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ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER
I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

A. GENERELT
1. Aftalegrundlag

1.1. Forsikringsaftalen udgøres af policecertifikatet sammen de anførte forsikringsbetingelser.

2. Sikrede

2.1. Sikrede under forsikringen er:

2.1.1.1. Forsikringstager,

2.1.1.2. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner, direktør eller ansat hos 
Forsikringstager under deres udførelse af arbejde for denne,

2.1.1.3. vikarer, midlertidig lejet arbejdskraft, når disse ved kontrakt er eller har været 
engageret af Forsikringstager, betinget af, at kontrakten giver denne 
instruktionsbeføjelse og direkte tilsyn, og

2.1.1.4. Sikredes bo eller arvinger ved død, umyndiggørelse, konkurs eller insolvens af 
Sikrede under pkt. A.2.1.1.1 - A.2.1.1.3 ovenfor

2.1.1.5. Forsikringen omfatter sikredes hæftelsesansvar for underleverandørers arbejde 
udført for sikrede som følge af professionelle ydelser leveret på vegne af de i pkt. 
A.2.1.1.1 - A.2.1.1.4 ovenfor, men dækker ikke under-leverandørens selvstændige 
ansvar. 

2.1.2. Det er en forudsætning for denne udvidelse, at sikrede indgår skriftlig aftale med 
underrådgiver. Forsikringsselskabet bibeholder retten til regres mod underleverandøren.

2.2. 1.2. Udover Forsikringstager, anses som sikrede dennes datterselskaber, hvorved forstås 
selskaber og virksomheder, hvori Forsikringstageren direkte eller indirekte:

2.2.1.1. Besidder mere end halvdelen af selskabskapitalen, eller

2.2.1.2. besidder flertallet af stemmerettighederne, eller

2.2.1.3. har ret til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, eller

2.2.1.4. ved vedtægt eller aftale i øvrigt har kontrol over selskabet, og som er 100% 
konsolideret ind i Forsikringstagerens koncernregnskab, eller

2.2.1.5. på grundlag af aftale med andre aktionærer råder over flertallet af 
stemmerettighederne, og som er 100% konsolideret ind i Forsikringstagerens 
koncernregnskab, samt

2.2.1.6. øvrige selskaber eller virksomheder opregnet i policetillæg til policen.

2.3. Forsikringen er udvidet til at dække ethvert selskab, som etableres eller erhverves af sikrede 
i forsikrings-tiden, hvor sikrede ejer mere end 50 % af aktiemajoriteten eller de facto 
kontrollerer selskabet, såfremt;

2.3.1.1. Sikrede meddeler dette til forsikringsselskabet hurtigst muligt og senest 90 dage 
efter etableringen/erhvervelsen eller ved fornyelse af forsikringen – alt efter hvilket 
tidspunkt, der kommer først.

2.3.1.2. Sikrede fremsender de oplysninger forsikringsselskabet anmoder om

2.3.1.3. Sikrede accepterer de vilkår og betingelser forsikringsselskabet tilbyder at 
medforsikre sel-skabet på, herunder eventuel tillægspræmie.
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2.3.2. Denne udvidelse gælder ikke for:

2.3.2.1. Selskaber der har en omsætning på over DKK 100.000.000 og/eller

2.3.2.2. Selskaber beliggende i USA & Canada.

2.3.2.3. med mindre FORSIKRINGSSELSKABET skriftligt har accepteret dette.

2.3.3. Udvidelsen omfatter ikke skader, der er sket før etableringen/erhvervelsen og giver ikke 
retroaktiv dækning, med mindre dette er skriftligt bekræftet af forsikringsselskabet.

2.3.4. Udvidelsen er maksimeret til forsikringens maksimale forsikringssum, men kan dog ikke 
overstige sublimit som noteret i ovenstående skema.

2.4. Dækningen for datterselskaber gælder alene for krav, der støttes på handlinger eller 
undladelser begået, eller skade sket eller tilføjet i det tidsrum, hvor selskabet eller 
virksomheden er eller var Forsikringstagers datterselskab.

3. Forsikringens omfang

3.1. ERHVERVSANSVAR

3.1.1. Forsikringen dækker Sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under 
udøvelse af den i policen nævnte virksomhed.

3.1.2. Arbejdsgiveransvar (employers liability)

3.1.2.1. Der ydes dækning for differencekrav i Danmark men ikke dækning for employers liability 
udenfor Danmark.

3.1.3. Husejeransvar

3.1.3.1. Forsikringen er udvidet til på vegne af Sikrede at betale krav om erstatning for sikredes 
ansvar som ejer, lejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes til virksomhedens 
drift. 

3.1.3.2. Dækningsudvidelsen ydes med en sublimit som nævnt i policen som en del af 
forsikringssummen for erhvervs- og produktansvar.

3.1.4. Bygherreansvar

3.1.4.1. Forsikringen er udvidet til på vegne af Sikrede at betale krav om erstatning for sikredes 
ansvar som bygherre. Det er dog en forudsætning, at værdien af entreprisen ikke overstiger 
den anførte beløbsgrænse, som er nævnt i policen.

3.1.4.2. Såfremt sikrede er bygherre for et projekt, der overstiger denne værdi skal individuel 
godkendelse indhentes hos forsikringsselskabet.

3.1.4.3. Nærværende forsikring omfatter dog ikke skade i forbindelse med:

a) Ansvar for skader på bygninger med mindre end 5 meters afstand fra udgravninger

b) Ansvar for skade på ting, der befinder sig i en ejendom, der er genstand for om- og 
tilbygning eller renovering

c) Ansvar for ting, der kan henføres til fejl og mangler i projekt eller tegningsmateriale

d) Grundvandssænkning af enhver art

e) Ramning og nedvibrering af pæle og spuns herunder jordboring og jordgrubning

f) Undermuring og understøbning

g) Afstivningsarbejde 

h) Nedbrydningsarbejde

i) Sprængningsarbejde
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3.1.4.4. Dækningsudvidelsen ydes med en sublimit som nævnt i policen som en del af 
forsikringssummen for erhvervs- og produktansvar.

