POLICE

POLICENR: 900 738 0973

ANSVARSFORSIKRING ERHVERV

Forsikringstager

Dansk Kiropraktor Forening
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

Ansvarsforsikring Erhverv
omfattende

Erhvervsansvarsforsikring
Produktansvarsforsikring
Retshjælpsforsikring

Policen gælder fra

01.01.2019

Forfald

Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling.
Hovedforfald for policen er 01.01

Tegningsperiode

Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode der udløber den 31.12.2019

Indeksregulering

Præmien indeksreguleres årligt til hovedforfald med Lønindekset for den private
sektor.

Regulering

Forsikringen er tegnet uden regulering.

Gruppeaftale

Denne police er udstedt i henhold til gruppeaftalen mellem Dansk
Kiropraktorforening og Codan Forsikring A/S. Medlemskab af Dansk
Kiropraktorforening er således en betingelse for policens præmie og vilkår.
Opsiges aftalen eller ophører medlemskabet af Dansk Kiropraktorforening vil
forsikringen blive overført til Codans almindelige præmie og vilkår.
Manglende meddelelse om medlemskabs ophør medfører at Codan Forsikring A/
S har ret til at gøre policens almindelige betingelser om anmeldelse af forandring
gældende.
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POLICENR: 900 738 0973

ANSVARSFORSIKRING ERHVERV

Generelt for Erhvervs- og Produktansvarsforsikringen
Sikrede

Navn
Dansk Kiropraktor Forening

Cvr. nr.

Forsikringssted

Adresse
Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg
Danmark

Lov om erstatning for
miljøskader

Det er noteret, at virksomheden ikke er omfattet af den liste over virksomheder
som der i henhold til "Lov om erstatning for miljøskader" gælder objektivt ansvar
for. Dækningen er betinget af dette forhold.

FORSIKRINGSSUM

KLAUSULNR.
20001
20002
20003
20004

Generelle klausuler for Erhvervs- og
Produktansvarsforsikringen

Forsikringens maksimale forsikringssummer
Samlet forsikringssum for alle policens Erhvervsog Produktansvars dækninger, kan pr. forsikringsår
maksimalt være

10.000.000 kr.

Indenfor ovennævnte forsikringssum erstattes pr.
forsikringsår op til
Fareafværgelse
Forurening
Ingrediens og komponent skadedækning

1.000.000 kr.
2.000.000 kr.
10.000.000 kr.

De enkelte dækningers nøjagtige forsikringssummer er specificeret under "Erhvervsansvar - Dækningsomfang for
branchen" og "Produktansvar - Dækningsomfang for omfattede produkter/ydelser"
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POLICENR: 900 738 0973

ANSVARSFORSIKRING ERHVERV

Selvrisikobestemmelser generelt for policen
SELVRISIKO
De enkelte dækningers selvrisici er specificeret under "Erhvervsansvar - Dækningsomfang for branchen" og
"Produktansvar - Dækningsomfang for omfattede produkter/ydelser"

Maksimal selvrisiko pr. forsikringsår for
Produktansvar:
Dækninger beskrevet i
Produktansvarsbetingelserne
samt dækninger der udvider disse
Særlig selvrisiko for følgende aktiviteter
Forurening

15.000 kr.

Ingen
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POLICENR: 900 738 0973

ANSVARSFORSIKRING ERHVERV

Erhvervsansvar - Dækningsomfang for branchen
Branche

Se risikobeskrivelse

Geografisk område

Danmark

FORSIKRINGSSUM

KLAUSULNR.

Generelle klausuler

21001

Dækninger
og maksimal forsikringssum pr. forsikringsår
Erhvervsansvar

10.000.000 kr.

Indenfor forsikringens maksimale forsikringssum dækkes med ovennævnte summer.
SELVRISIKO
Selvrisici
Erhvervsansvar

Ingen

Se også "Selvrisikobestemmelser generelt for policen"
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POLICENR: 900 738 0973

ANSVARSFORSIKRING ERHVERV

Erhvervsansvar - Dækningsomfang for branchen
Branche

Se risikobeskrivelse

Geografisk område

Norden

FORSIKRINGSSUM

Dækninger
og maksimal forsikringssum pr. forsikringsår
Erhvervsansvar

KLAUSULNR.

10.000.000 kr.

Indenfor forsikringens maksimale forsikringssum dækkes med ovennævnte summer.
SELVRISIKO
Selvrisici
Erhvervsansvar

Ingen

Se også "Selvrisikobestemmelser generelt for policen"
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POLICENR: 900 738 0973

ANSVARSFORSIKRING ERHVERV

Produktansvar - Dækningsomfang for omfattede produkter/ydelser
Omfattede produkter/ydelser

Se risikobeskrivelse

Geografisk område

Norden

FORSIKRINGSSUM

KLAUSULNR.

Generelle klausuler

22001

Dækninger
og maksimal forsikringssum pr. forsikringsår
Produktansvar - inclusive ingrediens og
komponent skadesdækning

10.000.000 kr.

Indenfor forsikringens maksimale forsikringssum dækkes med ovennævnte summer.
SELVRISIKO
Selvrisici
Produktansvar - inclusive ingrediens og
komponent skadesdækning

3.000 kr. pr. skadelidt

Se også "Selvrisikobestemmelser generelt for policen"
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POLICENR: 900 738 0973

ANSVARSFORSIKRING ERHVERV

Retshjælpsforsikring - Erhverv
Sikrede

Navn

Cvr. nr.

Dansk Kiropraktor Forening
Branche

Se risikobeskrivelse

Geografisk område

Danmark

FORSIKRINGSSUM

KLAUSULNR.

