller kombinationer
heraf.
c. Kontrol, godkendelse, beslutning, attestation eller påtegning om forhold for
hvilke datoforekomsters påvirkning af
funktioner i anlæg, systemer eller
kombinationer heraf har betydning
(herunder – men ikke begrænset til –
direktørens, bestyrelsesmedlemmers
og revisorers udførelse af deres
opgaver).
6.2 Denne undtagelse omfatter alle
datoforekomster, uanset om der er tale om
datoer i forbindelse med årtusindeskifte
eller et hvilket som helst andet tidspunkt.
6.3 Ved datoforekomst forstås enhver
tidsangivelse, der baserer sig på et
kalendersystem, når tidsangivelsen
fungerer som oplysning, kode, signal, eller
på en hvilken som helst anden måde i et
anlæg, system eller kombination heraf.
6.4 Ved anlæg forstås enhver maskine,
produkt og enhver anden fysisk genstand
eller gruppe af genstande, uanset om de
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har karakter af fast ejendom eller løsøre,
herunder – men ikke begrænset til – edbhardware, -software eller integreret elektronik (herunder mikroprocessorer og
chips).
6.5 Ved system forstås enhver information
instruktion eller samling heraf og ethvert
medium for informationer og instruktioner,
uanset om det er på edb, papir eller i form
af stråler, bølger, fysiske påvirkninger,
kemiske processer eller andet af materiel
eller immateriel karakter.

7. Aftaler om ansvar og
erstatning
7.1 Forsikringen dækker ikke ansvar, som
følger af et tilsagn fra sikrede om en an
den erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger
af almindelige erstatningsregler. Findes
tilsagnet i forsikringstagerens almindelige
salgs- og leveringsbetingelser, og har
selskabet godkendt tilsagnet, er et i dette
begrundet ansvar for en af forsikringen i
øvrigt omfattet skade dog dækket.
7.2 Har forsikringstageren ved aftale
fraskrevet sig ret til erstatning, dækker
forsikringen ikke i det omfang, selskabets
regresret herved begrænses, medmindre:
a. Fraskrivelsen findes i forsikringstage-

rens almindelige indkøbsbetingelser,
og selskabet har godkendt fraskrivelsen,
b. 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 foreliggende.

dækket person- eller tingskade, såfremt
sikrede, uanset fraskrivelsen, er ansvarlig
herfor.

8. Geografisk dækningsområde
8.1 Forsikringen dækker skade, som er sket
inden for det i policen angivne geografiske område.
8.2 Skade omfattet af pkt. 3 eller pkt. 4, 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.
a. Enten i ikke-erhvervsmæssigt, privat
øjemed,
b. Eller i erhvervsmæssigt øjemed,
Uden at sikrede havde eller burde have
kendskab hertil.
8.3 Anden skade end sådan, som omfattes af
pkt. 3 eller pkt. 4, sket uden for det i policen angivne geografiske område
dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af
sikrede under rejse eller midlertidigt
ophold der og 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.

9. Afgrænsning overfor særlige
ansvarsforsikringer
Forsikringen dækker ikke ansvar for:
a. Skade forvoldt ved sikredes benyttelse af

7.3 Har forsikringstageren i sine almindelige
salgs- og leveringsbetingelser fraskrevet
sig ansvar for formuetab omfattet af pkt.
4.4. afsnit b, og har selskabet godkendt
denne fraskrivelse, dækker forsikringen
sådant tab, der følger af en af pkt. 4.1,
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motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet
motorkøretøjs-forsikring for sådant
køretøj, dækker nærværende forsikring på
policens almindelige betingelser det
ansvar, der ikke omfattes af
motorkøretøjs-forsikringen, når køretøjet
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b.
c.
d.

e.

er i brug som arbejdsredskab. Endvidere
dækkes ansvar for mindre motorredskaber, der alene anvendes til pasning
af ejendommens udendørsarealer.
Skade forvoldt ved sikredes benyttelse af
sø fartøj eller luftfartøj,
Skade forvoldt af sikredes hund,
Skade forvoldt af sikrede som jæger i det
omfang, sådant ansvar dækkes af
jagtforsikringen,
Nuklear skade som defineret i pkt. 1 i lov
om erstatning for atomskader (nukleare
skader).

