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Kort om forsikringen
Forsikringen er specielt udformet til at dække de erstatningskrav som en arkitekt kan få i forbindelsen
med deres arbejde/rådgivning. Herudover er forsikringen udvidet til at omfatte ansatte ingeniører og
freelancere.
Forsikringen er opbygget således, at den dækker BÅDE det rene formuetab og ting- og personskade
som følge af sikredes rådgivning.
Denne specialudviklede forsikring dækker, i modsætning til andre sammenlignelige forsikringer, ikke
kun handlinger og/eller undladelser der er simpelt uagtsomme, men også grov uagtsomhed. Desuden
dækkes også krav opstået som følge af indførelsen af ABR18, ansvar for BREEAM certificerede
rådgivere, droneansvar og juridisk rådgivning.
Forsikringen dækker sagsomkostninger uagtet om der er tale om et berettiget, eller uberettiget
erstatningskrav.
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Teknisk rådgivning og bistand – professionelt ansvar
- i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

1. Sikrede
a. Sikrede under denne forsikring:
I.

forsikringstager

II.

enhver tidligere, nuværende og fremtid partner, direktør eller ansat hos forsikringstager
under deres udførelse af arbejde for denne,

III.

vikarer, midlertidig lejet arbejdskraft, når disse ved kontrakt er eller har været engageret af
forsikringstager, betinget af, at kontrakten giver denne instruktionsbeføjelser og direkte
tilsyn, og

IV. sikredes bo eller arvinger ved død, umyndiggørelse, konkurs eller insolvens af sikrede under
pkt. 1. I.-III. ovenfor.
b. Datterselskaber:
Datterselskaber kan medforsikres efter aftale og i givet fald skal dette noteres specifikt på den
pågældende police.

2. Danske Ark udvidelse af sikrede
a. Ansatte ingeniører
Forsikringen er udvidet til at omfatte ydelser leveret af forsikringstagers ansatte ingeniører. For
udvidelsen gælder den generelle selvrisiko på certifikatet, dog min. 50.000 kr. af enhver skade der
udspringer af statiske beregninger og bærende konstruktioner.
Det er en dækningsmæssig forudsætning, at honoraret for ingeniørydelserne er meldt ind til
forsikringsselskabet i den særskilte kolonne (ING) på det årlige digitale indberetningsskema samt at
forsikringstagers omsætning der relaterer sig til ingeniørydelser, ikke overstiger 50% af
forsikringstagers samlede omsætning.
b. Medforsikring af free-lancere og enkeltmandsvirksomheder (standard)
Forsikringen er udvidet til at medforsikre freelancere, herunder indehavere af
enkeltmandsvirksomheder (uden ansatte), med arkitekt-, landskabsarkitekt eller
konstruktøruddannelse, der udfører arkitektarbejde for arkitektvirksomheden, forudsat:
•
•
•

At dette er aftalt skriftligt mellem virksomhed og freelancer
At honorar til sådanne freelancere indberettes sammen med virksomhedens øvrige honorar på
det årlige digitale indberetningsskema
At HDI Danmark / Marsh, i en eventuel skadesituation, modtager bilag med navn og honorar
udbetalt til hver freelancer
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c.

Medforsikring af øvrige underrådgivere (også på tværs af rådgiverområder)
Forsikringen kan på ad hoc basis med HDI Danmarks udtrykkelige forhåndsgodkendelse (via
Marsh) udvides til at medforsikre underrådgivere, der er større end enkeltmandsvirksomheder, også
på tværs af rådgiverområder, under forudsætning af:
•
•

At dette er aftalt mellem virksomhed og underrådgiver
At den medforsikrede underrådgivers honorar indberettes sammen med arkitektvirksomhedens
honorar på arkitektvirksomhedens årlige digitale indberetningsskema, jf. vejledning til
indberetningsskema

For at opnå forhåndsgodkendelse, skal underrådgiveraftale (evt. udkast), projektbeskrivelse samt
oplysning om arkitektvirksomhedens honorar for projektet, samt honorar for de underrådgivere, der
ønskes medforsikret, fremsendes til Marsh.
Denne udvidelse af forsikringen kan være forbundet med tillægspræmie, der fastsættes ad hoc for
hvert enkelt projekt. I givet fald vil arkitektvirksomheden modtage et uforpligtende tilbud, som de frit
kan vælge at acceptere eller afvise.
Dækning i henhold til denne udvidelse træder ikke i kraft før arkitektvirksomheden har modtaget
HDI Danmarks skriftlige godkendelse (via Marsh).

