
Dette produkt indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. I tilfælde af 
skader er det de fulde forsikringsbetingelser og forsikringsaftalen (Policen), der er gældende. 

 

Hvilke type forsikring er det?  
Forsikringen er en erhvers– og produktansvarsforsikring  

 

Erhvers– og produktansvarsforsikring  
Insurance Police Information Dokument 

 

Selskab: QBE Danmark, filial af QBE Europe SA/NV,  

Belgien (39800985) 

 

 Hvad er dækket? 

 

✓ Forsikringsdækningen ydes via to forskellige moduler: 

Generel ansvar og produktansvar.   

✓ Generel ansvarsforsikring yder økonomisk beskyttelse mod 
ansvar for at betale erstatningskrav som følge af 
personskade eller skade på ejendom som følge af 
operationer / ydelser udført af det forsikrede selskab. 

 

✓ Produktansvarsforsikring yder økonomisk beskyttelse mod 
ansvar for at betale erstatningskrav som følge af 
personskade eller skade på grund af et defekt produkt, der 
er fremstillet, distribueret eller solgt af det forsikrede 
selskab.   

 

✓ Omkostninger og udgifter, der er tildelt dig eller afholdt for 
at forsvare et krav, er også en del af den dækning, som 
politikken giver. Forsvarsomkostningerne betales generelt 
ud over erstatningsgrænsen (bortset fra 
forsvarsomkostninger i forbindelse med fordringer anlagt i 
Nordamerika, hvor sådanne omkostninger indgår i 
grænsen). 

 

✓ Forsikringssum: QBEs ansvar er underlagt en samlet 
grænse og forskellige grænser og undergrænser, som er 
angivet i policyplanen. 

 

 Hvad er ikke dækket? 

✗ Motoransvar. 

✗ Ansvar på grund af brug af et fartøj eller fly. 

✗ Hundeansvar. 

✗ Jagt ansvar. 

✗ Ansvar for atomskade. 

✗ Forsikringen dækker ikke ansvar, hvilket er et resultat af et 

forsikringssikkerhedslove om at yde erstatning for en type eller 

et beløb, der overstiger eller er strengere end det, der følger af 

de generelle bestemmelser om erstatning af dansk ret. 

✗ Ansvar for erstatning eller skade, der ikke er på grund af 

personskade eller skade på ejendom, 

✗ Ansvar for skader på eller tab for selve produktet eller 

tjenesten, 

✗ Ansvar for skade på ejendom som følge af levering eller 

forsinket levering af varer, eller ved manglende levering eller 

forsinket levering af tjenesteydelser, 

✗ Skade eller tab vedrørende ejendom, der ejes af 

forsikringstager, 

✗ Eventuelle ejendomsskader på den forsikredes produkter, 

Bøder, sanktioner, straffe, forværrede eller eksemplariske 

skader eller eventuelle forbedrede skader som følge af 

Ovennævnte lister er ikke fyldestgørende, og i alle tilfælde vil 

ordlyden af forsikringer gælde. Vær opmærksom på, at alle 

forsikringer inklusiv, herunder omslag, kan tilpasses kundens 

behov. 

Restriktioner? 

❕ Som en del af den generelle ansvarsforsikring dækker forsikringen kun erstatning for skader som følge af miljøforringelse til eller gennem luft, 

jord eller vand fra den forsikredes forretning, dets affaldsspild eller fjernelse af affaldsproduktion, overskudsproduktion eller skrotproduktion og 

eventuelle kropsskade eller skade på ejendommen forårsaget derved, for så vidt som sådan skade eller skade opstår uventet, utilsigtet og ved en 

pludselig ulykke og ikke som følge af forsætlig, bevidst eller groft uagtsom overtrædelse af de gældende offentlige regler fra den forsikredes side.  

❕ Ethvert tab, der skyldes en forsætlig handling eller udeladelse af den forsikrede, og som rimeligt kunne forventes af den forsikrede under 

hensyntagen til arten og omstændighederne ved en sådan handling eller undladelse 

❕ Enhver kriminel handling / gerning eller enhver handling /gerning begået i strid med nogen lov eller lovbestemmelse 

❕ Ethvert krav baseret på nogen udtrykkelig garanti for den forsikrede, 

❕ Skader eller tab forårsaget af produkter eller tjenester, der anvendes i offshore-installationer,  

❕ Skade eller tab forårsaget af produkter eller tjenester, der anvendes til drift af fly 

❕ Ethvert krav, der opstår som følge af et tab, de omstændigheder, som den forsikrede var opmærksom på inden starten af denne politik. 

❕ Nogen skade eller skader, der resulterer i et krav eller en fordring af enhver forsikret mod enhver anden forsikret. 

Produkt: Erhvers– og produktansvarsforsikring  



Hvor er jeg dækket? 

Medmindre andet er angivet i forsikringsbetingelserne, 
gælder denne forsikring udelukkende for fordringer som følge 
af tab i Danmark. 

 

 Hvad er mine forpligtigelser? 

 

❕ At, på forsikringsselskabets anmodning opgiver oplysninger, der kan have betydning for, om forsikringsdækning skal ydes, forlænges eller fornyes, 

❕ At, på anmodning fra forsikringsselskabet oplyse om eventuelle forhold, der har en tydelig indflydelse på risikovurdering, 

❕ For at rette op på ukorrekte eller fuldstændige oplysninger om forhold, der har en tydelig indflydelse på risikovurderingen uden urimelig forsinkel-

se, 

❕ At observere og overholde bestemmelser i forsikringen, 

❕ At underrette forsikringsselskabet om enhver stigende risiko som følge af ændringer i omstændighederne 

❕ At træffe alle rimelige forholdsregler for at forhindre en forsikret begivenhed i at opstå eller fortsætte, at træffe alle rimelige forholdsregler for at 

undgå eller begrænse eventuelle krav, der måtte opstå eller kan opstå, og at tage alle rimelige skridt for at forhindre andre krav på grund af samme 

generelle skadelige betingelser, 

❕ At give forsikringsselskabet straks skriftlig meddelelse om ethvert krav, klage, indkaldelse eller anden behandling,  der modtages af meddelelse 

med en hensigt om at holde forsikrede ansvarlig for tab, 

❕ At yde alt muligt samarbejde og bistand i forbindelse med krav, retssag eller retssag efter anmodning fra forsikringsselskabet, 

❕ At samarbejde alle nødvendigheder, der er i forbindelse med undersøgelsen af et krav, forsvare ethvert stof, underkaste sig enhver undersøgelse 

eller forhør, deltage i høringer, afvisninger og retssager, bistå med afvikling, sikring og bevisførelse, opnåelse af vidner, give skriftlige erklæringer 

eller erklæringer og deltage i møder med henblik på undersøgelse og / eller forsvar. 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Varigheden af præmiebetalinger og andre 
betalingsoplysninger er angivet i politikken og politikplanen 

Hvornår træder forsikringen ikraft og hvornår udløber den? 

Forsikringen er en årlig kontrakt, medmindre andet er angivet 
og skal fornyes ved udgangen af hvert regnskabsår, medmin-
dre opsigelsen gives med en måneds varsel til udgangen af et 
forsikringsår. Startdato og slutdato er angivet i forsikrings-
betingelserne. 

Hvordan opsiger jeg forsikringen? 

Sørg for, at politikken passer til dine krav, da der ikke er no-
gen afbestillingsrettigheder fra din side. QBE kan annullere 
forsikringen i tilfælde af manglende betaling af præmien. 