3.1.5. Sociale aktiviteter

3.1.5.1. Forsikringen er udvidet til at omfatte enhver forening, klub eller anden organisation og 
medlemmer heraf, som er ansat hos forsikringstageren, under forudsætning af at sådan 
virksomhed er oprettet for eller af forsikringstagerens ansatte med sociale og rekreative 
formål og med forsikringstagerens samtykke eller vidende. Forsikringen dækker dog kun 
ansvar som følge af sådanne aktiviteter og sådan virksomhed.

3.1.6. Ansvar som udlejer, lejer og nabo

3.1.6.1. Forsikringen er udvidet til at dække:

a) Det ansvar, som sikrede pådrager sig som lejer i henhold til borgerlig eller 
erhvervsmæssig lov, på grund af skade på bygninger eller løsøre.

b) Det ansvar, som sikrede, pådrager sig i henhold til borgerlig eller erhvervsmæssig lov, 
på grund af skade på bygninger eller løsøre forårsaget af, at en skadesbegivenhed 
spreder sig fra sikredes lokaliteter til naboernes og medlejernes lokaliteter.

c) Det ansvar som sikrede, pådrager sig som udlejer i henhold til borgerlig eller 
erhvervsmæssig lov for skade på lejernes løsøre som følge af konstruktionsmæssige 
fejl ved eller mangler på vedligeholdelse af det udlejede.

3.1.6.2. Denne udvidelse er tillige gældende for ansvar, som sikrede pådrager sig i de lande, hvor 
napoleonsk lov eller lignende borgerlig eller erhvervsmæssig lov gælder, og som er fastsat i 
sådan lov.

3.1.7. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting:

a) Tilhørende Forsikringstageren,

b) forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke 
præsteres rettidigt,

c) forårsaget ved den Sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og 
jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, 
nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer, brug 
af sprængstoffer

3.1.7.1. 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, og i øvrigt kun med den herfor i policen særskilt angivne dækningssum.

a) Omfattes den forsikrede virksomhed af den i henhold til miljøloven til enhver tid 
udarbejdede over-sigt over "Særlig forurenende virksomheder", er dækning efter denne 
bestemmelse betinget af, at policen bærer speciel påtegning herom. 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 afsnits 
angivne begrænsninger.

3.1.7.2. Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af 
forsikringen dækket person- eller tingsskade, jf. dog pkt. A.3.3.

3.1.7.3. Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller 
private, herunder ”punitive damages” og ”exemplary damages”.
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3.2. PRODUKTANSVAR

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

3.2.2. Forsikringen dækker ikke ansvar for:

3.2.2.1. Skade på selve produktet eller ydelsen,

3.2.2.2. 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,

3.2.2.3. skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelse, som benyttes til "off-shore" 
installationer, og som er medvirkende årsag enten til havari af sådan installation 
eller til fremkaldelse af fare herfor,

3.2.2.4. skade på ting tilhørende Forsikringstageren,

3.2.2.5. skade på ting forårsaget af Sikredes jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. 
som anført i pkt. A.3.1.7(c), og

3.2.2.6. skade på ting forårsaget af Sikredes brug af sprængstoffer.

3.2.3. Forsikringen dækker Sikredes ansvar for skade på eller tab vedrørende ting som Sikredes 
produkt eller ydelse:

3.2.3.1. Er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til 
emballering af eller på anden måde forbundet med,

3.2.3.2. er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af eller foder for, eller

3.2.3.3. benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af.

a) Dækning ydes i de i pkt. A.3.2.3.1 - A.3.3.3.3 nævnte tilfælde, hvad enten der 
foreligger en skade som angivet i pkt. A.3.2.1 eller et formuetab som angivet i 
pkt. A.3.2.3, under de i øvrigt i pkt. A.3.2.1. nævnte betingelser, men kun med 
den sublimit, som er angivet i policen under ingrediens- og komponentskade / -
tab.

b) Dækningen er begrænset til Sikredes ansvar for det direkte tab forbundet med, 
at en fremstillet eller bearbejdet ting på grund af at Sikredes produkt eller ydelse 
må kasseres, repareres, er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde eller 
mindre værd.

c) Dækning ydes kun for den fremstillede eller bearbejdede tings værdiforringelse, 
de yderligere fremstillings- eller bearbejdningsomkostninger eller selve 
reparationsudgiften.

d) 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.

e) I de tilfælde, hvor Sikredes produkt eller ydelse har forvoldt skade på eller tab 
vedrørende ting som nævnt i A.3.2.3.1 og A.3.2.3.2 ovenfor, ydes dækning med 
fradrag af værdien af Sikredes produkt eller ydelse uden defekt. 

3.2.4. Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, jf. dog pkt. A.3.3, som ikke er en følge af en 
af forsikringen dækket person- eller tingsskade. Forsikringen dækker heller ikke følgende 
formuetab, selv om de er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingsskade:

3.2.4.1. 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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3.2.4.2. driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, og

3.2.4.3. bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder 
”punitive”, ”multiple-” og ”exemplary damages”.

3.3. PROFESSIONELT ANSVAR

3.3.1. Forsikringen betaler på vegne af Sikrede ethvert krav om erstatning som følge af formuetab, 
påført tredjemand ved en faktisk eller påstået uagtsom handling eller undladelse, begået af 
sikrede i forbindelse med dennes professionelle rådgivning eller aktiviteter (ydelser), som det 
fremgår af policen eller er meddelt skriftligt til forsikringsselskabet.

