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 Almindelige forsikringsbetingelser

 I tilslutning til lov om forsikringsvirksomhed samt lov 
om forsikringsaftaler.

1 De sikrede

 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i for-
sikringstagerens tjeneste værende personer.

2 Omfang

 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for 
skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af 
den i policen nævnte virksomhed, samt erstatnings-
ansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger 
af bygning eller grundareal, der benyttes ved virk-
somhedens drift.

 Forsikringen omfatter skade konstateret i forsikrings-
tiden, uanset på hvilket tidspunkt et ansvarspådra-
gende forhold måtte være begået.

 Skade, som anmeldes mere end 2 år efter forsikrin-
gens ophør dækkes ikke.

3 Skader forvoldt af produkter eller
 ydelser

 Ansvar for skade, der er en følge af mangler eller 
andre ikke-kontraktmæssige egenskaber ved pro-
dukter eller ydelser, er kun omfattet af forsikringen, 
såfremt den forsikrede virksomhed er:

1. Detailforretning, hvorved forstås en virksomhed, 
der udelukkende driver detailsalg direkte til for-
bruger af produkter, der enten er fremstillet af 
andre eller af forsikringstageren selv til salg i egen 
forretning.

2. Håndværksvirksomhed uden seriefremstilling af 
produkter og
a) som ikke leverer produkter, der skal indgå i en 

produktionsproces,
b) som ikke leverer produkter, som skal indføjes-

som bærende dele i bygning eller anlæg,
c) som ikke foretager bygnings- eller anlægs-

arbejder,
d) som ikke foretager installations- eller montage-

arbejder.

3. Restaurant, hotel og lignende virksomhed, der 
leverer mad- og drikkevarer og lignende.

 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på selve 
produktet eller ydelsen, ligesom udgifter ved at hjem  -
tage, tilintetgøre, reparere eller på anden måde af -
hjælpe en mangel ved de ikke-kontraktmæssige pro-
dukter eller ydelser ikke er omfattet af forsikringen.

4 Geografisk område

 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark 
(inkl. Grønland og Færøerne).

 Skade indtruffet uden for Danmark dækkes, såfremt 
skaden er omfattet af punkt 3, eller skaden er sket 
under rejser eller midlertidigt ophold i forbindelse 
hermed, og skaden ikke skyldes sikredes arran-
gement af eller deltagelse i udstillinger, udførelse 
af monteringsarbejder, betjening af maskiner eller 
maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produkti-
onsprocesser.

5 Ikke dækket skade

 Forsikringen dækker ikke ansvar for:

A skade, der skyldes, at produkter eller ydelser ikke 
er leveret eller ikke er leveret rettidigt,

B skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sik-
rede om en anden erstatningsydelse, eller om 
et videre gående ansvar, end hvad der følger af 
almindelige erstatningsregler,

C formuetab, der ikke er en følge af skade på per-
son eller ting,

D skade på ting tilhørende forsikringstageren eller 
for skade på ting, som sikrede i forbindelse med 
udøvelse af sit erhverv har til lån, leje, opbevaring, 
afbenyttelse, befordring, har i varetægt af anden 
grund, eller har sat sig i besiddelse af,

E skade på ting, som sikrede har påtaget sig at 
bearbejde eller behandle,

F skade på ting forårsaget ved udgravnings- eller 
opgravningsarbejder, nedbrydnings- eller ned-
ramningsarbejder samt jord- eller grundvands-
sænkning i forbindelse hermed, eller ved den 
sikredes brug af sprængstoffer,

G skade på ting forårsaget ved nybygning, ombyg-
ning eller tilbygning til den forsikrede virksomhed,

H forurening af eller igennem luft, jord eller vand 
samt derved forvoldt skade på person eller ting. 
Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er 
opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt 
uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilside-
sat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter.

 De i miljøloven til enhver tid nævnte “særlig for-
urenende virksomheder” er kun dækket, såfremt 
policen bærer speciel påtegning herom,
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I skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet 
køretøj.

 Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for 
sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på 
policens almindelige betingelser det ansvar, der 
ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen,

J skade forvoldt af sikredes hund eller ved sikredes 
benyttelse af søfartøj eller luftfartøj eller forårsaget 
af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar 
dækkes af jagtforsikringen,

K skade, der omfattes af § 1 i lov om erstatning for 
atomskader (nucleare skader),

L skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under 
selvforskyldt beruselse,

M skade, der skyldes mangler eller andre ikke kon-
traktmæssige egenskaber ved produkter eller 
ydelser,

 1.  såfremt skaden kan henføres til et groft ufor-
svarligt forhold i forbindelse med ledelsen af 
virksomheden, eller

 2.  såfremt forsikringstageren eller den, hvem det 
på dennes vegne påhviler at lede virksomhe-
dens drift,

 a)  var vidende om manglen eller den ikke kon-
traktmæssige egenskab,

 b)  ved grov uagtsomhed var skyld i sit ukend-
skab hertil,

 c) har fremkaldt den med forsæt,

N skade, der skyldes, at urigtige oplysninger om 
anvendeligheden af leverede produkter eller ydel-
ser er givet af sikrede med forsæt eller grov uagt-
somhed, uanset formen for en sådan oplysning,

O skade på ting, når skaden skyldes sikredes groft 
utilbørlige tilsidesættelse af elementære sikker-
hedsforanstaltninger.

6 Indeksregulering

 Præmien reguleres 1 gang om året på forsikringens 
hovedforfaldsdag. Beløbene, der efter forsikringsbe-
tingelserne reguleres, ændres med virkning fra den 
1. januar.

 Reguleringen sker i takt med ændringen i lønindek-
set for den private sektor, som Danmarks Statistik 
hvert år offentliggør for januar kvartal. Skulle indek-
set ophøre, vil reguleringen ske efter et andet af 
Danmarks Statistik hvert år offentliggjort indeks, 
som angiver den gennemsnitlige lønudvikling.