3. Forsikringens omfang
1.
2.

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, sikrede måtte ifalde som følge af ansvarspådragende
adfærd udvist af sikrede selv i forbindelse med arbejdet i virksomheden.
Ved det almindelige erhvervsansvar forstås sikredes erstatningsansvar for skader tilføjet
personer eller ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed og som ikke relaterer sig
til rådgivning, samt det erstatningsansvar der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning
eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift.

3. Forsikringen omfatter sikredes hæftelsesansvar/erstatningsansvar for formuetab for underrådgivers
arbejde udført for sikrede som følge af professionelle ydelser leveret på vegne af de sikrede pkt. 1.
I.-IV., men dækker ikke underrådgiverens selvstændige ansvar, med mindre der er tale om
medforsikrede underrådgivere jf. ovenstående punkter, 2b og 2c.
Det er en forudsætning for denne udvidelse, at sikrede indgår skriftlig aftale med underrådgiver.
Forsikringsselskabet bibeholder retten til regres mod underrådgiveren.
4.

Der beregnes ikke selvrisiko af omkostninger til erstatningsspørgsmålets afgørelse, såfremt
kravet overstiger selvrisikoen.

4. Særlige DANSKE ARK dækninger
a. Erhvervsansvar
Danske Ark forsikringen er udvidet med dækning for Erhvervsansvar. Dækningssummen fremgår af
policen og er en separat dækningssum, der således ikke er indeholdt i den øvrigt for policen
gældende dækningssum.
For udvidelsen gælder ”De almindelige betingelser for Erhvervs- og produktansvar 14-04”.
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b. Konventionalbodsdækning for glemte ydelser
Forsikringen er udvidet til, at dække konventionalbod i henhold til ABR18 § 49, stk. 2.
Forsikringen dækker tillige omkostninger i forbindelse med sager om konventionalbod. Disse
omkostninger skal, ligesom almindelige sagsomkostninger, være rimelige og nødvendige, samt
tilstrækkeligt dokumenteret. Den valgte selvrisiko vil være gældende for denne udvidelse.
Dækningen er indeholdt i den samlede sum pr. forsikringsår.
c. Mediationsomkostninger
Forsikringen er udvidet til at omfatte udgifter til mediator/mægler i forbindelse med sikredes tvister jf.
ABR 18 § 60, såfremt tvisten vedrører en i forvejen dækningsberettiget skadesag. Udgifter som ikke
vedrører et dækningsberettiget forhold er ikke omfattet af forsikringen.
d. Underforsikring
Forsikringen er udvidet til at omfatte en underforsikringsgaranti i følgende tilfælde, hvor samtlige
forudsætninger skal være opfyldt:
•
•
•

Ansvarsbegrænsningen i ABR18 § 50, stk. 4, er gældende for de pågældende
kontraktsforhold, og
Forsikringstagers honorar er aftalt til 1,25 mio. kr. eller derunder ved opgavens påbegyndelse,
og
Inden afslutning og aflevering af opgaven, er honoraret steget til over DKK 1,25 mio. kr.

Underforsikringsgarantien er begrænset til 2,5 mio. kr. i tillæg til forsikringstagers sædvanlige
forsikringssum pr. skade og ydes kun i det omfang, der er sum til rådighed indenfor sikredes
samlede forsikringssum pr. år.
e. Asbest/Asbestose, personskade
Med forbehold af de øvrige vilkår og betingelser i denne aftale skal denne police yde dækning mod
ethvert krav som følge af tilstedeværelse af asbest eller asbestholdige materialer, men kun hvor
dette har været forårsaget af en uagtsom handling eller undladelse fra forsikringstager som led i
udøvelse af dennes professionelle virksomhed.
Denne forsikring dækker dog ikke erstatningskrav vedrørende personskader, der direkte eller
indirekte er forårsaget af, er en følge af eller på anden måde skyldes asbest eller materialer
indeholdende asbest uanset formen eller mængden heraf.
f.