10. Forsæt, grov uagtsomhed
m.v.
10.1 Forsikringen dækker ikke ansvar for
skade forvoldt af sikrede med forsæt eller
under selvforskyldt beruselse.

uanset formen for en sådan oplysning.

11. Forsikringstid
11.1 Forsikringen dækker erstatningskrav,
som er rejst mod sikrede i forsikringstiden.
11.2 Et erstatningskrav anses for rejst på det
tidligste af følgende tidspunkter
a. Det tidspunkt, hvor sikrede modtager
første skriftlige henvendelse i
anledning af en skade eller et tab med
krav om erstatning,
b. Det tidspunkt, hvor forsikringstageren
eller den, hvem det på dennes vegne
påhviler at lede virksomhedens drift,
får sin første viden om,
1.

10.2 Forsikringen dækker ikke ansvar for
skade, der direkte eller indirekte er
forårsaget af benyttelse af asbest eller
andre materialer i det omfang, de
indeholder asbest, uanset mængden
heraf.
10.3 Forsikringen dækker ikke ansvar for
skade omfattet af pkt. 2 (erhvervsansvar)
på ting, når skaden skyldes sikredes
grove tilsidesættelse af elementære
sikkerhedsforanstaltninger.
10.4 Forsikringen dækker ikke ansvar for
skade omfattet af pkt. 3 eller pkt. 4 (produktansvar), såfremt:
a.

b.

c.
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Skaden kan henføres til et groft
uforsvarligt forhold i forbindelse med
ledelsen af virksomheden,
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 defekt med forsæt,
Skaden skyldes, at der forsætligt eller groft uagtsomt er givet urigtige
oplysninger om anvendeligheden af
vedkommende produkt eller ydelse,

2.

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.

11.3 Erstatningskrav, som er rejst mod
sikrede i forsikringstiden, men som
anmeldes til selskabet mere end 3
måneder efter forsikringens ophør
dækkes ikke.
Selv om et erstatningskrav, som i henhold
til pkt. 11.2 afsnit b, er rejst mod sikrede i
forsikringstiden, er anmeldt til selskabet
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 pkt. 11.2 afsnit a, og anmelder
dette til selskabet senest 5 år efter
forsikringens ophør.
11.4 Forsikringen dækker ikke skade eller
tab konstateret før den i policen angivne
ikrafttrædelsesdato eller eventuel angivet
retroaktiv dato.
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11.5 Såfremt der på policen er angivet en
retroaktiv dato, dækker forsikringen
ansvar for skade eller tab konstateret efter
retroaktivdatoen og frem til forsikringens
ikrafttrædelsesdato.
Dækningen i den omtalte periode er begrænset til at dække i det omfang, hvori
der før denne forsikrings ikrafttræden var
forsikringsdækning. Eventuelle yderligere
begrænsninger der fremgår af denne police eller af disse forsikringsbetingelser, vil
samtidig blive gjort gældende.

12. Forsikringssummer

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

13. Selvrisiko
13.1 Fremgår af policen, eller
forsikringsbetingelserne. Er der valgt en
frivillig selvrisiko, lægges denne sammen
med den i policen eller
forsikringsbetingelserne angivne selvrisiko
under de enkelte dækninger.
13.2 Selvrisiko beregnes af:
a.

12.1 Policens forsikringssummer angivet ved
de enkelte dækninger, er den højeste
grænse for selskabets forpligtelser for
netop den slags skader, overfor erstat
ningskrav som efter pkt. 11 er rejst mod
sikrede inden for det enkelte forsikrings år.
Selskabets samlede hæftelse inden for det
enkelte forsikrings år, er dog begrænset til
maks. at udgøre den sum, der fremgår af
policen, under dækningsomfang
Erhvervsansvar, dækningsomfang
Erhvervs- og produktansvar eller dækningsomfang Produktansvar. Af den sum,
kan erstatningen for tingskader dog maksimalt andrage 40%.
12.2 Omkostninger ved afgørelse af
erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de
er afholdt med selskabets godkendelse.
Sådanne omkostninger og renter af idømte
erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt:
a. Ved skade sket uden for Norden:

kun i det omfang, forsikringssummerne ikke derved overskrides.
b. Ved skade sket i Norden:
fuldt ud, selv om forsikringssummerne
derved overskrides. Er forsikringssummerne mindre end idømte
erstatningsbeløb, dækkes alene den
forholdsmæssige del af omkostninger
og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, selskabet skal betale.
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b.
c.