3.3.2. Erstatningskrav som følge af formuetab skal betyde:

3.3.2.1. Ethvert krav om erstatning og/eller godtgørelse med påstand om erstatning for 
tredjemands formuetab, og

3.3.2.2. enhver skriftlig meddelelse om, at nogen har til hensigt at holde sikrede ansvarlig 
for dette formuetab

3.3.2.3. kontraktbrud i forbindelse med leverance af teknologi- eller 
kommunikationsprodukter samt professionelle ydelser som følge af, at ydelsen ikke 
opfylder de aftalte specifikationer, eller at produktet ikke udfører den tiltænkte 
funktion, 

3.3.2.4. teknologi- eller kommunikationsprodukters manglende opfyldelse af kontrakt i 
forhold til lovpligtige krav til kvalitet, funktion eller sikkerhed

3.3.3. Forsikringsselskabet betaler på vegne af Sikrede rimelige eller nødvendige 
sagsomkostninger, og Forsikringsselskabet har såvel en ret som en pligt til at bistå Sikrede 
med hensyn til krav, som følge af en faktisk eller påstået uagtsom handling eller undladelse, 
også hvor et krav mod Sikrede er begrundet.

3.3.4. Forsikringens øvrige vilkår og undtagelser gælder for nedenstående udvidelser i den 
udstrækning, de ikke specifikt er fraveget:

3.3.5. Immaterielle rettigheder

3.3.5.1. Forsikringen er udvidet til på vegne af Sikrede at betale krav om erstatning og/eller 
godtgørelse for tredjemands formuetab som følge af en krænkelse af immaterielle 
rettigheder eller fortrolig information, herunder varemærker, billedmærker, lydmærker, grafik, 
ophavsrettigheder m.v. såfremt en sådan krænkelse er sket uagtsomt.

3.3.5.2. For krænkelser af patentrettigheder ydes dækningsudvidelsen med en sublimit som nævnt i 
policen, som en del af forsikringssummen. Ved udbetaling af erstatning under dækningen, 
skal ethvert krav herom understøttes af fornøden dokumentation.

3.3.5.3. Uanset hvad måtte være anført på policen om forsikringens geografiske dækningsområde, 
dækker forsikringen ikke sådanne krav rejst eller retsskridt taget mod sikrede i USA eller 
krav baseret på disse staters retsregler, samt krav om fuldbyrdelse af domme opnået ved 
nogen domstol i USA.

3.3.6. Tab af dokumenter

3.3.6.1. Forsikringen er udvidet til på vegne af Sikrede at betale krav om erstatning og/eller 
godtgørelse for tredjemands tab eller beskadigelse af dokumenter og data som er eller 
menes at være overdraget Sikrede til varetægt, eller som Sikrede har betroet tredjemand 
som led i Sikredes normale virksomhed. 

3.3.6.2. Dækningen omfatter omkostninger for hvilke Sikrede er erstatningsansvarlig, samt rimelige 
omkostninger til reproduktion eller genetablering af dokumenter og data, dog betinget af at:

a) Forsvundne eller forlagte dokumenter og data har været eftersøgt af Sikrede,

b) tabet eller skaden ikke skyldes borgerkrig, revolution eller borgerlige optøjer, og

c) tabet eller skaden ikke skyldes slitage, gradvis forringelse, møl eller andreskadedyr.
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3.3.6.3. Dokumenter og data skal betyde enhver form for aftaler, tegninger, planer, optegnelser, 
bøger, breve, notater, certifikater, computerudskrifter og elektronisk lagrede data, men ikke 
pengesedler, værdipapirer og negotiable dokumenter.

3.3.6.4. Dækningen under denne udvidelse ydes med en sublimit som nævnt i policen, som en del af 
forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning. Ved udbetaling af 
erstatning under dækningen, skal ethvert krav herom understøttes af fornøden 
dokumentation.

3.3.7. Omkostninger ved retsmøde

3.3.7.1. Forsikringen er udvidet til at betale omkostninger som Sikrede pådrager sig ved retsmøder, 
hvor Sikredes partnere, direktører eller øvrige ansatte skal afgive partsforklaring i forbindelse 
med et dækningsberettiget krav anmeldt under denne forsikring, med indtil de angivne beløb 
i policen for:

a) Partnere, direktører eller afdelingschefer

b) Øvrige ansatte

3.3.7.2. Dækningen under denne udvidelse ydes med en sublimit som nævnt i policen, som en del af 
forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning. Ved udbetaling af 
erstatning under dækningen, skal ethvert krav herom understøttes af fornøden 
dokumentation.

3.3.8. Ansattes strafbare handlinger eller undladelser

3.3.8.1. Forsikringen er udvidet til at betale Sikredes erstatningsansvar ved krav som følge af 
formuetab påført tredjemand ved strafbare handlinger eller undladelser begået af Sikredes 
ansatte.

3.3.8.2. Denne udvidelse yder ingen dækning for:

a) Gerningsmanden bag den strafbare handling eller undladelse, og

b) krav som følge af strafbare handlinger eller undladelser begået af en direktør eller et 
bestyrelsesmedlem

c) krav som følge af strafbare handlinger eller undladelser i tilfælde hvor forsikringstager 
eller virksomhedens ledelse var vidende herom

3.3.8.3. I forlængelse af nærværende udvidelse skal pkt. A.4.1.1 ikke finde anvendelse for krav om 
dækning, som følge af en ansats strafbare handlinger eller undladelser. 

3.3.9. Injurier, ærekrænkelser og privatlivets fred

3.3.9.1. Forsikringen er udvidet til på vegne af Sikrede at betale krav om erstatning og/eller 
godtgørelse for injurier, bagvaskelse og ærekrænkelse fremsat af Sikrede. 

3.3.9.2. Forsikringen betaler endvidere på vegne af Sikrede krav om erstatning og/eller godtgørelse 
for leverede ydelser eller produkters krænkelse af personlig integritet, herunder krænkelse af 
frihed, ære og privatlivets fred, samt videregivelse af skriftlig eller elektronisk fortrolig 
information. 