Droner
Forsikringen er udvidet til at omfatte sikredes erhvervsmæssige brug af droner, når dette sker i
direkte tilknytning til sikredes erhverv.
Dækningssummen udgør 7 mio. kr. (750.000 SDR) og er en undersum af den til enhver tid
gældende Erhvervsansvarssum.
Selvrisikoen udgør 25.000 kr. af enhver skade uanset den anførte selvrisiko for Erhvervsansvar.
Der gælder ingen selvrisiko for personskade.
Det er en dækningsmæssig betingelse:
•

at føreren af dronen har erhvervet enten dronebevis/dronetegn
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•
•
•

at dronens vægt max. er på 7 kg.
at enten dronen eller dronens ejer er registreret hos Trafik- og Byggestyrelsen
at flyvehøjden til enhver tid max. er 100 m over terræn.

Udvidelsen omfatter ikke skader på selve dronen eller krænkelse af privatlivets fred.
g. BREEAM
Såfremt det er særskilt tilkøbt og fremgår af policedokumentet, er forsikringen udvidet til at omfatte
erstatningsansvar, der udspringer af forsikringstagers godkendelse som certificeret under den
engelske BREEAM mærkningsordning.
Forsikringssummen udgør 1.000.000 britiske pund (GBP) pr. skade og i alt pr. forsikringsår.
For udvidelsen gælder et afløb på max. 12 år fra certificeringens ophør.
h. Supplerende dækning af høje selvrisici på andre forsikringer (selvrisikodækning)
Forsikringen er udvidet med muligheden for at omfatte differencen mellem forsikringstagers
selvrisiko og en given projektansvarsforsikrings selvrisiko eller selvrisikoen på en løbende police,
hvor forsikringstager bliver medforsikret, jf. ovenstående.
Det er betingelse for dækning at:
•
•
•

Virksomheden skal være underrådgiver til en totalrådgiver, og således aldrig have
bestemmende indflydelse på projektforsikringens udformning.
Virksomheden oppebærer mindre end 10 % af det samlede rådgiverhonorar på sagen.
Selvrisiko på den tegnede projektforsikring eller løbende forsikring skal udgøre mindst 50.000
kr. og højst 500.000 kr.

Anmodning om dækningen indsendes til HDI Danmark senest:
•
•

14 dage efter udstedelsen af projektforsikringen. Med anmodningen skal medsendes kopi af
projektforsikringspolicen,
14 dage efter godkendelsen af medforsikring på anden løbende forsikring. I anmodningen skal
der henvises til den pågældende godkendelse.

Når HDI Danmark har modtaget ansøgningen vil der blive taget stilling til hvorvidt dækningen kan
gives og i givet fald om der skal gælde særlige vilkår ud over ovenstående. Dækningen er således
IKKE godkendt, før der foreligger skriftlig godkendelse fra HDI Danmark.
Forudsat HDI Danmarks godkendelse skal hele virksomhedens omsætning på opgaven oplyses og
der opkræves en engangspræmie svarende til 25% af normal præmien.
i.

Medlemsvirksomhedens selvrisiko ved brug af selvrisikodækningen
Har virksomheden på den løbende ansvarsforsikring valgt en selvrisiko på 15.000 eller 25.000 kr.
udgør selvrisiko ved brug af den særlige dækning 50.000 kr. uanset det i policen anførte.
Har virksomheden på den løbende ansvarsforsikring valgt en selvrisiko på 50.000 kr. eller højere, er
selvrisiko ved brug af særdækningen uanset det i policen anførte, altid et beløb svarende til næste
overliggende selvrisikobeløb i forsikringstariffen for samme dækningssummer.
Har virksomheden på den løbende forsikring valgt den højest mulige selvrisiko for de valgte
dækningssummer, tillægges denne selvrisiko et beløb svarende til forskellen mellem højeste og
næsthøjeste selvrisiko for de valgte dækningssummer.
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j.

Juridisk rådgivning
Forsikringen er udvidet til at omfatte juridisk rådgivning ydet i direkte forbindelse med
forsikringstagers øvrige virksomhed.
Dækningen er betinget af at rådgivningen udøves af personer med tilstrækkelig kompetence
indenfor de pågældende juridiske discipliner.

k.

Advokatbistand ved strafferetlig sigtelse, 10% af tingskadesummen
Forsikringen er udvidet til at dække omkostninger til advokatbistand ved strafferetlig sigtelse mod
sikrede.
Det er en betingelse, at den strafferetlige sigtelse udspringer af forhold, der vedrører udøvelse af
sikredes virksomhed.
Alle beløb tilbagebetales til selskabet, hvis sikrede kendes skyldig i sidste instans.

l.