Generelle klausuler
Dækninger
og maksimal erstatning pr. forsikringsår
Retshjælp
Dog maksimalt pr. begivenhed

24001

450.000 kr.
150.000 kr.
SELVRISIKO

Selvrisici
Retshjælp pr. begivenhed
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POLICENR: 900 738 0973

Klausuler

KLAUSULER

20001

Risikobeskrivelse
Kiropraktorvirksomhed

20002

Sikrede kreds
Forsikringen omfatter samtlige kiropraktorer, herunder også pensionerede
kiropraktorer, der er medlem
af foreningen samt deres ansatte.
For ansatte massører er det en forudsætning, at disse er lægeeksamineret.
Derudover er Dansk Kiropraktor Forenings sekretariat omfattet.

20003

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade i henhold til Lov om klage- og
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet eller Patientforsikringsloven.
Forsikringen dækker dog regreskrav i henhold til Lov om klage- og
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 27, når skaden er forvoldt ved
grov uagtsomhed. Forsikringen dækker således ikke regreskrav
som følge af forsætligt forvoldte skader. Tilsvarende gør sig gældende for
regreskrav i henhold til Patientforsikringslovens § 8.
Med virkning fra 1. januar 2011 og indtil lovændring pr. 1. juli 2018 er forsikringen
udvidet til at dække erstatninger op til 10.000 kr., som er blevet afvist af
Patientforsikringsforeningen/Patienterstatningen under henvisning til, at
erstatningen ikke overstiger kr. 10.000, jf. tidligere formulering af § 24, stk. 2 i Lov
om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Det præciseres at
udvidelsen også gælder for skader som er sket i denne periode, og som først
efter 01/07/2018 bliver afvist med nævnte begrundelse.
Policens almindelige og særlige betingelser er fortsat gældende.
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POLICENR: 900 738 0973

KLAUSULER

20004

Kommuneregres for sygedagpenge
Forsikringen er udvidet til at dække berettigede regreskrav fra kommuner for
udbetalte sygedagpenge,
i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Regreskravet skal
være opstået i forbindelse
med en behandling, udført af kiropraktor som er omfattet af nærværende
forsikring. Der henvises
i øvrigt til de til enhver tid gældende lovbestemmelser på området.

21001

Geografisk dækningsområde
Danmark inkl. Grønland

22001

Produktansvar
Forsikringen er pr. 01/07/2017 udvidet med dækning for produktansvar.
Dækningen omfatter udelukkende sikredes salg af produkter som relaterer sig til
kiropraktorvirksomhed
(som fx isposer, hoppebolde mm). Det præciseres, at sikredes ydelsesansvar i
forbindelse med udførte
behandlinger ikke er dækket.
Geografisk dækningsområde er Danmark.
Der gælder en selvrisiko på 3.000,- kr. pr. skadelidt, max. 15.000,- kr. pr.
forsikringsår

24001

Retshjælp
Forsikringen er pr. 01/07/2017 udvidet med dækning for retshjælp.
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KLAUSULER
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ANSVARSFORSIKRING ERHVERV
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Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser

Generelle betingelser for følgende forsikringsprodukter
under Ansvarsforsikring Erhverv:

1.1.2 Retshjælp
Se betingelserne for Retshjælp punkt 1.5.

Erhvervsansvar, Produktansvar og Retshjælp
Det fremgår af policen hvilke forsikringsprodukter den
omfatter.

1.2 Erstatningspligt og -krav
Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af
erstatningskrav må kun ske med Codans samtykke.

For forsikringen gælder reglerne i policen,
forsikringsbetingelserne og Lov om forsikringsaftaler
(i det omfang loven ikke er fraveget), Lov om
forsikringsvirksomhed samt Lov om finansiel virksomhed.

Codan træffer i øvrigt bestemmelse om sagens
behandling.

For Erhvervs- og Produktansvar ydes dækningen i
overensstemmelse med de af SKAFOR og Industrirådet i
fællesskab udarbejdede kommentarer hertil.
Codan Forsikring A/S og eller deres datterselskaber/
filialer dækker ikke og er ikke forpligtet til at betale
nogen som helst form for erstatning eller andre
ydelser under forsikringen i det omfang en sådan
forsikringsdækning, betaling af et sådant krav eller
tilvejebringelse af en sådan forsikringsydelse vil udsætte
Codan Forsikring A/S og eller deres datterselskaber/
filialer for nogen sanktion, forbud eller restriktion
vedtaget af Forende Nationer (FN), Den Europæiske
Union (EU), Storbritannien eller USA.

1.3 Tilsvarende forsikring i andet selskab
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet
selskab, og har dette selskab taget forbehold om,
at dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis
forsikringen tillige er tegnet i andet selskab, gælder
samme forbehold for den i Codan tegnede forsikring,
således at erstatningen betales forholdsmæssigt af
selskaberne.
1.4 Specialforsikring
Denne polices dækninger bortfalder, hvis der er tegnet
en specialforsikring, som dækker samme interesse.
2 Tvister

1 Forholdsregler i tilfælde af skade

2.1 Værneting og lovvalgsbestemmelse
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk
ret ved danske domstole.

1.1 Anmeldelse af skade

3 Betaling af præmie

1.1.1 Erhvervs- og Produktansvar
Enhver skade, eller ethvert uheld, der kan medføre
erstatningskrav, skal anmeldes så hurtigt det er muligt.

3.1 Opkrævning
Codan opkræver præmien ved at sende en opkrævning
til den betalingsadresse, som forsikringstageren har
opgivet. Præmien kan også betales ved elektronisk
betalingsoverførsel.

Skaden kan anmeldes til Codan på følgende måder:
*

*

*

Telefonisk på nr. 33 55 55 55. I normal åbningstid
sidder kvalificerede skadebehandlere klar til at give
råd og vejledning og hurtigt sætte skadebehandlingen
i gang. Alvorlige skader der kræver akut handling kan
anmeldes 24 timer i døgnet
via internettet på Codan.dk
ved udfyldelse af skadeanmeldelse, som fås ved
henvendelse til Codan.