3.3.9.3. Nærværende dækningsudvidelse omfatter tillige rimelige og nødvendige udgifter til:

a) Broadcast, elektronisk formidling, print, telecasts og annoncering

b) PR/kommunikation og anden medieservice

3.3.10. Uautoriseret adgang

3.3.10.1. Forsikringen er udvidet til på vegne af Sikrede at betale krav om erstatning og/eller 
godtgørelse ved leverede ydelser eller produkters manglende evne til at modstå uautoriseret 
adgang til eller anvendelse af elektronisk systemer eller programmer.

3.3.11. Forretningshemmeligheder
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3.3.11.1. Forsikringen er udvidet til at dække Sikredes erstatningsansvar som følge af formuetab 
påført tredjemand ved leverede ydelser eller produkters videregivelse af 
forretningshemmeligheder eller anden fortrolig information.

3.3.11.2. Uanset hvad måtte være anført på policen om forsikringens geografiske dækningsområde, 
dækker forsikringen ikke sådanne krav rejst eller retsskridt taget mod sikrede i USA og 
Canada eller krav baseret på disse landes retsregler, samt krav om fuldbyrdelse af domme 
opnået ved nogen domstol i USA eller Canada.

3.3.12. Nøglemedarbejdere

3.3.12.1. Forsikringen er udvidet til at betale omkostninger som Sikrede pådrager sig og som er 
direkte forbundet med en partners, direktørs eller afdelingschefs dødsfald eller permanente 
uarbejdsdygtighed.

3.3.12.2. Rekruttering, PR/kommunikation og andre direkte tabsbegrænsende omkostninger for 
sikrede såfremt disse afholdes med forsikringsselskabets skriftlige godkendelse. 

3.3.12.3. For dækningsudvidelsen gælder en sublimit som nævnt i policen, som en del af 
forsikringssummen for professionelt ansvar. Ved udbetaling af erstatning under dækningen, 
skal ethvert krav herom understøttes af fornøden dokumentation.

3.3.13. Kommunikationsomkostninger

3.3.13.1. Forsikringen er udvidet til at betale omkostninger som Sikrede pådrager sig og som er 
forbundet med kommunikationsomkostninger i forbindelse med offentliggørelse af et tab eller 
skade omfattet af nærværende forsikring, som påvirker eller er egnet til at påvirke sikredes 
omdømme negativt. 

3.3.13.2. Dækningen under denne udvidelse ydes med en sublimit som nævnt i policen, som en del af 
forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning. Ved udbetaling af 
erstatning under dækningen, skal ethvert krav herom understøttes af fornøden 
dokumentation.

3.3.14. Udestående honorarer

3.3.14.1. Forsikringen er udvidet til at betale udestående honorar som sikredes kunde tilbageholder. 
Det er en betingelse for dækning, at sikrede sandsynliggør, at: 

a) Inddrivelse af sådant honorar hos dennes kunde vil medføre, at et krav større end det 
udestående honorar rejses mod sikrede,

b) forsikringsselskabets skadesløsholdelse er nødvendig for at undgå, at et 
dækningsberettiget krav om erstatning rejses mod sikrede, og

c) forsikringsselskabets betaling af dette udestående honorar vil medføre, at sagen 
afgøres til fuld og endelig afgørelse i relation til sikredes kunde.

3.3.15. Tabsbegrænsning 

3.3.15.1. Forsikringen dækker omkostninger til afværgelse af tab foretaget af Sikrede for at undgå 
eller reducere konsekvenserne af en handling eller undladelse, som sandsynligvis vil 
resultere i et dækningsberettiget krav under denne forsikring. Dækning er betinget af, at:

a) Sikrede underretter Forsikringsselskabet om den ansvarspådragende handling og om 
de nødvendige tiltag for at undgå eller reducere konsekvenserne af denne,

b) Sikrede beviser at de anvendte omkostninger var nødvendige for at undgå eller 
reducere en overhængende fare for et dækningsberettiget krav under forsikringen, som 
størrelsesmæssigt mindst ville have svaret til de anvendte omkostninger,

c) de anvendte omkostninger ikke indeholder noget element af driftstab eller faste 
omkostninger af nogen art, og

d) Sikrede bærer en selvrisiko på det største beløb af enten 20% af de indtrufne 
omkostninger eller selvrisikoen for forsikringen.
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4. Undtagelser

4.1. Generelt

4.1.1. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab/formuetab forvoldt af sikrede med 
forsæt, ansvar for krav der kan henføres til, at sikrede har søgt at opnå en uberettiget 
vinding. 

4.1.1.1. Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade omfattet af forsikringens pkt. A.3.1 
(erhvervsansvar) og A.3.2 (produktansvar) vil indtræde, dækker forsikringen med 
den i policen herfor særskilt angivne dækningssum 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.

4.1.1.2. For så vidt angår afværgelse af fare for indtræden af en af pkt. A.3.2.1 omfattet 
skade, dækker forsikringen dog ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse af 
foranstaltninger som nævnt i pkt. A.3.2.3.1, 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 nærværende pkt., eller som er en følge af, at et defekt produkt 
eller en defekt ydelse ikke kan anvendes.

4.1.2. Forsikringen dækker ikke ansvar, som følger af garanti, indeståelse, eller tilsagn fra sikrede 
om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger af 
dansk rets almindelige erstatningsregler, eller som ligger udover sikredes almindelige 
erstatningsansvar i henhold til gældende ret som leverandør af produkter eller ydelser 
indenfor sikredes profession.

4.1.3. Forsikringen dækker ikke krav der skyldes strafbare handlinger begået af Sikrede, dog 
således, at forsikringen, jf. pkt. A.3.3.8 dækker udgifter til advokatbistand indtil det ved 
endelig dom eller ved Sikredes egen tilståelse konstateres, at Sikrede har begået en strafbar 
handling. 