Immaterielle rettigheder
Forsikringen er udvidet til at betale på vegne af sikrede ethvert krav om erstatning som følge af
en krænkelse af immaterielle rettigheder eller fortrolig information, herunder varemærker,
billedmærker, lydmærker, grafik, ophavsrettigheder m.v., såfremt en sådan krænkelse er sket
uagtsomt.
Denne udvidelse yder dog ingen dækning for krav, der rejses på baggrund af en faktisk eller
påstået krænkelse af patentrettigheder.
Dækningen under denne udvidelse ydes med en undersum på kr. 2.500.000 som en del af
forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning. Ved udbetaling af
erstatning under dækningen, skal ethvert krav herom understøttes af fornøden dokumentation.

m. Nye medlemmer uden ansvarshistorik
Det er aftalt, at der for nye DANSKE ARK medlemmer uden tidligere ansvarshistorik betales halv
præmie de 2 første år (24 måneder). Uanset dækningens ikrafttræden, dog aldrig mindre end 50%
af den for ordningen gældende minimumspræmie.
n.

Omkostninger – akutte tiltag (emergency cost)
Det er aftalt at forhåndsgodkendelse af omkostninger ikke gælder i situationer, hvor der er tale om
akutte tiltag og hvor det ikke praktisk har været muligt at indhente forhåndsgodkendelse forud for
afholdelse af udgiften.
Dækning til disse udgifter forudsætter dog, at der er tale om en ekstraordinær situation, hvor faren
er akut og kræver omgående indgreb af ekstraordinær karakter.

o. Renter og omkostninger
Uanset forsikringsbetingelsernes ordlyd dækkes renter af forsikringsydelsen og omkostninger til
erstatningsspørgsmålets afgørelse selvom forsikringssummen derved overskrides.
p. Kantineansvar mv.
Denne forsikring er udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar, herunder sikredes
hæftelsesansvar, for skade på person eller ting forvoldt af sikredes produkter. Dækningen er
betinget af, at skaden er sket i forbindelse med:
•

Drift af kantine samt servering i forbindelse med møder og andre arrangementer.
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•

Udlevering af effekter med eget logo, herunder brochurer, skitser, medier og gaver.

For udvidelsen gælder ”De almindelige betingelser for Erhvervs- og produktansvar 14-04”.
Dækningssummen for denne udvidelse fremgår af policen og er indeholdt i dækningssummen for
Erhvervsansvar.
q.

Præmiefri barsel
Det er aftalt at enkeltmandsvirksomheder har mulighed for at få præmiefrihed under barsel. Den
årlige præmie nedsættes pro rata svarende til antal uger forsikringstager har været på barsel i det
pågældende forsikringsår.
Det er en forudsætning for præmiefrihed under barsel, at DANSKE ARKs betingelser for
kontingentfritagelse er opfyldt.

r.

Automatisk ophørsdækning
Forsikringen er udvidet til inden for den årlige præmie at indeholde en obligatorisk ophørsdækning
på 5 år efter afslutningen af den senest afsluttede af de opgaver, der er indgået aftale om under
forsikringens løbetid, dog 10 år for opgaver udført for forbrugere. Dækningen skal træde i kraft som
følge af konkurs eller ved lukning af virksomheden uden genoptagelse af driften i ny virksomhed.
Ophørsdækningen skal dække på samme vilkår som dækningen i den normale løbetid. Der
foretages ikke særskilt præmieopkrævning for dækningen. Er der i lokal lovgivning krav om
dækning i op til 10 år fra leveringstidspunktet for rådgivningsydelsen, eller følger sådan
ansvarsperiode af lokal branchesædvane, og er rådgivningsydelsen leveret inden for forsikringens
ophørsdato, vil ophørsdækningen omfatte krav rejst mod sikrede indenfor sådanne frister, forudsat
at kravet anmeldes til forsikringsselskabet senest 6 måneder efter udløbet af ophørsdækningen.
Ved ophør af virksomhedens medlemskab af DANSKE ARK eller ved opsigelse af forsikringen er
HDI Danmark forpligtet til at videreføre dækningen i ovennævnte 5 hhv. 10 år som enten løbende
forsikring eller ophørsforsikring, medmindre det af forsikringstager over for DANSKE ARK er
dokumenteret og af DANSKE ARK godkendt, at andet selskab har overtaget forpligtelsen.

