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1. Hvilke skader er dækket 
Uanset punkt 3 stk. 5 i forsikringsbetingelserne for Erhvervs- og produktansvarsforsikring er 
forsikringen udvidet til at omfatte sikredes ansvar for tab vedrørende ting, herunder 
bygninger, 

a. 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 

b. som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af, eller 
foder for 

c. som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden 
form for behandling af 

  
Dækning ydes i de i pkt. a - c nævnte tilfælde, hvor der foreligger et formuetab som angivet i 
pkt. 3. i nævnte betingelser og når de øvrige nævnte betingelser under punktet er opfyldt. 
Dog kun med den herfor i forsikringsaftalen (policen) særskilte angivne dækningssum, som er 
en del af den samlede dækningssum (undersum). 
  
Dækningen er begrænset til sikredes ansvar for det direkte tab forbundet med, at en 
fremstillet eller bearbejdet ting - på grund af sikredes produkt eller ydelse - må kasseres eller 
repareres, er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde eller mindre værd. 
 
Dækning ydes kun for den fremstillede eller bearbejde tings yderligere fremstillings- eller 
bearbejdningsomkostninger eller selve reparationsudgiften. 
  
Andre omkostninger, 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.  
  
I de tilfælde, hvor sikredes produkt eller ydelse har forvoldt tab vedrørende ting som nævnt i 
stk. a og b, sker dækning med fradrag af værdien af sikredes produkt eller ydelse uden 
defekt. 

2. Forsikringssum 
Forsikringsaftalens (policens) dækningssummer inkl. undersummer (indeksreguleres ikke), er 
hvad selskabet maksimalt kan komme til at betale for erstatningskrav, som efter pkt. 10 i 
forsikringsbetingelserne for erhvervs- og produktansvarsforsikring, er rejst mod sikrede inden 
for et forsikringsår. 
 
Omkostninger til erstatningsspørgsmålets afgørelse dækkes, hvis de betales med selskabets 
godkendelse. 
  
Omkostninger erstatningsspørgsmålets afgørelse og renter af idømte erstatningsbeløb 
betales også når: 

a. skaden er sket uden for Norden, dog kun i det omfang de maksimale 
dækningssummer ikke overskrides 

b. skaden er sket i Norden dækkes fuldt ud selvom de maximale dækningssummer 
derved overskrides. Er de maksimale erstatningssummer mindre end det idømte 
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erstatningsbeløb, dækkes omkostninger og renter alene forholdsmæssigt, svarende 
til den andel selskabets maksimale dækning udgør, af det samlede erstatningskrav.  

3. Selvrisiko 
Selvrisikoen fremgår af forsikringsaftalen (policen). 
Selvrisikoen beregnes af: 

a. erstatning, inkl. renter og omkostninger til skadelidte, 
b. omkostninger, der er foranlediget af den sikredes forsvar mod krav fra tredjemands 

side.  

4. Fællesbetingelser 
For forsikringen gælder desuden Fællesbetingelser for ERHVERV betingelses nr. 2200.00.01 
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