4.1.3.1. Denne undtagelse skal ikke finde anvendelse ved krav omfattet af udvidelsen i pkt. 
A.3.37.

4.1.4. Der gælder en generel og fuldstændig undtagelse for ethvert ansvar, som direkte eller 
indirekte relaterer sig:

4.1.4.1. asbest 

4.1.4.2. elektromagnetisk stråling

4.1.4.3. Kiesel (silica)

4.1.4.4. krig og/eller terror

4.2. Erhvervs- og produktansvar

4.2.1. Formuetab, medmindre dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade

4.2.2. Bøder eller tilsvarende hvad enten det tilfalder det private eller offentlige. Forsikringen 
omfatter dog bøder pålagt 3. mand når kravet (bøden) udspringer af en ansvarspådragende 
handling foretaget af sikrede.

4.2.3. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade omfattet af pkt. A.3.1 og pkt. A.3.2, såfremt:

4.2.3.1. Skaden eller tabet er dækket af en professionel ansvarsforsikring

4.2.3.2. 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 med 
forsæt, eller
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4.2.3.3. skaden skyldes, at der forsætligt eller groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger 
om anvendeligheden af vedkommende produkt eller ydelse uanset formen for en 
sådan op-lysning.

4.2.4. For omstændigheder omfattet af pkt. A.3.1 (erhvervsansvar) og A.3.2 (produktansvar) 
gælder, at forsikringen ikke dækker ansvar, som følger af et tilsagn fra sikrede om en anden 
erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger af almindelige 
erstatningsregler. 

4.2.4.1. Findes tilsagnet i Forsikringstagerens almindelige salgs- og leveringsbetingelser er 
disse salgs- og leveringsbetingelser automatisk er godkendt og accepteret, såfremt 
Sikrede har fraskrevet sig krav for indirekte tab i relation til tidstab, avancetab og 
driftstab og lignende indirekte tab.

4.2.4.2. Har Forsikringstageren ved aftale fraskrevet sig ret til erstatning, dækker 
forsikringen ikke i det omfang, Forsikringsselskabets regresret herved begrænses, 
medmindre:

a) Fraskrivelsen findes i Forsikringstagerens almindelige indkøbsbetingelser, og 
Forsikringsselskabet har godkendt fraskrivelsen, eller

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.

4.2.5. For omstændigheder omfattet af pkt. A.3.1 (erhvervsansvar) og A.3.2 (produktansvar) 
gælder, at forsikringen ikke dækker ansvar for skade omfattet af særlig ansvarsforsikring:

4.2.5.1. Skade forvoldt ved Sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er 
tegnet Motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring 
på disse forsikringsbetingelser det ansvar, der ikke omfattes af 
motorkøretøjsforsikringen,

4.2.5.2. skade forvoldt ved Sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj,

4.2.5.3. skade forvoldt af Sikredes hund,

4.2.5.4. skade forvoldt af Sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af 
jagtforsikringen, og

4.2.5.5. nuklear skade som defineret i Lov om Erstatning for Atomskader (nukleare skader).

4.3. Professionelt ansvar

4.3.1. Forsikringen dækker ikke krav om erstatning for formuetab påført tredjemand, jf. pkt. A.3.3 
(Professionelt ansvar) som følge af eller som kan henføres til:

4.3.2. Sikredes eget tab ved at måtte udbedre, supplere eller omlevere mangelfuld rådgivning eller 
tjenesteydelse, eller som følge af krav om tilbagebetaling af honorar eller vederlag.

4.3.3. Ansvar for fejlagtige omkostningsestimater, overslag på pris, indikationer omkring forventet 
honorarbetaling og lignende afgivet af sikrede, eller nogen for hvem sikrede er ansvarlig, i 
relation til den forventede pris for sikredes rådgivning og ydelser.

4.3.4. Bøder, herunder ”punitive-” og ”exemplary damages”, kaution, skatter og stempelafgift, eller 
forhold, som ikke måtte være forsikringsbare. Forsikringen omfatter dog bøder pålagt 3. 
mand når kravet (bøden) udspringer af en ansvarspådragende handling foretaget af sikrede.

4.3.5. Formuetab lidt af nogen fysisk eller juridisk person:

4.3.5.1. Som ejes eller kontrolleres af en sikret, 

4.3.5.2. Som ejer eller kontrollerer en sikret, eller

4.3.5.3. Som er forbundet med en sikret gennem fælles kontrol eller ejerforhold

4.3.6. Mekanisk eller elektrisk svigt eller sammenbrud, herunder strømsvigt, samt nedbrud på eller 
svigt i telekommunikations- eller satellitsystemer, med mindre sådan svigt eller sammenbrud 
er en direkte følge af sikredes handling eller undladelse, jf. pkt. A.3.3.
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4.3.7. Ulovlig, falsk eller på anden vis vildledende reklame, eller retsstridig markedsføringsretlig 
optræden.

4.3.8. Sikredes konkurs- eller akkordbehandling eller anmeldelse af betalingsstandsning, samt 
betaling eller manglende betaling af Sikredes gæld.

4.3.9. Forurening af nogen art, herunder formuetab, som direkte eller indirekte er en følge af 
forurening 

4.3.10. Retslige eller administrative skridt foretaget af eller efter afgørelse fra en offentlig 
myndighed.

4.3.10.1. Denne undtagelse gælder ikke krav, der baseres på uagtsomme handlinger eller 
undladelser, som sikrede i forbindelse med udøvelse af rådgivning eller 
tjenesteydelser har begået overfor sådanne offentlige myndigheder.

4.3.11. Person- og tingsskade, medmindre sådan skade er et direkte resultat af Sikredes 
professionelle ydelse, jf. dog pkt. A.3.1 og A.3.2.

4.3.12. Faktiske eller påståede forhold, der har været anmeldt til tidligere forsikringsgiver og som er 
accepteret som omstændigheder, der kunne give anledning til krav.