s. Ansatte bygningssagkyndige (særlig selvrisiko)
•

•
•

Ansatte bygningssagkyndige vil være omfattet af en gratis Danske Ark professionel
ansvarsforsikring (Ophørsdækning) i det tilfælde at Danske Ark medlemmet går konkurs eller
vælger at lukke cvr.nr. ned uden kontinuitet af driften.
Ved anmeldelse af skadesager vil selvrisikoen i dette særlige tilfælde udgøre 1.000 kr. uanset
den på policen anførte selvrisiko.
Det er en betingelse at den bygningssagkyndige har været anmeldt til Marsh/HDI forud for
konkurs/lukning.

5. Øvrige dækninger
t.

Omkostninger ved retsmøde
Forsikringen er udvidet til at betale omkostninger som sikrede pådrager sig ved retsmøder, hvor
sikredes partnere, direktører eller øvrige ansatte skal afgive partsforklaring i forbindelse med et
dækningsberettiget krav anmeldt under denne forsikring, med indtil:
I.

Partnere, direktører eller afdelingschefer: kr. 4.000,00 pr. dag.
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II.

Øvrige ansatte: kr. 2.000,00 pr. dag.

Dækningen under denne udvidelse ydes med en undersum på kr. 2.000.000 som en del af
forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning. Ved udbetaling af
erstatning under dækningen, skal ethvert krav herom understøttes af fornøden dokumentation.
u. Kommunikationsomkostninger og genetablering af renommé
Forsikringen er udvidet til at betale omkostninger som sikrede pådrager sig og som er forbundet
med kommunikationsomkostninger i forbindelse med offentliggørelse af et tab eller skade
omfattet af nærværende forsikring, som påvirker eller er egnet til at påvirke sikredes omdømme
negativt.
Dækningen under denne udvidelse ydes med en undersum på kr. 1.000.000 som en del af
forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning. Ved udbetaling af
erstatning under dækningen, skal ethvert krav herom understøttes af fornøden dokumentation.
v. Injurier
Forsikringen er udvidet til at dække sikredes sagsomkostninger som følge af sager vedrørende
injurier, bagvaskelse og ærekrænkelse fremsat af sikrede i uagtsomhed.
Herudover udbetales der omkostninger ved retsmøde.
w. Tab af dokumenter
Forsikringen er udvidet til at skadesløsholde sikrede for erstatningsansvar for tab eller beskadigelse
af dokumenter herunder data som sikrede er ansvarlig for, fordi de er eller menes at være
overdraget sikrede til varetægt, eller som sikrede har betroet tredjemand som led i sikredes normale
virksomhed. Dækningen omfatter alle beløb for hvilke sikrede er erstatningsansvarlig, samt alle
rimelige omkostninger for sikrede til reproduktion eller genetablering af elektroniske dokumenter, og
er betinget af at:
I.

Sikrede har en nedskrevet IT-politik, og

II.

Sikrede foretager backup dagligt på eksterne servere

Dækningen under denne udvidelse ydes med en undersum på DKK 1.000.000 som en del af
forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning.
Dokumenter skal betyde enhver form for aftaler, tegninger, planer, optegnelser, bøger, breve,
notater, certifikater, computerudskrifter og elektronisk lagrede data, men ikke pengesedler,
værdipapirer og negotiable dokumenter.
x. Bøder
I det omfang, det er forsikringsbart, er forsikringen udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar
for bøder, der pålægges tredjemand, dog undtaget punitive damages.
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6. Undtagelser
Forsikringen dækker ikke krav der skyldes;
1.

Videregående ansvar/garanti
at sikrede har påtaget sig et ansvar, der ligger udover sikredes almindelige erstatningsansvar i
henhold til gældende ret herunder krav som alene støtter sig på, at sikrede har påtaget sig
forpligtelser, der er videregående, end hvad der efter almindelige erstatningsregler er gældende for
virksomhed af den pågældende art. Tilsvarende gælder for tilsagn om betaling af erstatning, der
overstiger den, der skulle have været erlagt, dersom pågældende tilsagn ikke var givet.
Afgivelse af nogen udtrykkelig garanti eller indeståelse, herunder for finansielt afkast eller udfaldet
af nogen form for investeringer.

2.

