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Detaljeret information om forsikringen finder du i forsikringsbetingelserne. 

Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, der er beskrevet i dette produktark. Når 

du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis, hvilke dækninger du har. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Forsikringen dækker ansvar for ting- og personskader, som forsikringstager/sikrede som erhvervsdrivende kan ifalde i 

forbindelse med udførelse af sit erhverv. Der er tale om en ansvarsforsikring, der dækker sikredes juridiske 

erstatningsansvar.  

 

 
 

 

Hvad dækker den? 

Forsikringssummer aftales individuelt og fremgår 

af policen. 

✓ Ansvar i forbindelse med udøvelse af 

erhverv 

✓ Ansvar for skader forvoldt af produkter 

eller ydelser, efter at disse er bragt i 

omsætning 

✓ Ingrediens- og komponentskader 

✓ Hus- og grundejeransvar 

✓ Pludselig forurening 

✓ Afledte krav ved ansvar for 

tilskadekomne medarbejdere. 

Tillægsdækninger: 

+ Ingrediens- og komponenttab, ingrediens- og 

komponentskade, gravearbejde, løfteansvar 

og låseomstilling 

+ Behandling og bearbejdning 

+ Jordarbejde 

+ Varmt arbejde 

+ Varetægt. 

  

 
 

 

Hvad dækker den ikke? 

Her er nogle typiske eksempler på, hvad 

forsikringen ikke dækker. I nogle tilfælde kan 

undtagelserne ophæves ved at købe et 

tillægsprodukt. 

 Skade på egne ting 

 Skade på ting, som sikrede har under 

behandling/bearbejdning 

 Skade på ting, som sikrede har i sin varetægt 

 Bøder, bod og punitive damages  

 Skade forvoldt af motordrevet køretøj 

 Ansvar for hunde 

 Ansvar forvoldt af skibe og fly  

 Jagtansvar 

 Miljøskader 

 Formuetab og rådgivningsansvar 

 Brug af sprængstoffer 

 Produkter eller ydelser, der benyttes offshore. 

 

 

   

 

 

 

Er der nogen begrænsninger i dækningen? 

 Forsikringen dækker ikke ansvar som følge af groft uagtsomme eller forsætlige handlinger 

 Forsikringen dækker ikke ansvar som følge af selvforskyldt beruselse 

 Visse dækninger har en lavere forsikringssum end policens hovedsum. Det er angivet i policen.   

 Forsikringen dækker ikke skade på egne ting eller erstatningskrav mellem koncernforbundne, sikrede 

virksomheder 

 For ingrediens- og komponenttab gælder, at forsikringen kun dækker sikredes ansvar for det direkte tab 

forbundet med, at en fremstillet eller bearbejdet ting på grund af sikredes produkt eller ydelse må kasseres, 

repareres, er blevet dyrere at fremstille/bearbejde eller mindre værd. Værdien af sikredes produkt eller ydelse 

fratrækkes 

 Forsikringen dækker ikke skader, der er sket før den retroaktive dato, der er nævnt i policen 

 Forsikringen dækker ikke krav, der er omfattet af internationale sanktioner.  



  

AXA Forsikring, filial af AXA Versicherung AG, Tyskland - CVR 25 93 57 05 
Generalagent for Danmark: AXA Forsikring Formidler A/S - CVR 73 77 19 19 
Dalbergstrøget 9, 1 - DK-2630 Taastrup - Telefon +45 33 12 62 62 - E-mail info@axa-forsikring.dk - www.axa-forsikring.dk 

Erhvervs- og produktansvarsforsikring, 

side 2 
 

 

 

 
 

 

Hvor er jeg dækket?  

✓ Forsikringen dækker Danmark samt midlertidigt ophold i Norden, Grønland og Færøerne, medmindre andet 

fremgår af policen. 

 
  

 

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg?  

- Du skal sikre dig, at alle oplysninger, der er afgivet ved tilbudsafgivelse, er korrekte og fyldestgørende   

- Du skal straks give os besked, hvis der sker ændringer i de oplysninger, som fremgår af din police 

- Du skal efterleve eventuelle sikkerhedsforskrifter i policen og betingelserne 

- Hvis der sker en skade, skal du begrænse skadens omfang så vidt muligt og anmelde skaden til AXA snarest 

muligt, jf. betingelser. 

 
  

 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg?  

Forsikringen forfalder til betaling, når forsikringen træder i kraft. Herefter forfalder præmien helårligt, medmindre 

andet er aftalt. Sammen med policen modtager du faktura til indbetaling af præmien. 

 
  

 

 

 

Hvornår går dækningen fra og til?  

Dækningen gælder i forsikringsperioden, som fremgår af policen. 

 
  

 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Forsikringen kan opsiges med en måneds varsel til udløb af forsikringsåret eller straks, hvis den forsikrede 

interesse bortfalder. 

Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan opsigelse ske med en måneds varsel til udløbet af den flerårige 

periode. 

Efter enhver anmeldt skade og i indtil en måned efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er både 

du og selskabet berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 

 

 

 

 

 

 

 


