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4.19. Stalddørssalg - produktansvar 
Det fremgår af forsikringsaftalen (policen) hvis dækningen er valgt. 
 
Dækningen omfatter sikredes ansvar for skade på person eller ting, forvoldt af 
landbrugsprodukter. 
 
Dækningen forudsætter at skadelidte udelukkende har erhvervet eller anvendt produktet 
eller ydelsen til privat brug, og skaden er en følge af mangler eller andre ikke 
kontraktmæssige egenskaber ved produktet eller ydelsen. 
 
Forsikringen dækker ikke 

• ansvar for skade på selve produktet 

• ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af forsikringen dækket 
person- eller tingskade 

• udgifter til bøder o. lign. hvad enten de tilfalder det offentlige eller private 

• ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt 

• ansvar for skade, som sikrede forsætligt eller ved grov uagtsomhed har undladt at 
afværge 

• ansvar for skade på ting, når skaden skyldes grov tilsidesættelse af elementære 
sikkerhedsforanstaltninger 

• skader der anmeldes mere end 2 år efter forsikringens ophør 

• ansvar for skade på ting, 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 sammenføjet med 

• ansvar for skade på ting, som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, 
bearbejdning eller anden form for behandling af 

• tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere 
eller på anden måde afhjælpe manglen eller andre ikke-kontraktmæssige egenskaber 
ved produktet eller ydelsen 

• ansvar for skade, forvoldt af produkter, der stammer fra anden virksomhed end 
landbrug 

• produktansvarsskade sket udenfor Danmark. Produktansvarsskade sket udenfor 
Danmark dækkes dog, hvis skaden er forvoldt af et produkt, som er bragt udenfor 
Danmark i ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed 

 
  

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