Mangelafhjælpning og omprojektering
Sikredes egne tab som følge af at være retsligt forpligtet til gøre en mangelfuld ydelse mangelfri.
Tab hos sikrede, som skyldes den tid, virksomheden i tilfælde af en indtrådt skade eller tab
anvender på sagens opklaring og udbedring, herunder omprojektering og tilsyn i forbindelse
hermed.

3.

Omkostningsestimater
Fejlagtige omkostningsestimater, overslag på pris, indikationer omkring forventet honorarbetaling
og lignende afgivet af sikrede, eller nogen for hvem sikrede er ansvarlig, i relation til den forventede
pris for sikredes rådgivning og tjenesteydelser.

4.

Entreprenørvirksomhed mv.
Skade forvoldt ved entreprenør- eller fremstillingsvirksomhed, som leverandør, som bygherre,
som udlejer eller som formidler af leverancer af materialeforsyning. Har sikrede ydet såvel
rådgivning som deltaget i projektets gennemførelse i en af ovennævnte egenskaber, er ingen del
af rådgivningen vedrørende det pågældende projekt omfattet af forsikringen, og der beregnes
ikke præmie herfor.

5.

Forsæt og/eller uberettiget personlig vinding
Formuetab forårsaget af sikredes eller dennes personales forsætlige adfærd, eller formuetab der
kan henføres til, at sikrede har søgt at opnå en uberettiget vinding.

6.

Strafbare handlinger
Strafbare handlinger, begået af sikrede.

7.

8.

Krav vedrørende formuetab lidt af nogen fysisk eller juridisk person:
I.

som ejes eller kontrolleres af en sikret, eller

II.

som ejer eller kontrollerer en sikret, eller

III.

som er forbundet med en sikret gennem fælles kontrol eller ejerforhold.

Krav som følge af at være arbejdsgiver
Koncernens forpligtelser som arbejdsgiver.
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9.

Employers liability (arbejdsgivers ansvar for arbejdsskader)
Forsikringen dækker ikke employers liability bortset fra differencekrav i Danmark.

10. Indbyrdes ansvar
Forsikringen dækker ikke sikredes indbyrdes ansvar (Cross Liability).

7. Selvrisiko og ansvarsbegrænsninger
Det på policen angivne selvrisikobeløb forudsætter, at der foreligger en aftale, der indeholder en
tidsmæssig ansvarsbegrænsning på 5 år og en fraskrivelse af ansvar vedrørende tab, svarende
til ABR 89 pkt. 6.2.3.1 og pkt. 6.2.4 eller ABR 18 § 51 stk. 1 / ABR 18 Forenklet § 39 stk. 1.
Foreligger sådan aftale ikke, betaler forsikringstageren det på policen angivne selvrisikobeløb
med tillæg af 25% af den del af erstatningen, hvor der ikke ville have været erstatningspligt,
såfremt de nævnte ansvarsbegrænsninger havde været aftalt. Tillægget er begrænset til det
valgte selvrisikobeløb og kan uanset selvrisikostørrelse ikke overstige 3% af den valgte
forsikringssum.

8. Geografisk område
Forsikringen dækker krav, der rejses inden for det i policen angivne geografiske område, idet det
tillige er en betingelse, at kravet rejses i henhold til gældende ret i et land beliggende inden for
det i policen angivne geografiske område.
Forsikringen dækker ikke krav, der er direkte eller er en følge af et krav rejst i USA eller Canada,
med mindre det er nævnt på policen.

9. Forsikringsperiode
Forsikringen dækker erstatningskrav, som rejses første gang mod sikrede i forsikringsperioden.
Et erstatningskrav anses som rejst på det tidligste af ét af følgende tidspunkter:
1)

Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse med krav om erstatning i
anledning af en skade eller et formuetab.

2)

Det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om,
•

at der er indtrådt en skade eller lidt et formuetab, eller

•

at der er en risiko for, at der vil indtræde en skade eller tab.

Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden, men som anmeldes til selskabet
mere end 6 måneder efter forsikringen ophør, dækkes ikke.
Forsikringen dækker ikke krav, der skyldes handlinger eller undladelser, som er foretaget før den i
policen anførte retroaktive dato.
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10. Forsikringssum
Policens dækningssum er den højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtelse for samtlige
erstatningskrav, som er rejst mod sikrede inden for en forsikringsperiode.
For alle dækninger gælder, at dækningen gives inden for forsikringssummen og ikke i tillæg hertil.
Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.
Omkostninger til erstatningsspørgsmålets afgørelse, der pådrages med selskabets godkendelse,
dækkes med indtil 25 % af den på policens forside anførte dækningssum, selvom
dækningssummen derved overskrides. Dog dækkes omkostninger til erstatningsspørgsmålets
afgørelse uden for Danmark indenfor den på policens forside anførte dækningssum.