Eventuelle afgifter til staten opkræves sammen med
præmien.
3.2 Præmiens betaling
Den første præmie forfalder til betaling, når forsikringen
træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på
forsikringens forfaldsdage.
Præmien skal betales senest den dato der fremgår af
opkrævningen, som sidste rettidige betalingsdato, eller
datoen på Betalingsoversigten.

21-1
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3.3 Manglende betaling
Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en rykker
for betaling med oplysning om retsvirkningerne af for sen
betaling.
Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter den
dato der er angivet på rykkeren, ophører forsikringens
dækning.
3.4 Gebyrer, afgifter og renter
Codan er berettiget til at opkræve gebyr for opkrævning
af præmien samt rykkergebyr og morarenter ved for sen
betaling.
Codan kan, herudover, beregne sig gebyr for udskrivning
af dokumenter og for andre serviceydelser.
Nærmere oplysninger om gebyrer kan findes på
Codan.dk eller ved henvendelse til Codan.
3.5 Tilbagebetaling
Nemkonto:

4.2 For forsikringer tegnet med regulering
4.2.1 Forskudspræmie
Forsikringens præmie betragtes som et præmieforskud,
der kan reguleres ved hver hovedforfaldsdag.
4.2.2 Præmieregulering
Præmieregulering kan foretages hvert år pr.
hovedforfaldsdato. Codan fremsender et brev og
forsikringstageren er pligtig til at indsende det vedlagte
reguleringsskema påført de nødvendige oplysninger
inden den i brevet anførte tidsfrist.
4.2.3 Skønsmæssig regulering af præmien
Har Codan ikke modtaget de nødvendige oplysninger til
beregning af den foreløbige og den endelige præmie jf.
punkt 3.2.2, kan Codan fastsætte præmien efter et skøn.
4.2.4 Dokumentation
Forsikringstageren er forpligtet til at dokumentere
rigtigheden af de indsendte oplysninger vedrørende
præmiereguleringen, hvis Codan beder om det.

Tilbagebetaling af præmie kan ske via
NemKontosystemet til den konto, som er valgt som
NemKonto.

5 Indeksregulering

Betalingsservice:

5.1 Tidspunkt for indeksregulering
Regulering af præmien foretages på den dato policen har
hovedforfald.

Tilbagebetaling af præmie sker til den bankkonto
præmien betales fra.
3.6 Modregning
Codan vil benytte sig af sin ret til modregning indenfor
kundeforholdet.
4 Beregning af præmien
Det fremgår af policen, hvis forsikringen er tegnet med
regulering.
4.1 For forsikringer tegnet uden regulering
Præmien er fastsat på grundlag af de oplysninger der
ved forsikringens ikrafttrædelse er afgivet om antal
beskæftigede, enheder og/eller omsætning

Præmien indeksreguleres en gang årligt.

5.2 Indekstal
Reguleringen sker på grundlag af det af Danmarks
Statistik offentliggjorte Lønindeks for den private sektor.
Ved indeksreguleringen forhøjes præmien med den
procent løntallet afviger fra forrige års offentliggjorte
indeks. Er afvigelsen negativ reguleres præmien ikke, men
forbliver uændret til næste indeksregulering.
Hvis udgivelsen af Lønindeks for den private
sektor ophører, har Codan ret til at fortsætte
indeksreguleringen efter et andet indeks der
offentliggøres af Danmarks Statistik.
6 Fornyelse og opsigelse

I forbindelse med den årlige fornyelse af forsikringen,
sender Codan en oversigt over hvilke oplysninger
der ligger til grund for præmieberegningen. Hvis disse
oplysningerne ikke stemmer overens med de faktiske
forhold skal forsikringstageren give Codan meddelelse
herom, hvorefter præmien for det kommende
forsikringsår bliver ændret i overensstemmelse hermed.

6.1 Opsigelse til udløb af en forsikringsperiode
Er forsikringen tegnet som 1-årig forsikring, kan begge
parter opsige den med 1 måneds skriftlig varsel til
policens hovedforfaldsdato, dog tidligst efter 1 år.
Ved forsikringen forstås enten hele policen eller det
enkelte forsikringsprodukt.

Codan Forsikring A/S | Gammel Kongevej 60 | DK-1790 København V | Telefon 33 55 55 55 | Fax 33 55 21 22 | www.codan.dk
Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638

16

Er forsikringen tegnet for en flerårig periode kan den
opsiges med 1 måneds varsel til den udløbsdato der
fremgår af policen.

træde i kraft. Opsigelse skal være modtaget af Codan
senest dagen før.
8 Risikoforandring

Dog kan flerårige forsikringer opsiges mod en
efterbetaling, beregnet som en procentdel af den
gældende årspræmie, hvis der er gået minimum 2 år af
aftaleperioden.
Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for
en ny tilsvarende periode. Er perioden flerårig sender
Codan et brev herom tidligst 3 måneder og senest 1
måned før opsigelsesfristen.
6.2 Opsigelse m.m. efter skade
Efter enhver anmeldt skade kan såvel forsikringstageren
som Codan i tidsrummet fra skadens anmeldelse og
indtil 14 dage efter betaling eller afvisning af skaden,
skriftligt opsige det forsikringsprodukt skaden vedrører
med 14 dages varsel.
Hvis policen er tegnet for en flerårig periode kan
forsikringstageren dog kun opsige policen mod
efterbetaling, beregnet som en procentdel af den
gældende årspræmie.
I stedet for at opsige forsikringen, kan Codan gøre en
fortsættelse betinget af begrænsninger i dækningen,
ændrede selvrisikoforhold eller forhøjelse af præmien.
7 Ændring af præmietarif eller forsikringsbetingelser.
7.1 Varsling
Hvis Codan, for forsikringsprodukter af samme art,
ændrer præmietarif eller forsikringsbetingelser kan
Codan med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald
ændre forsikringsbetingelserne og/eller præmien for
denne police.
7.2 Opsigelse
Hvis ændringen er til ugunst for forsikringstageren, kan
policen opsiges til samme dato, som ændringen skulle