5. Geografisk område

5.1. Forsikringen dækker krav, der rejses inden for det i policen angivne geografiske område idet 
det tillige er en betingelse, at kravet rejses i henhold til gældende ret i et land beliggende 
indenfor det i policen angivne geografiske område.

5.1.1. Skade omfattet af forsikringens pkt. A.3.2 (produktansvar), som er sket uden for det i policen 
angivne geografiske område dækkes dog, 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 i omsætning uden for det i policen angivne geografiske område:

5.1.1.1. I privat øjemed (ikke-erhvervsmæssig), eller

5.1.1.2. I erhvervsmæssigt øjemed, men uden at Sikrede havde eller burde have kendskab 
hertil.

6. Forsikringsperioden

6.1. Forsikringen dækker krav, som rejses første gang mod Sikrede i forsikringstiden.

6.2. Et erstatningsansvar anses som rejst på det tidligste af ét af følgende tidspunkter:

6.2.1.1. Det tidspunkt, hvor Sikrede modtager første skriftlig henvendelse med krav om 
erstatning og/eller godtgørelse i anledning af en skade eller et formuetab, eller

6.2.1.2. det tidspunkt, hvor Sikrede eller den på hvis vegne det påhviler at lede 
virksomhedens drift, får sin første viden om at der er:

a) Indtrådt en skade, et tab eller lidt et formuetab, eller

b) en umiddelbar risiko for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan være 
forårsaget af Sikredes handlinger eller undladelser, produkter eller ydelser.

6.3. Erstatningskrav, som er rejst mod Sikrede i forsikringsperioden, men som anmeldes til 
Forsikringsselskabet senere end 24 måneder efter forsikringen ophør, dækkes ikke.

6.4. Forsikringen dækker ikke krav, der skyldes handlinger eller undladelser, som er foretaget før 
den i policen anførte retroaktive dato.

7. Forsikringssum

7.1. Policens dækningssummer er de højeste grænser for Forsikringsselskabets forpligtelse for 
samtlige erstatningskrav, som er rejst mod Sikrede inden for en forsikringsperiode.

7.2. For alle dækninger og udvidelser gælder, at dækningen gives inden for forsikringssummen 
og ikke i tillæg hertil. 
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7.3. Omkostninger til erstatningsspørgsmålets afgørelse, der pådrages med selskabets 
godkendelse, dækkes med indtil den, i policen, angivne %-andel af den anførte 
dækningssum i policen, selvom dækningssummen derved overskrides. Dog dækkes 
omkostninger til erstatningsspørgsmålets afgørelse i USA/Canada indenfor den på policens 
forside anførte dækningssum.

8. Selvrisiko

8.1. Den på policen anførte selvrisiko gælder for ethvert krav anmeldt under nærværende 
forsikringsaftale.

8.2. Selskabet deltager ikke i behandling af krav, der ikke overstiger selvrisikoen, og sikrede 
bærer således selv alle omkostninger, renter mv. i denne forbindelse. Selvrisikoen skal 
forblive uforsikret.

8.3. Såfremt kravet overstiger selvrisikoen, beregnes der ikke selvrisiko af omkostninger til 
erstatningsspørgsmålets afgørelse.

9. Serieskade

9.1. Erstatningskrav, som er rejst mod Sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af samme 
ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). 
Serieskade-kravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. Er 
første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttræden eller efter denne polices ophør, 
er ingen del af serieskaden dækket under denne police. I det omfang, de enkelte krav i 
serien vedrører skader, der er konstateret før den i policen herom angivne i kraft dato, 
dækkes ikke disse skader eller tab. Risikoforandringer

10. Risikoforandringer

10.1. Såfremt der indtræder ændringer i den i policen anførte aktivitet eller risiko, skal dette uden 
ophold anmeldes til Forsikringsselskabet, som da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på 
hvilke vilkår, herunder til hvilken præmie forsikringen kan fortsætte.

10.2. Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter Forsikringsselskabet 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. Forsikringsselskabet hæfter dog ikke for skade 
omfattet af pkt. A.3.2 (produktansvar), hvis skaden er forvoldt af andre produkter eller 
ydelser end de i policen angivne, jf. pkt. A.3.2.1, eller hvis skaden er indtrådt uden for det i 
policen angivne dækningsområde.

11. Anmeldelse af skade

11.1. Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal de uden ophold 
anmeldes skriftligt til Forsikringsselskabet.

11.2. I det omfang Forsikringsselskabet har udredt en erstatningsydelse, indtræder det i enhver 
henseende i Sikredes eventuelle krav mod tredjemand.

11.3. Såfremt Sikrede i forsikringsperioden eller den udvidede anmeldelsesperiode bliver 
opmærksom på omstændigheder, som med rimelighed kan forventes at give anledning til, at 
der rejses krav mod Sikrede, og giver skriftlig anmeldelse til Forsikringsselskabet om 
omstændighederne og årsagerne til at forvente et sådant krav, med detaljeret information 
om grundlaget for erstatningspligten, anses ethvert krav, der efterfølgende rejses mod 
Sikrede og anmeldes til Forsikringsselskabet og som kan tilskrives sådanne 
omstændigheder for at være rejst samtidig med, at meddelelsen om sådanne forventede 
krav blev givet.

12. Behandling af skade

12.1. Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med 
Forsikringsselskabets samtykke, og Forsikringsselskabet har ret til at overtage og føre 
Sikredes sag også i relation til indgåelse af forlig, således at det er Forsikringsselskabet, der 
træffer bestemmelse om sagens behandling.
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12.2. Såfremt der opstår uenighed mellem Sikrede og Forsikringsselskabet omkring, hvorvidt et 
krav mod de sikrede skal bestrides overfor sagsøger, skal Forsikringsselskabet ikke være 
forpligtet til at bestride kravet, medmindre en opmand vurderer, at der er rimelig 
sandsynlighed for at få medhold i sagen eller for at begrænse erstatningsbeløbet til et beløb 
mindre end størrelsen af et muligt forlig. Opmanden udpeges efter nærmere aftale mellem 
Sikrede og Forsikringsselskabet, og omkostningerne til denne opmand bæres af Sikrede.