Erstatning, inkl. renter og omkostninger til skadelidte,
Fareafværgelsesudgifter, jf. pkt. 5.1,
Omkostninger, der er foranlediget af
den sikredes forsvar mod krav fra
tredjemands side.

14. Maksimumsdækning for
serieskader
14.1 Skader eller tab forårsaget af samme
ansvarspådragende forhold og konstateret og anmeldt under forsikringens løbetid
betragtes som en forsikringsbegivenhed.
Policens forsikringssummer i det år, hvori
første skade eller tab af denne art
konstateres, med fradrag af, hvad der
måtte være udbetalt i anledning af andre
skader eller tab, udgør den højeste
grænse for selskabets forpligtelse vedrørende sådanne skader eller tab, uanset
om skaderne eller tabene konstateres i et
eller flere forsikrings år. Dækning ydes i
øvrigt kun inden for de i pkt. 11 fastsatte
grænser.

15. Anmeldelse af forandringer
15.1 Såfremt der sker ændringer i den i
policen anførte risiko, skal dette uden
ophold anmeldes til selskabet, der da
træffer bestemmelse om, hvorvidt og på
hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte.
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15.2 Yderligere anmeldelsespligt, fremgår af
fællesbetingelserne pkt. 9.
15.3 Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter
selskabet i skadetilfælde 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. Selskabet hæfter dog ikke for
skade omfattende pkt. 3 eller pkt. 4, hvis
skaden er forvoldt af andre produkter eller
ydelser end de i policen angivne jf. pkt.
4.1, andet afsnit, eller hvis skaden er
indtrådt uden for det i policens angivne
dækningsområde, jf. pkt. 8.

17.4 På forlangende af selskabet er
forsikringstageren pligtig at godtgøre
rigtigheden af opgivelserne til brug ved
præmiereguleringen.

18. Værneting og lovvalg
18.1 Tvister vedrørende forsikringsaftalen af
gøres efter dansk ret ved danske domstole.

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

17. Præmieregulering
17.1 Forsikringen er tegnet med
præmieregulering, og den anførte præmie
betragtes som et præmieforskud, der kan
reguleres ved hver hovedforfaldsdag.
17.2 Præmieregulering foretages hvert år pr.
hovedforfaldsdato, og forsikringstageren
er pligtig at indsende reguleringsskema
påført de nødvendige oplysninger inden
en nærmere fastsat frist.
17.3 Efterkommer forsikringstageren ikke
sådan anmodning, er selskabet berettiget
til at fastsætte præmien efter skøn.
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finde sted, før selskabet har givet sit
samtykke hertil.

Fællesbetingelser for
Thisted Forsikring A/S

4. Forsikring i andet selskab

1. Eftersyn

4.1 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.

1.1 Selskabet har ret til at lade foretage
eftersyn af forsikringsstedet eller af de
forsikrede genstande.

2. Når skaden sker
Når skaden indtræffer, er følgende en
betingelse for selskabets erstatningspligt:
2.1 Sikrede skal efter bedste evne
bestræbe sig på at begrænse
skadens omfang og drage omsorg
for, at de forsikrede genstande
beskyttes mod videre skade.
Selskabet har ligeledes ret til at
foretage skadebegrænsende
foranstaltninger.
2.2 Sikrede skal straks anmelde skaden
til selskabet, så selskabet har mulighed for at bistå med råd og vejledning.
2.3 Sikrede skal snarest muligt levere
selskabet en fortegnelse over de
skaderamte genstande, samt hvis
selskabet forlanger det, en fortegnelse over ikke skaderamte genstande.
2.4 For indbrud-, ran-, røveri- og simpelt
tyveriskaders vedkommende, skal
anmeldelsen om skaden ske til det
stedlige politi senest 24 timer efter, at
skaden er kommet til sikredes
kundskab. Forsømmes dette, dækker
forsikringen ikke tab, der kan antages
foranlediget herved.