11. Moms
Merværdiafgift i henhold til lovbekendtgørelse nr. 140 af 26. februar 1992 – eller senere
lovbekendtgørelser der træder i stedet for eller ændrer denne - bæres af sikrede i det omfang,
denne kan fratrække dette i sit momsregnskab overfor Skat.

12. Selvrisiko
Den på policen anførte selvrisiko gælder for ethvert krav anmeldt under nærværende
forsikringsaftale.
Selskabet deltager ikke i behandling af krav, der ikke overstiger selvrisikoen, og sikrede bærer
således selv alle omkostninger, renter mv. i denne forbindelse.
Såfremt kravet overstiger selvrisikoen, beregnes der ikke selvrisiko af omkostninger til
erstatningsspørgsmålets afgørelse.

13. Serieskade
Et erstatningskrav der i forsikringsperioden er rejst mod sikrede i anledning af flere skader 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 (i
forsikringsperioden). Såfremt første krav i serien er rejst før denne forsikrings ikrafttræden eller
efter denne forsikrings ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police.
Vedrører serieskadekravet uagtsomme forhold udvist før forsikringens ikrafttræden, er dette
alene omfattet af denne forsikring, i det omfang policen er udvidet til at dække krav vedrørende
uagtsomme forhold udvist før forsikringens ikrafttræden.
Ovenstående afsnit gælder tillige krav rejst i afløbsperiode (ophørsdækning)
Krav i en serie, der anmeldes mere end 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke.
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14. Risikoforandringer
Såfremt der indtræder ændringer i den i policen anførte aktivitet eller risiko, skal dette uden ophold
anmeldes til forsikringsselskabet, som da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår,
herunder til hvilken præmie forsikringen kan fortsætte.
Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter forsikringsselskabet 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.

15. Forhold ved skadestilfælde
Så snart sikrede får viden om eller må formode, at der vil blive rejst erstatningskrav imod ham,
skal han straks give selskabet skriftlig meddelelse herom, og herefter overlade selskabet eller
dettes advokat at varetage hans interesser i enhver henseende.
Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med
forsikringsselskabets samtykke, og forsikringsselskabet har ret til at overtage og føre sikredes sag
også i relation til indgåelse af forlig, således at det er forsikringsselskabet, der træffer bestemmelse
om sagens behandling.
Såfremt der opstår uenighed mellem sikrede og forsikringsselskabet omkring, hvorvidt et krav
mod de sikrede skal bestrides over for sagsøger, skal forsikringsselskabet ikke være forpligtet til
at bestride kravet, medmindre en opmand vurderer, at der er rimelig sandsynlighed for at få
medhold i sagen eller for at begrænse erstatningsbeløbet til et beløb mindre end størrelsen af et
muligt forlig. Opmanden udpeges efter nærmere aftale mellem sikrede og forsikringsselskabet, og
omkostningerne til denne opmand bæres af sikrede.
Forsikringsselskabet har på ethvert tidspunkt efter anmeldelsen af et krav ret til at foretage en
betaling af forsikringssummen til dækning af dette krav. Forsikringsselskabet skal herefter være
fri for alt ansvar i relation til sådant krav, herunder pligten til at betale forsvarsomkostninger samt
til at forsvare sikrede.
Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens oplysning og afslutning.
Rettighederne under denne forsikring kan ikke af sikrede overdrages til tredjemand uden
forsikringsselskabets skriftlige godkendelse.