12.3. Forsikringsselskabet har på ethvert tidspunkt efter anmeldelsen af et krav ret til at foretage 
en betaling af forsikringssummen til dækning af dette krav. Forsikringsselskabet skal herefter 
være fri for alt ansvar i relation til sådant krav, herunder pligten til at betale 
forsvarsomkostninger samt til at forsvare Sikrede. 

12.4. Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens oplysning og afslutning.

12.5. Rettighederne under denne forsikring kan ikke af Sikrede overdrages til tredjemand uden 
Forsikringsselskabets skriftlige godkendelse.

13. Anden forsikring 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.

13.2. Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort 
eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende 
forsikring med samme forbehold.

14. Præmiens betaling

14.1. Første præmie ved forsikringens ikrafttræden forfalder til betaling ved forsikringens 
ikrafttræden eller på det betalingstidspunkt, der er anført i præmieopkrævningen. Betales 
præmien ikke senest på den fastsatte forfaldsdag, bortfalder forsikringsdækningen uden 
yderligere meddelelse til forsikringstageren. 

14.2. Afgift til staten berigtiges i henhold til gældende lovgivning og opkræves sammen med 
præmien. Opkræves præmien efter aftale på anden måde end foreskrevet, betaler sikrede 
udgifterne herved.

14.3. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne adresse. Ændres 
forsikringstagers adresse, skal Forsikringsselskabet straks underrettes.

14.4. Andre præmier end første præmie forfalder på de i opkrævningerne anførte forfaldsdage. 
Betales sådanne præmier ikke rettidigt, sendes påkrav tidligst 7 dage derefter til den af 
forsikringstageren opgivne adresse. Første påkrav vil indeholde meddelelse om, at 
forsikringsdækningen bortfalder, hvis præmien ikke betales inden den i påkravet anførte 
sidste betalingsfrist. 

14.5. Forsikringsselskabet er berettiget til at opkræve gebyr for rykkerskrivelser i henhold ti 
lovgivningens regler herom.

15. Forsikringens opsigelse og fornyelse

15.1. Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med den i policen nævnte varsel til 
hovedforfald.

15.2. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for ét år ad gangen. Fornyelsen sker på 
uændrede betingelser og til uændret præmie, jf. dog pkt. A.15.3, medmindre et af følgende 
forhold foreligger inden 30 dage forud for datoen for hovedforfald:

15.2.1.1. Der er sket væsentlig ændringer i den forsikrede risiko,

15.2.1.2. der er anmeldt væsentlige krav eller omstændigheder som kan føre til væsentlige 
krav under policen,

15.2.1.3. der er sket ændring i et lovgrundlag, som forhindrer Forsikringsselskabet i at 
fortsætte policen på de aftalte betingelser, vilkår og præmie,

15.2.1.4. der er ikke betalt præmie, eller
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15.2.1.5. Forsikringstageren har registreret eller stiftet juridisk enhed i USA eller nogen stat, 
territorium eller besiddelse herunder, eller er begyndt at eksportere hertil.

15.2.2. Præmien reguleres ikke bagud for den forgangne periode.

15.3. Udvidet anmeldelsesperiode: Krav rejst efter forsikringsperiodens udløb.

15.3.1. Hvis forsikringen ikke fornyes af enten forsikringstager eller Forsikringsselskabet, og dette 
ikke skyldes manglende præmiebetaling, skal forsikringstager og de sikrede, have ret til at 
købe en udvidet opdagelsesperiode på 24 måneder til 50% af den fulde årlige præmie pr. 
udløbsår. Tilkøb af denne udvidede opdagelsesperiode er alene mulig, hvis forsikringstager 
vælger ikke at tegne en ny eller anden forsikring dækkende professionelt IT-ansvar. 
Dækning i afløbsperioden sker i henhold til ordlyden og den forsikringssum, der er aftalt i 
den seneste forsikringsperiode og udgør maksimalt forsikringssummen for alle sikrede 
samlet set.

15.3.2. Forsikringstager eller de sikrede skal give skriftlig meddelelse om, hvorvidt de vælger at 
udtage en udvidet opdagelsesperiode samt betale den tilhørende præmie indenfor 90 dage 
efter policeperiodens udløb. Hele præmien anses som fuldt optjent ved ikrafttrædelse af den 
udvidede opdagelsesperiode, og kan ikke refunderes. 

15.3.3. Denne afløbsperiode skal alene omfatte krav rejst mod en sikret vedrørende handlinger eller 
undladelser, der er indtruffet før policens udløbsdato, forudsat at sådanne krav er rejst, og 
Forsikringsselskabet har modtaget skriftlig underretning før udløbet af afløbsperioden. 

15.3.4. Forsikringstager skal senest 14 dage efter selskabets opsigelse eller nægtelse af fornyelse 
af forsikringen give skriftlig meddelelse til Forsikringsselskabet, såfremt denne ønsker at 
tegne en udvidet anmeldelsesperiode, og præmien herfor skal betales inden for 30 dage 
efter opsigelse eller nægtelse af fornyelse.

15.3.5. Krav vedrørende handlinger og undladelser, som anmeldes senere end 3 måneder efter 
udløbet af den udvidede anmeldelsesperiode, dækkes ikke.

15.3.6. Forlængelsen, givet ved den udvidede anmeldelsesperiode, medfører ingen fornyet eller 
forhøjet forsikringssum under forsikringen.