3. Udbedring af skaden
3.1 Udbedring af skade, nedrivning eller
fjernelse af forsikrede genstande må ikke
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4.2 Fremgår det af en eventuel anden
forsikringsaftale, som dækker samme
farer, at ansvaret falder bort eller
indskrænkes, hvis forsikring tillige er
tegnet i andet selskab, gælder samme
forbehold nærværende forsikring, således
at erstatningen udredes forholdsmæssigt
af selskaberne.

5. Almindelig undtagelser
5.1 Undtaget fra forsikring, er skader eller
ansvar for skader, der indtræder som en
direkte eller indirekte følge af krig eller
krigslignende forhold, oprør, borgerlige
uroligheder, stormflod, jordskælv og
andre naturkatastrofer samt skade eller
udbredelse af sådan skade, der direkte
eller indirekte er forårsaget af eller står i
forbindelse med atomkernereaktioner,
f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan
skade indtræder i krigstid eller fredstid.

5.2 Skade som forårsages af kernereaktioner
anvendt til sædvanligt industrielt,
medicinske eller videnskabeligt formål,
erstattes dog, såfremt anvendelsen er
forskriftsmæssig og ikke står i forbindelse
med reaktor - eller acceleratordrift.

6. Nedsættelse af erstatningen
eller ingen erstatning
6.1 Hvis den sikrede i væsentlig grad
misligholder de ham ifølge vedtæg ter,
policebetingelser eller særlige forbud
påhvilende pligter og derved forvolder
skade, vil retten til erstatning helt eller

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Version

delvis fortabes.
6.2 Skade forårsaget med forsæt eller i
selvforskyldt beruselse erstattes ikke.
6.3 Retten til erstatning vil ligeledes
bortfalde, såfremt sikrede i forbindelse
med skadeopgørelsen fremkommer
med bevidst urigtige oplysninger jf.
Forsikringsaftaleloven.
6.4 Er skade, uden at forsæt foreligger
forårsaget ved overtrædelse af straffe, brand-, og politilovgivningen,
herunder stærkstrømsreglementet,
eller i øvrigt ved uagtsomhed fra den
forsikredes side, er selskabet berettiget til at nedsætte erstatningen.
6.5 Ovenstående bestemmelser gælder
også, når den handling der medfører
afslag eller nedsættelse af erstatningen, skyldes den sikredes samlevende.

8.2 Vurderingsmændene vælger inden
forretningen foretages en på området
kyndig opmand, som i tilfælde af
uoverensstemmelser mellem vurderingsmændene træder til, og inden for
grænserne af uoverensstemmelserne
træffer afgørelser om de punkter, om
hvilke der måtte være uenighed.

8.3 Kan vurderingsmændene ikke enes om
valget af kyndig opmand, udpeges denne
af byretten i den retskreds hvor
forsikringsstedet ligger.

8.4 Vurderingsmændene fortager opgørelsen
i nøje overensstemmelse med policens
bestemmelser og afgiver en skriftlig
redegørelse for beregningen af tabet.

8.5 Vurderingsmændene er ikke berettiget til
at afgøre spørgsmålet om, hvorvidt en
skade er dækningsberettiget.

8.6 Hver af parterne betaler den af ham
valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem
parterne.

6.6 Har den forsikrede mistet retten til
erstatning helt eller delvist, forbeholdes erstatningen for bygningsbrandforsikringens vedkommende dog de
tinglyste rettighedshavere, for så vidt
disse ikke på anden måde kan blive
holdt skadesløse af ejerens øvrige
formue.

8.7 Vurderingsmændenes afgørelse er

7. Moms (merværdiafgift)

9.1 Forsikringstageren skal straks anmelde til

endelig og bindende for parterne.

9. Flytning og risikoforandring
selskabet når:

7.1 Moms skal betales af sikrede, i det
omfang, der er fradragsret for indgående
afgift i henhold til merværdiafgiftsloven.
Selskabet lægger i skadetilfælde ikke
momsen ud, overfor reparatører eller
leverandører.

a.
b.

8. Voldgift

c.
d.