Codan skal straks underrettes:
*

*

*

hvis oplysningerne i policen er i uoverensstemmelse
med de faktiske forhold
hvis oplysningerne i specifikationen, der fremsendes
med policen, samt årligt i forbindelse med fornyelse
af forsikring, er i uoverensstemmelse med de faktiske
forhold
hvis den i policen/specifikationen beskrevne risiko
ændres

*

hvis der tegnes sideløbende forsikring i andet selskab

*

hvis virksomheden skifter ejer

*

*

hvis den/de forsikrede virksomheder flytter til et andet
sted end det i policen angivne
hvis branchekoden ændres eller virksomheden
registreres med flere branchekoder.

Codan træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på
hvilke betingelser, forsikringen kan fortsætte.
Hvis Codan ikke modtager meddelelse om ændringer,
kan det medføre at erstatningen nedsættes eller helt
bortfalder.
Codan hæfter dog aldrig for skade eller tab omfattet af
Betingelser for Produktansvar, hvis skaden eller tabet er
forvoldt af andre produkter eller ydelser end de i policen
angivne, eller hvis skaden eller tabet er indtrådt uden for
det i policen angivne geografiske dækningsområde.
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Retshjælpsdækning

1 Retshjælpsdækningens formål
Forsikringens formål er at betale sagsomkostninger ved
retstvister, som med rimelighed kan danne grundlag for
et civilretligt søgsmål.
Der ydes ikke dækning for almindelig advokatrådgivning
eller klage/ankenævnsbehandling.
1.1 Forsikringsperioden
Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor
søgsmålsgrunden er opstået samtidig med eller efter at
forsikringen er trådt i kraft.
Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er
opstået inden forsikringens ophør, og at der er sket
anmeldelse til Codan senest 3 måneder derefter.
1.2 Hvem er dækket
Forsikringen dækker ejeren af den forsikrede virksomhed
1.3 Geografisk område
Retshjælpsdækningen dækker tvister, der afgøres i
Danmark.

1.5 Anmeldelse
Advokaten skal, så snart han har påtaget sig sagen,
indgive anmeldelse til Codan. Anmeldelsen skal
indeholde:
*

angivelse af modparten

*

forsikringstagerens påstand samt modpartens påstand

*

*

en kort sagsfremstilling med angivelse af de
anbringender, forsikringstagerens påstand støttes på.
Codan kan forlange dokumenter og bevisligheder
forelagt, når det er nødvendigt af hensyn til sagens
belysning. Tillige kan Codan forlange en juridisk
begrundelse for påstanden
oplysning om hvilke processkridt, af udgiftskrævende
art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være
indledt.

Under sagens gang skal advokaten underrette Codan om
processkridt af væsentlig omkostningsmæssig betydning.
2 Hvilken type tvister er omfattet

Tvister som afgøres på Grønland og Færøerne er ikke
omfattet.

Dækningen omfatter tvister, som afgøres af en domstol,
voldgiftsret eller ved forlig.

1.4 Krav til advokaten og Codans behandling af sagen
Forsikringen dækker kun, når en advokat har påtaget
sig sagen. Sikrede vælger selv sin advokat blandt
medlemmerne af Det Danske Advokatsamfund.

Forsikringen dækker udelukkende de nedenfor nævnte
tvister, som er opstået i forbindelse med udøvelsen af
sikredes erhvervsvirksomhed og som efter deres art vil
kunne behandles af en domstol efter Retsplejelovens
regler om civile sager, eller tvister, som efter parternes
aftale i stedet behandles ved voldgift:

Advokaten skal anmelde sagen til Codan, så snart
advokaten har påtaget sig sagen - og inden yderligere
handlinger foretages. Advokaten kan dog foretage
sådanne handlinger, som ikke tåler opsættelse.
Codan skal - på det foreliggende grundlag - afgive en
udtalelse om, hvorvidt tvisten, efter sin art, er dækket af
forsikringen. Codan har både en ret og en pligt til at give
udtryk for eventuel tvivl om sagens rimelighed.
Advokaten har et direkte salærkrav mod Codan og kan
ikke, med bindende virkning for Codan, indgå aftale om
sit salær med sikrede.

*

tvister i relation til ansatte

*

tvister i relation til offentlige myndigheder

*

tvister i relation til kunder/leverandører

*

*

tvister om køb, salg, leje og leasing af genstande til
brug i den forsikrede virksomhed
tvister om erhvervsleje for lokaler som benyttes af den
forsikrede virksomhed.

2.1 Hvilken type tvister er aldrig omfattet
En advokat kan ikke føre sin egen sag.
*
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*

*

*

skatte- og afgiftssager
sager med offentlige myndigheder, hvis den øverste
administrative myndigheds afgørelse ikke kan påkendes
af de almindelige domstole

3.1 Ikke dækkede omkostninger
Følgende omkostninger er ikke dækket:
*

tvister i forbindelse med eje, leje eller brug af
motorkøretøjer samt sø- og luftfartøjer
*

*

*

inkassosager mod sikrede, for så vidt fordringens
rigtighed og størrelse er utvivlsom

*

tvister om patent-, ophavs-, mønsterbeskyttelses-, og
varemærkerettigheder
*

*

*

*

*

tvister om erstatningskrav mod sikrede, når
erstatningskravet, efter sin art, er eller kunne
være omfattet af en ansvarsforsikring - uanset om
forsikringen er tegnet eller ej
miljøsager
tvister, som er opstået efter at sikrede er gået i
betalingsstandsning eller der er indgivet begæring om
akkord, gældssanering eller konkurs
tvister mellem sikrede og Codan og dertil hørende
selskaber.