16. Behandling af personoplysninger 

16.1. Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Forsikringstager og 
Forsikringsgiver foretager elektronisk databehandling af Forsikredes og andre i 
forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af 
Forsikringstager, Forsikringsgiver eller Forsikringsgivers skadebehandler vedrørende 
forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet af forsikringen, og 
Forsikrede erklærer sig ved begæring af eller tilslutning til forsikringen indforstået dermed.

16.2. I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 med senere 
ændringer gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er 
nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at 
disse Personoplysninger kan blive videregivet til eller behandlet for 
FORSIKRINGSSELSKABET i lande uden for Danmark og EU.

16.3. Disse oplysninger er udelukkende bestemt for Forsikringstager og 
FORSIKRINGSSELSKABET og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i 
henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle tilsynsopgaver.

16.4. Personer har krav på indsyn i og anmode om en kopi af de personlige data, der opbevares 
om dem (for et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver rettet. Kontakt venligst 
FORSIKRINGSSELSKABET. Der henvises til FORSIKRINGSSELSKABET for Anvendelse 
af Personoplysninger, som kan hentes på FORSIKRINGSSELSKABETS hjemmeside eller 
tilsendes efter skriftlig anmodning.

17. Klager

17.1. Hvis en kunde ikke føler at have fået den ydelse, der er aftalt eller er krav på, eller hvis 
sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag, er der ret til at klage. 
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17.2. Det kan ske ved at ringe eller skrive til FORSIKRINGSSELSKABET.

17.3. FORSIKRINGSSELSKABETS adresse fremgår af policen og regler for klagebehandlingen, 
kan findes på FORSIKRINGSSELSKABETS hjemmeside. 

18. Værneting og lovvalg

18.1. For denne forsikring gælder lov om forsikringsaftaler nr. 129 af 15. april 1930 med senere 
ændringer, medmindre andet følger af nærværende betingelser eller policecertifikatet.

18.2. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.
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B. GENERELLE KLAUSULER
1. OFAC Sanktioner                        

1.1. FORSIKRINGSSELSKABET og dets genforsikringsselskaber er ikke forpligtet til at foretage 
nogen betaling af skader eller andre krav, yde dækning eller opfylde noget tilsagn eller 
forpligtelser i henhold til denne aftale i det omfang sådan betaling, dækning, tilsagn eller 
forpligtelse ville udsætte FORSIKRINGSSELSKABET eller dets genforsikringsselskaber eller 
dets moderselskab eller dets endeligt kontrollerende ejer for en økonomisk sanktion, forbud 
eller begrænsning i henhold til en resolution besluttet af de Forenede Nationer eller en 
handels- eller økonomisk sanktion, lovregler eller forordninger vedtaget af den Europæiske 
Økonomiske Union, Danmark, United Kingdom eller United States of America. 

2. Differencekrav

2.1. FORSIKRINGSSELSKABET anerkender, at skader anmeldt i forsikringsperioden til den 
lovpligtige arbejdsskadeforsikring og / eller til Arbejdsskadestyrelsen tillige og til enhver tid 
anses som værende anmeldt til denne ansvarsforsikring som differencekrav.

2.2. Dette gælder uanset, at arbejdsskadeforsikringen er placeret i et andet forsikringsselskab.

2.3. Differencekrav skal forstås som skadelidte arbejdstagers erstatningskrav i forbindelse med 
tilskadekomst, som sikrede, er ansvarlig for som arbejdsgiver i henhold til gældende ret.

3. Arbejdsmaskiner, kraner, lifte m.v.

3.1. Forsikringen er udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt af 
arbejdsmaskiner (herunder kraner, lifte og andre hejseapparater), når disse er i brug som 
arbejdsredskab.

4. Retroaktiv dækning

4.1. For nærværende forsikring gælder ingen retroaktiv begrænsning, dog gives retroaktiv 
dækning ikke udover hvad der er gældende for ophørende police i tidligere selskab.  

4.2. Forsikringen dækker således forsikringsbegivenheder konstateret før forsikringens 
ikrafttræden, uanset hvornår forsikringsbegivenheden er konstateret. Dog gælder fortsat, at 
kravet skal være rejst mod sikrede i forsikringstiden – jf. forsikringsbetingelsernes pkt. A.6.  

5. Anmeldelsesfrist

5.1. Forsikringskravet forældes efter de til enhver tid gældende regler for forældelse, jf. Lov om 
Forældelse og FAL § 29. Så længe skadelidtes krav ikke er forældet i henhold til 
ovennævnte bestemmelser, kan forsikringsdækning ikke afvises med den begrundelse at 
kravet er forældet.

6. Behandling af skader under selvrisiko

6.1. Forsikringsselskabet behandler alle skader uanset størrelsen af selvrisiko. Behandlingen af 
de første 5 skader som er under selvrisiko behandles uden vederlag. For efterfølgende 
behandling af sådanne skader - under selvrisikoen - opkræves et fee på DKK 2.000 pr. 
skade/krav. Eksterne udgifter i forbindelse med skadebehandling afholdes af sikrede. 
Opgørelse af antal skader og eventuel ekstra opkrævning sker ved førstkommende forfald.

7. Overgangsklausul

7.1. Krav som anmeldes under denne forsikring, men som relaterer sig til tiden før policens 
etablering, og hvor den indtrufne arbejdsskade er anmeldt til 
arbejdsskadeforsikringsselskabet og ikke er anmeldt til erhvervs- og 
produktansvarsforsikringsselskabet, skal behandles som om kravet mod arbejdsgiveren er 
rejst rettidigt. Krav behandles herefter som om det var rejst i forsikringstiden, og overfor 
denne police. Dog under iagttagelse af dansk rets almindelige forældelsesregler. 

7.2. Det skal i denne sammenhæng præciseres, at ovenstående udvidelse alene gælder i 
situationer, hvor den sikrede virksomhed ikke havde, eller ikke burde have haft kendskab til 
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forhold/omstændigheder, som med overvejende sandsynlighed ville give anledning til krav 
dækket af ovenstående.