7 Dækningssum

 Policens dækningssum er den højeste grænse for 
selskabets forpligtelse for skader konstateret inden 
for det enkelte forsikringsår. Ved skade sket indenfor 
Norden dækkes omkostninger ved erstatnings-
spørgsmålets afgørelse, som er afholdt med selska-
bets billigelse, selv om dækningssummerne derved 
overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger 
og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er 
omfattet af forsikringen.

 Er forsikringssummen mindre end det idømte erstat-
ningsbeløb, er selskabet dog kun pligtig at tilsvare 
den del af renten og sagsomkostningerne, som sva-
rer til det erstatningsbeløb, selskabet skal betale.

8 Ikrafttrædelsestidspunkt og præmiens
 betaling

 Forsikringen dækker fra den i policen fastsatte dato 
kl. 12 middag, medmindre der i policen i øvrigt er 
fastsat andet ikrafttrædelsestidspunkt.

 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens 
ikrafttræden, og senere præmier til de anførte for-
faldsdage.

 Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstage-
ren opgivne betalingsadresse. Betales præmien ikke 
efter 1. påkrav, sender selskabet en fornyet skriftlig 
påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstage-
ren på betalingsadressen. Denne påmindelse 
vil indeholde oplysning om retsvirkningen af, at 
præmie betalingen ikke er sket ved udløbet af den i 
påmindelsen anførte tidsfrist.

 En sådan påmindelse fremsendes tidligst 21 dage 
efter 1. påkrav.

 For så vidt betaling ikke finder sted inden 21 dage 
efter påmindelsen, bortfalder selskabets dæknings-
pligt.

 Selskabet er berettiget til at opkræve et ekspedi-
tionsgebyr for denne påmindelse.

9 Reguleringspræmie

 Er forsikringen tegnet med præmieregulering, 
betragtes den anførte præmie som et præmiefor-
skud, der kan reguleres ved hver hovedforfaldsdag.

 Til brug ved præmiereguleringen fremsender selska-
bet et reguleringsskema som forsikringstageren er 
pligtig at returnere påført de nødvendige oplysninger 
til brug for reguleringen.

 Reguleringsskemaet skal være selskabet i hænde 3 
uger efter forfaldsdatoen.
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 Hvis forsikringstageren ikke indsender regulerings-
skema, er selskabet berettiget til at fastsætte præ-
mien efter skøn.

10 Skadeopgørelse

 Så snart forsikringstageren får at vide eller må for-
mode, at der vil blive rejst erstatningskrav mod ham, 
skal han straks give selskabet skriftlig meddelelse 
herom og herefter overlade selskabet eller dettes 
advokat, at varetage hans interesser i enhver hense-
ende.

 Forsikringstageren er forpligtet til at yde selskabet 
enhver bistand til sagens oplysning og afslutning.

 Forsikringstageren er ikke berettiget til at udbetale 
nogen erstatning eller anerkende nogen erstatnings-
pligt med bindende virkning for selskabet, medmin-
dre han derved kun opfylder sin retspligt.

 Er forsikringstagerens erstatningspligt fastslået og 
erstatningens størrelse bestemt, betaler selskabet 
skadeserstatningen umiddelbart til den skadelidte, 
med mindre denne allerede er fyldestgjort af forsik-
ringstageren. Forsikringstagerens øvrige kreditorer 
kan kun i sidstnævnte tilfælde erhverve nogen ret til 
erstatning.

11 Risikoforandring

 Sker der ændringer i den på policens forside anførte 
risiko, skal det uden ophold anmeldes til selskabet, 
der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvil-
ke vilkår forsikringen kan fortsætte.

 Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter selskabet i 
skadetilfælde kun på de vilkår, og i det omfang, i  
hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat 
forsikringen, hvis forandringen havde været det 
bekendt.

 Såfremt forsikringstageren afhænder den forsikrede 
virksomhed og i stedet overtager en anden virksom-
hed, går forsikringen over på den nyovertagne virk-
somhed. Forsikringstageren skal også i sådanne 
tilfælde give selskabet meddelelse om overtagelsen, 
jf. foregående stk.

12 Ændring af præmie eller betingelser

 Såfremt forsikringen er afsluttet for en flerårig forsik-
ringsperiode gælder følgende:

 Hvis selskabets præmietarif eller forsikringsbetingel-
ser for forsikringer af samme art som nærværende 
ændres, sker tilsvarende ændring af præmien eller 
forsikringsbetingelserne for nærværende forsikring 
fra førstkommende forfaldsdato.

 Hvis forsikringstageren ikke godkender en forhøjelse 
af præmien eller skærpelse af forsikringsbetingel-
serne, skal han give selskabet skriftlig underretning 
herom inden 14 dage efter, at han fra selskabet har 
modtaget underretning om ændringen, hvorefter 
forsikringen ophører pr. ikrafttrædelsesdatoen for 
ændringen.

13 Opsigelse

 Forsikringen vedvarer, indtil den med mindst 1 
måneds skriftlig varsel opsiges til et forsikringsårs 
udløb. Er der ydet præmienedsættelse for flerårig 
tegning, kan forsikringstageren dog tidligst opsige 
forsikringen fra den på policens forside anførte dato.

 Efter enhver skade er selskabet indtil 1 måned efter 
erstatningens udbetaling eller skadens afvisning 
berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages 
varsel.

14 Andre forsikringer mod samme risiko

 I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en 
interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne 
forsikring, bortfalder dækningen af denne interesse. 
Er der fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker 
samme interesse, at ansvaret falder bort eller ind-
skrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet 
sted, gælder denne forsikring med samme forbe-
hold.
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