3 Hvilke omkostninger er dækket
Dækningstilsagnet er begrænset til omkostninger, der
står i et rimeligt forhold til sagens genstand og sagens
karakter.
Følgende omkostninger er dækket:
*

*

*

*

*

egne sagsomkostninger
omkostninger til modpart, hvis disse er pålagt sikrede
under en rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af
Codan inden en forligsmæssig afgørelse
udgifter til syn og skøn som under en retssag er
udmeldt af retten
udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32,
når udmeldelsen på forhånd er godkendt af Codan,
eller når resultatet af syn- og skønsrapporten giver
sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen
udgifter til ensidigt indhentede sagkyndige udtalelser
og andre sagsomkostninger, hvis Codan på forhånd
har godkendt dem.

omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund,
for eksempel fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig
grund til at føre sagen, eller fordi disse ikke står i
rimeligt forhold til sagens genstand
sikredes rejseomkostninger og tabte arbejdsfortjeneste
omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse,
arrest, fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse,
medmindre disse er afholdt efter aftale med Codan
omkostninger ved tvister, der kunne have været
behandlet ved et godkendt klagenævn - medmindre
det er åbenbart, at sagen ville være blevet henvist til
domstolene, pga. sin karakter, eller andet er aftalt med
Codan.

Forsømmer sikrede, eller den af sikrede valgte advokat
at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette
afgørelse, såsom at give møde i retten eller at fremskaffe
begæret bevismateriale, eller foretager handlinger
der er urimelige, vanskeliggør eller forsinker sagens
gennemførelse, hæfter Codan kun i det omfang, det kan
godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse
på sagens omkostninger.
4 Forsikringssummer og selvrisiko
Codans erstatningspligt for én forsikringsbegivenhed
er begrænset til det beløb der jf. policen gælder pr.
begivenhed. Selvrisiko pr. begivenhed fremgår ligeledes
af policen.
Hvis sagen appelleres gælder ovennævnte
maksimumbeløb for den samlede behandling med
særskilt selvrisikoberegning for hver enkelt instans.
Merværdiafgiften (moms) bæres af sikrede, i det
omfang denne kan medregne beløbet til den indgåede
merværdiafgift i momsregnskabet. Codan fradrager
momsbeløbet ved sin betaling af de momsbelagte
omkostninger.
Fører flere sikrede, i henhold til nærværende eller anden
tilsvarende forsikring i Codan sager, som har fælles
oprindelse og opfylder betingelserne i Retsplejelovens
kapitel 23 for kumulation, gælder ovennævnte regel om
maksimumdækning og om selvrisiko for hver enkelt af de
sikrede.
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Har sagens afgørelse virkning for andre end implicerede
sikrede parter, fordeles omkostningerne på alle retligt
interesserede.
Er antallet af sikrede mere end 3, begrænses den
samlede erstatning og selvrisiko dog til henholdsvis 3
gange beløbet pr. begivenhed og 3 gange selvrisiko pr.
begivenhed
Hvis sagen appelleres gælder 3 gange beløbet pr.
begivenhed som maksimum for den samlede behandling
med særskilt selvrisikoberegning for hver enkelt instans.
Erstatning og selvrisiko fordeles forholdsmæssigt på de
forskellige sikrede om muligt efter sagens værdi ellers
lige. Disse regler gælder også for tvister, som sluttes
udenretligt.
En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står
på samme side, betragtes som en forsikringsbegivenhed.
Det samme gælder en tvist mellem sikrede og flere
modparter, hvis påstanden i det væsentlige støttes på
samme faktiske kendsgerninger.
Uanset om der er en eller flere sikrede på policen, kan
den samlede erstatning, indenfor samme forsikringsår,
maksimalt udgøre det beløb der jf. policen gælder pr.
forsikringsår.
Der betales en a conto erstatning for positive udgifter,
når de er afholdt.
Advokatsalær betales, når dom er afsagt, selvom
dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden
søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten (se
i det følgende).
4.1 Fordeling af sagsomkostninger
Sikrede skal give retten adgang til alle nødvendige
oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet
om tilkendegivelse af omkostninger hos modparten.

skal søge tillagte omkostninger inddrevet hos modparten.
Er sådanne omkostninger uerholdelige, dækker Codan
disse omkostninger med fradrag af selvrisiko og
indtræder i sikredes ret.
Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte
omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske
forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet, mellem på
den ene side hovedstol og renter og på den anden side
tilkendte omkostninger.
5 Eksempler til retshjælpsdækningen
Tvister med ansatte:
*

*

*

*

virksomhedens drift vanskeliggøres af ikke, som
ventet at få en bevilling, tilladelse, næringsbrev eller
autorisation
eller myndighederne tilbagekalder en allerede opnået
bevilling, tilladelse, næringsbrev eller autorisation.

Tvister med kunder/leverandører:
*

virksomheden sagsøger sin leverandør pga.
en mangelfuld vare, eller en kunde sagsøger
virksomheden på grund af en mangelfuld vare.

Tvister om køb, salg, leje, leasing af genstande til brug i
virksomheden.
*

Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal
komme Codan til gode. Sikrede eller dennes advokat

virksomheden får behov for selv at sagsøge for at
håndhæve et kontraktvilkår, som for eksempel en
konkurrenceklausul.

Tvister med offentlige myndigheder:

Ved forlig - uanset om disse indgås indenretligt eller
udenretligt - skal spørgsmål om fordeling af sagens
omkostninger begæres påkendt af retten eller godkendes
af Codan, inden bindende aftale indgås.
Ved voldgift forudsætter Codan, at omkostningerne
fordeles i overensstemmelse med principperne i
Retsplejelovens kapitel 30.

virksomheden sagsøges af en ansat, eventuelt
en tidligere ansat, om betaling af en løn- eller
feriegodtgørelse. Eller der kan være tale om et
egentligt erstatningskrav

en leje- eller leasingaftale indbringes til retslig afgørelse
af en af parterne. Det kan være om lejens størrelse
eller varighed, eller om enhver anden bestemmelse i
aftalen.