8.1 Såvel forsikringstageren som selskabet er

e.

berettiget til at forlange skaden opgjort af
upartiske vurderings mænd, af hvilke
forsikringstageren vælger den ene, mens
selskabet vælger den anden.
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Det forsikrede flyttes til et andet
sted end det i policen angivne
Der med forsikringstagerens vidende
sker sådanne ændringer i
risikoforholdene, at faren derved
forøges,
Der tegnes forsikring andetsteds
Den forsikrede virksomhed skifter
ejer, eller
Såfremt virksomheden ophører med
at være momsregistreret.

9.2 Selskabet træffer herefter bestemmelse
om, hvorvidt og på hvilke betingelser
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forsikringen kan fortsætte.

9.3 Ved ejerskifte på fast ejendom, ophører
forsikringen ved ejerskiftet. Skader der er
konstateret inden for 14 dage efter
ejerskifte er dog omfattet af forsikringen,
medmindre anden tilsvarende forsikring
er tegnet.

10. Præmiens betaling
10.1 Første præmie forfalder til betaling ved
forsikringens ikrafttræden, og senere
præmier til de anførte forfaldsdage.
10.2 Eventuelle afgifter til staten samt
udgifterne ved indbetaling/ opkrævning af
præmien betales af forsikringstageren, og
opkræves sammen med præmien.
10.3 Opkrævning af præmie finder sted på
den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal selskabet straks underrettes.
10.4 Tilsendelse af giroindbetalingskort eller
anden meddelelse om forfalden præmie
anses for opkrævning.
10.5 Betales præmien ikke efter første
påkrav, sender selskabet en skriftlig
påmindelse om præmiebetalingen til
forsikringstageren. Denne påmindelse vil
bl.a. indeholde en opsigelse af
forsikringen, såfremt præmien ikke
betales inden 21 dage efter modtagelse
af påmindelsen. Påmindelsen
fremsendes tidligst 14 dage efter udløbet
af den i første påkrav angivne
betalingsfrist.
10.6 Betales beløbet ikke rettidigt, således at
selskabet må erindre om betalingen, kan
selskabet beregne et ekspeditionsgebyr,
der opkræves sam men med næste
præmie. Selskabet er berettiget til
sammen med præmie – og udover denne
– at opkræve et inkassogebyr.

manglende præmiebetaling, men har
panteret og kan foretage udlæg for
brandpræmien med renter og andre
omkostninger.

11. Fornyelse og opsigelse
11.1 Forsikringen gælder, medmindre andet
fremgår af policen, for 1 år ad gangen og
fortsætter, hvis ikke forsikringstageren
eller selskabet opsiger den skriftlig med
mindst 1 måneds varsel til hovedforfald.
11.2 En eventuel tegnet
bygningsbrandforsikring kan dog ikke
bringes til ophør, medmindre
forsikringstageren dokumenterer, at
forsikringen er overført til andet
forsikringsselskab, således at de
eventuelle rettighedshavere, der har
tinglyst ret over ejendommen ikke får
deres retsstilling forringet.
11.3 For bygninger, der ikke er forsvarligt
indrettet mod brandfare, samt forladte
bygninger kan forsikringen ophæves med
øjeblikkelig virkning. I forhold til de i pkt.
11.2 omhandlende rettighedshavere
ophører selskabets ansvar dog med 14
dages varsel.

12. Minimumsbetingelser for
bygningsbrandforsikring
12.1 Selskabet kan ikke med retsvirkning
fravige de ved bekendtgørelse godkendte
minimumsbetingelser for
bygningsbrandforsikring til ugunst for
forsikringstageren og/eller for de berettigede ifølge adkomster og hæftelser,
der er tinglyst på ejendommen.

13. Indeksregulering
13.1 Præmien, de angivne summer (dog eksl.
sum for fareafværgelse og forurening) og
selvrisici, indeksreguleres hvert år, efter
et for området relevant indeks.

10.7 Selskabet kan ikke ophæve en tegnet
bygningsbrandforsikring på grund af
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13.2 Såfremt en selvrisiko eller
forsikringssum, bestemt af forsikringsbetingelserne, er indeksreguleret, fremgår
det umiddelbart efter beløbet i
bestemmelsen.
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