Tvister om erhvervslejemål for de lejemål, der benyttes
af virksomheden:
*

virksomheden ønsker en retslig afgørelse om lejens
størrelse og varighed. Eller der kan være uenighed om
vedligeholdelse.
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Fællesbetingelser for Erhvervs- og Produktansvar

Det fremgår af policen om både Erhvervsansvar og
Produktansvar er tegnet.

Dog gælder følgende, hvis forsikringen er overtaget fra
et andet forsikringsselskab, hvor dækningsprincippet var
claims made (krav rejst):

1 Hvem er dækket
Sikrede er
Den/de på policen anførte sikrede og de i dennes/disses
tjeneste værende personer.
2 Hvornår dækker forsikringen
2.1 Forsikringstiden
Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod
sikrede i forsikringstiden.
Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af
følgende tidspunkter
2.1.1 det tidspunkt, hvor sikrede modtager første
skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab
med krav om erstatning
2.1.2 det tidspunkt, hvor den/de på policen anførte
sikrede eller den hvem det på dennes/disses vegne
påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden
om, 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.
2.2 Anmeldelsesfrist
Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i
forsikringstiden, men som anmeldes til Codan mere end
3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke.

Forsikringen dækker skader eller tab konstateret efter
ikrafttrædelsesdatoen for den udgåede police (retroaktiv
dato).
Det er en betingelse for den retroaktive dækning, at
den/de på policen anførte sikrede godtgør, at hverken
sikrede eller den, hvem det på dennes vegne påhviler
at lede virksomhedens drift, på noget tidspunkt før
nærværende forsikrings ikrafttrædelsesdato, har haft
kendskab til skader eller tab eller formodning om, at et
erstatningskrav kunne blive rejst.
For den retroaktive dækning gælder nærværende
forsikrings forsikringssum, selvrisiko, geografisk
dækningsområde samt betingelser i øvrigt.
I det omfang forsikringssum, selvrisiko, geografiske
dækningsområde samt betingelser i øvrigt, som er
anført i den udgåede police er indskrænket i forhold
til nærværende forsikring, gælder den udgåede
polices betingelser. Forsikringssummen vil dog være
en bestanddel af nærværende forsikrings generelle
forsikringssummer.
3 Afværgelse af skade:
3.1 Undladelse af at afværge skade
Forsikringen dækker ikke skade eller tab, hvis indtræden
sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at
afværge.

Selv om et erstatningskrav, som i henhold til punkt 2.1.2
er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til
Codan 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 punkt
2.1.1 og anmelder dette til Codan senest 5 år efter
forsikringens ophør.

3.2 Udgifter til afværgelse af skade
3.2.1 Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade
omfattet af forsikringen vil indtræde, dækker forsikringen
med den i policen herfor særskilt angivne forsikringssum
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.

2.3 Skade eller tab konstateret før dækningens
ikrafttrædelsesdato (retroaktiv dækning).
Forsikringen dækker ikke skade eller tab konstateret før
forsikringens ikrafttrædelsesdato.

3.2.2 For så vidt angår afværgelse af fare for indtræden af
skade eller tab omfattet af Betingelser for Produktansvar,
dækker forsikringen ikke udgifter eller tab forbundet med
foretagelse af foranstaltninger som nævnt i punkt 3.2.1 i
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Betingelser for Produktansvar, selvom 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 betingelsers punkt 3.2.1, eller som er en
følge af, at et defekt produkt eller en ydelse ikke kan
anvendes.
4 Aftaler om ansvar og erstatning
4.1 Aftaler om videregående ansvar
Forsikringen dækker ikke ansvar, som følger af et tilsagn
fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller et
videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige
erstatningsregler.
Findes tilsagnet i forsikringstagerens almindelige salgs- og
leveringsbetingelser, og har Codan godkendt tilsagnet, er
et iøvrigt af forsikringen omfattet erstatningskrav, der er
begrundet i dette tilsagn dog dækket.
4.2 Aftaler om ansvarsfraskrivelse
Har den/de på policen anførte sikrede ved aftale
fraskrevet sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke
i det omfang, Codans regresret herved begrænses, med
mindre:
*

*

fraskrivelsen findes i den/de på policen anførte
sikredes almindelige indkøbsbetingelser, og Codan har
godkendt fraskrivelsen, eller
fraskrivelsen findes i de af den/de på policen
anførte sikredes leverandør anvendte salgs- og
leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse
er i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i
et forhold som det foreliggende.

Har den/de på policen anførte sikrede i sine almindelige
salgs- og leveringsbetingelser fraskrevet sig ansvar for
driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab
og har Codan godkendt denne fraskrivelse, dækker
forsikringen sådant tab, der følger af en af punkt 1i
Betingelser for Produktansvar dækket person- eller
tingskade, hvis sikrede, uanset fraskrivelsen, er ansvarlig
herfor.
5 Skader/udgifter som aldrig er dækket
5.1 Forsæt og beruselse
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af
sikrede:

*

med forsæt eller

*

under selvforskyldt beruselse.

5.2 Bøder og påbud m.m.
Forsikringen dækker ikke:
*

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

5.3 Afgrænsning over for særlige ansvarsforsikringer
Forsikringen dækker ikke ansvar for:
5.3.1 skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj
eller luftfartøj
5.3.2 skade forvoldt af sikredes hund
5.3.3 skade forvoldt af sikrede som jæger, i det omfang,
sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen
5.3.4 skade som defineret i paragraf 1 i Lov om
erstatning for atomskader (nukleare skader)
5.3.5 skade som er omfattet af Søloven
5.4 Benyttelse af motordrevne køretøjer og redskaber.
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt ved
sikredes benyttelse af motordrevet køretøj.
Forsikringen dækker dog ansvar i forbindelse med
benyttelse af motordrevne redskaber under 11 KW
(svarende til 15 HK). Denne dækning ydes efter
Færdselslovens regler og med Færdselslovens summer.
5.5 Asbest, skimmelsvamp, formaldehyd, silica og PCB
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab, der
direkte eller indirekte udspringer eller er en følger af:
*

*

*

*

*

asbest eller asbestholdige materialer/produkter
silica eller silicaholdige materialer/produkter
indeholdende krystallinsk kvarts (SiO2)
polyklorerede bifenyler (PCB)
formaldehyd eller formaldehydholdige materialer/
produkter
svamp, skimmel, meldug og/eller mug i bygning og/
eller bygningsdele.
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6 Forsikringssummer, omkostninger og selvrisici
6.1 Forsikringssummer pr. forsikringsår
Policens forsikringssummer er den højeste grænse for
Codans forpligtelse for erstatningskrav rejst indenfor det
enkelte forsikringsår.
6.2 Selvrisiko
Den i policen angivne selvrisiko beregnes af:
*

*

erstatningsudbetaling samt renter og omkostninger til
skadelidte

6.4 Maksimumdækning for serieskader
Erstatningskrav, som efter punkt 2 er rejst mod
sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af
samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én
forsikringsbegivenhed (serieskadekrav).
Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor
det første krav i serien rejses, jf. punkt 2. Er første krav i
serien rejst:
*

forud for denne polices ikrafttræden, eller

*

efter denne polices ophør

fareafværgelsesudgifter jf. punkt 3
er ingen del af serieskaden dækket under denne police.

*

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

6.3 Omkostninger, renter og lignende
Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål
dækkes, hvis de er afholdt med Codans godkendelse.
Sådanne omkostninger og renter af idømte
erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes
i øvrigt
6.3.1 ved skade eller tab uden for Norden, kun i det
omfang, forsikringssummerne ikke derved overskrides
6.3.2 ved skade eller tab 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, Codan skal betale.
Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter
vedrørende krav der ikke overstiger den i policen
anførte selvrisiko.

I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører skader,
der er konstateret før den i policen herom angivne dato,
jævnfør punkt 2.3, dækker policen ikke disse skader.
7 Ændringer af dækningsomfang
7.1 Udvidelse af dækningsomfang
Ved udvidelse af policens geografiske dækningsområde
og/eller dækningsomfanget i øvrigt er det en betingelse
for Codans erstatningspligt under den udvidede
police, at den på policen anførte sikrede godtgør,
at skaden er konstateret efter dækningsudvidelsens
ikrafttrædelsesdato, som angivet i policen, og kravet er
rejst jf. punkt 2, efter denne dato.
7.2 Indskrænkning af dækningsomfanget
Ved indskrænkning af policens geografiske
dækningsområde og/eller dækningsomfanget i øvrigt,
er det den indskrænkede police, som gælder for
skader, der er konstateret før ikrafttrædelsesdatoen for
indskrænkningen, som angivet i policen, men hvor kravet
er rejst jf. punkt 2 efter denne dato.
Forsikringssummen vil dog være en bestanddel af den
nugældende polices generelle forsikringssum.
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Betingelser for Erhvervsansvar

1 Hvad er dækket

2.1.9 som skyldes sikredes ansvar for tab eller skade
opstået ved bortkomst eller tyveri.

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar:
*

*

for skade tilføjet personer eller ting under udøvelsen
af den i policen nævnte virksomhed, samt
der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning
eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift.

2.2 Arbejdsmaskiner m.v.
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på person eller
ting forvoldt ved sikredes brug af:
*

selvkørende arbejdsmaskiner

*

kraner

*

lifte

*

taljer.

2 Hvad er ikke dækket
2.1 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting:
2.1.1 som tilhører forsikringstager og/eller den/de på
policen anførte sikrede
2.1.2 som sikrede har til låns, leje, opbevaring,
afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i
varetægt eller har sat sig i besiddelse af
2.1.3 som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere,
reparere, montere eller på anden måde behandle eller
bearbejde, hvis skaden sker under hvervets udførelse
2.1.4 forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver,
ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt
2.1.5 forårsaget ved den sikredes udførelse af
jordarbejder, ud- og opgravningsarbejder, herunder
jordboring og jordgrubning,
2.1.6 forårsaget ved sikredes udførelse af nedramning
og optrækning af spunsvægge eller andet,
nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre
grundvandsreguleringer
2.1.7 forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer
2.1.8 forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal,
der benyttes ved virksomhedens drift, i form af
*

*

02-1

byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning med
videre), hvad enten de udføres af sikrede eller andre,
jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder med videre,
som nævnt i punkt 2.1.5 og 2.1.6 og sådanne arbejder
er udført af andre end sikrede

2.3 Formuetab
Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, med
mindre dette er en følge af en af forsikringen dækket
person- eller tingskade.
2.4 Produktansvar
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab
forvoldt af fejl, mangler eller andre defekter ved sikredes
produkter eller ydelser, efter de er bragt i omsætning
eller præsteret.
2.5 Hæftelsesansvar
Forsikringen dækker ikke sikredes hæftelsesansvar for
underentreprenører.
2.6 Forurening
Forsikringen dækker ikke ansvar for forurening af eller
igennem luft, jord eller vand:
*

fra den sikrede virksomhed

*

fra virksomhedens affaldsdepoter

*

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

Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller
tilsvarende som følge af udledning gennem eller til disse
anses også for en forureningsskade og er derfor ikke
dækket.
2.7 Tilsidesættelse af sikkerhedsforanstaltninger
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting,
når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af
elementære sikkerhedsforanstaltninger
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3 Hvor dækker forsikringen
Forsikringen dækker skade, som er sket indenfor det i
policen angivne geografiske dækningsområde.

*

betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller

*

anden deltagelse i produktionsprocesser.

4 Forsikringssum og selvrisiko
Skader som er sket uden for det i policen angivne
geografiske dækningsområde dækkes kun, hvis skaden er
forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold,
der ikke skyldes sikredes arrangement af, eller deltagelse
i:
*

udstillinger

*

demonstration af produkter eller ydelser

4.1 Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Erhvervsansvar
fremgår af policen.
4.2 Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.
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Betingelser for Produktansvar

1 Hvad er dækket

*

er blevet mindre værd.

1.1 Produktansvar
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for
skade på personer eller ting, forvoldt af sikredes
produkter eller ydelser, efter de er bragt i omsætning
eller præsteret.

2 Forudsætninger for dækning

*

under udøvelse af den i policen nævnte branche og

1.2 Ting som sikredes produkt eller ydelse er gjort til
en del af
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade
på ting, herunder bygninger:

*

af produkter eller ydelser, som er angivet i policen.

1.2.1 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
1.2.2 som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til,
benyttet til oparbejdelse af eller foder for
1.2.3 som sikredes produkt eller ydelse benyttes til
fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling
af.
1.2.4 Det præciseres, at udgifter som følge af, at sikredes
produkt eller ydelse:
*

*

*

ikke har opfyldt sit egentlige formål
ikke har svaret til de stillede specifikationer, normer
eller krav
ikke har virket efter sin hensigt og derfor skal
bortfjernes, repareres eller på anden måde har
medført udgifter

ikke betragtes som en skade.
Dækningen omfatter således ikke sikredes ansvar for
tab, udgifter eller omkostninger ved at ting, herunder
bygninger, på grund af sikredes produkt eller ydelse men uden at der er sket en egentlig fysisk beskadigelse:
*

må kasseres

*

må repareres

*

er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde eller

Dækning er betinget af at skaden er forvoldt:

3 Hvad er ikke dækket
3.1 Ansvar for skade eller tab
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab:
3.1.1 vedrørende selve produktet eller ydelsen
3.1.2 forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes
ved driften af luftfartøj og som er medvirkende årsag
enten til havari af luftfartøjet eller til fremkaldelse af fare
herfor
3.1.3 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
3.1.4 vedrørende ting tilhørende forsikringstageren og/
eller den/de på policen anførte sikrede
3.1.5 vedrørende ting, som sikrede har til låns, leje,
opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund
har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af
3.1.6 vedrørende ting, som sikrede har påtaget sig at
klargøre, installere, reparere, montere eller på anden
måde behandle eller bearbejde, hvad enten skaden sker
under hvervets udførelse eller skaden sker efter hvervets
udførelse som følge af dette
3.1.7 vedrørende ting forårsaget ved den sikredes
udførelse af jordarbejder, ud- og opgravningsarbejder,
herunder jordboring og jordgrubning
3.1.8 vedrørende ting forårsaget ved den sikredes
udførelse af nedramning og optrækning af spunsvægge
eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger
og andre grundvandsreguleringer
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3.1.9 vedrørende ting forårsaget af sikredes brug af
sprængstoffer.
3.2 Ansvar for formuetab
Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, som ikke
er en følge af en af forsikringen dækket person- eller
tingskade.
Forsikringen dækker heller ikke følgende formuetab,
selvom de er en følge af en af forsikringen dækket
person- eller tingskade:
3.2.1 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
3.2.2 driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte
tab.
3.3 Hæftelsesansvar
Forsikringen dækker ikke sikredes hæftelsesansvar for
underentreprenører

*

4 Hvor dækker forsikringen
Forsikringen dækker skade, som er sket indenfor det i
policen angivne geografiske dækningsområde.
Skader sket uden for det i policen angivne geografiske
dækningsområde, dækkes kun, hvis 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 udenfor det i policen angivne geografiske
dækningsområde enten
*

*

3.4 Groft uagtsomt forhold m.v.
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab hvis:
*

*

skaden eller tabet kan henføres til et groft uforsvarligt
forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden
den/de på policen anførte sikrede eller den hvem
det på dennes/disses 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 fortsæt

skaden eller tabet skyldes, at der forsætligt eller
groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger om
anvendeligheden af vedkommende produkt eller
ydelse, uanset formen for en sådan oplysning.

i ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed, eller
i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede havde eller
burde have kendskab hertil.

5 Forsikringssum og selvrisiko
5.1 Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Produktansvar fremgår
af policen.
5.2 Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.
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Forurening

Med denne dækning fraviges undtagelsen i Betingelser
for Erhvervsansvar punkt 2.6.
1 Hvad er dækket

*

*

Forsikringen dækker ansvar for forurening af, eller
gennem:
*

*

luft

*

jord

*

vand

samt derved forvoldt skade på:
*

person

*

ting.

at skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et
pludseligt uheld,
at skaden ikke er en følge af at sikrede forsætligt eller
groft uagtsomt har tilsidesat de til enhver tid gældende
forskrifter og
at den forsikrede virksomhed ikke, helt eller delvist,
flytter fra forsikringsstedet

samt, at forureningen udgår fra:
*

den sikrede virksomhed

*

virksomhedens affaldsdepoter eller

*

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

3 Forsikringssum og selvrisiko
Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller
tilsvarende som følge af udledning gennem eller til disse
anses også for en forureningsskade.

3.1 Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Forurening fremgår af
policen.

2 Forudsætninger for dækning
Dækningen er betinget af:

3.2 Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.

01-1

Codan Forsikring A/S | Gammel Kongevej 60 | DK-1790 København V | Telefon 33 55 55 55 | Fax 33 55 21 22 | www.codan.dk
Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638

28