16. Projektansvarsforsikring
Såfremt der er tegnet separat projektansvarsforsikring (objektforsikring) for et konkret projekt,
undtages under nærværende forsikring ethvert krav, der udspringer fra den rådgivning og/eller
anden teknisk bistand, der er omfattet af den pågældende projektansvarsforsikring, og der
beregnes ikke præmie af disse ydelser under nærværende forsikring. Tilsvarende undtagelse
gælder for fareafværgelse, renter og sagsomkostninger i forbindelse med de pågældende
ydelser.
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Uanset dette vil der være dækning under denne forsikringsaftale, hvis erhvervsansvarskrav kan
gøres gældende efter udløbet af ansvarsperioden på en projektansvarsforsikring, eller hvis
projektansvarsforsikringen er uden dækning af det almindelige erhvervsansvar.
Hvis 3. mand kan gøre krav gældende, som overstiger den til enhver tid gældende dækningssum
på en projektansvarsforsikring tegnet hos HDI, vil der være dækning i henhold til nærværende
forsikringsaftale, herunder dennes betingelser. Ved 3. mand forstås andre personer end klienten,
jf. ABR 89 pkt. 1.0.2 eller ABR 18 § 1 / ABR 18 Forenklet § 1.

17. Anden forsikring med samme risiko
I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af
denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse.
Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller
indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet steds, gælder nærværende forsikring med
samme forbehold.

18. Præmiens betaling
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de
anførte forfaldsdage.
Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse.
Betales præmien ikke efter første påkrav, sender forsikringsselskabet en fornyet skriftlig
påmindelse om præmiebetalingen. Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen
af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den i påmindelsen anførte frist.
En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så vidt betaling ikke
finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder forsikringsselskabets dækningspligt. Ved
bortfald henvises til punkt 4.s, automatisk ophørsdækning.
Har forsikringsselskabet udsendt en sådan påmindelse, er forsikringsselskabet berettiget til at
opkræve et ekspeditionsgebyr.

19. Forsikringens opsigelse og fornyelse
Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til hovedforfald.
Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for ét år ad gangen. Præmien fastsættes efter
den til enhver tid gældende tarif. Ved opsigelse gælder bestemmelserne i pkt. 4.s. om
ophørsdækning.
Forsikringen følger DANSKE ARK’s aftale med HDI Danmark og ophører senest samtidig med
denne. Allerede etablerede ophørsforsikringer fortsætter dog til udløb.
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Ovenstående er også gældende for Erhvervsansvar (14-04 EA/PA) uanset betingelsernes punkt.
17.

20. Værneting og lovvalg
Tvist vedrørende denne forsikringsaftale afgøres efter dansk ret ved danske domstol. Som
værneting for tvister vælges Københavns Byret eller Østre Landsret.

21. Internationale sanktioner
Intet (gen)forsikringsselskab skal yde dækning og intet (gen) forsikringsselskab skal være
forpligtet til at betale eventuelle krav eller give nogen kompensation i det omfang, at sådant
dækningstilsagn, betaling af et sådant krav eller kompensation ville medføre at
forsikringsselskabet overtræder sanktioner, forbud eller restriktioner i henhold til FN-resolutioner,
handels- eller økonomiske sanktioner, love eller bestemmelser i Den Europæiske Union,
Storbritannien eller USA.

HDI GLOBAL SPECIALTY SE,
Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover,
Germany

Repræsenteret af
HDI Danmark,
Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø
CVR.nr. 37 27 62 51
Telefon: 33 36 95 95

Side 17 af 19

Retshjælpsforsikring

1. Forsikringens omfang
Forsikringen dækker rimelige sagsomkostninger til tvister, udover tvister, der allerede måtte være
dækket af forsikringen for professionelt ansvar (ovenfor) og forsikringen for alment erhvervsansvar
(efterfølgende dokument), der opstår som følge af sikredes udøvelse af den erhvervsvirksomhed som
er defineret i policen, og som efter deres art vil kunne behandles af en domstol efter retsplejelovens
eller tilsvarende udenlandsk lovgivning om civile sager, eller tvister som efter partners aftale i stedet
behandles ved voldgift.
Ved tvister forstås aktuelle og konkrete konflikter som med rimelighed kan danne grundlag for et
civilretligt søgsmål.

2. Tvister omfattet af forsikringen
Forsikringen dækker alene følgende typer af erhvervsrelaterede tvister:
III.

Tvister med kunder eller leverandører af varer og tjenesteydelser.

IV. Tvister om køb, salg, leje og leasing af løsøre til brug i den forsikrede erhvervsvirksomhed.
V.

Tvister om erhvervsleje for lokaler som den forsikrede erhvervsvirksomhed anvender.

VI. Tvister mod ansatte herunder tidligere ansatte og mulige ansatte.
VII. Tvister med offentlige myndigheder forudsat at den øverste administrative myndighedsafgørelse
kan påkendes ved de almindelige domstole.
Forsikringsselskabet skal på det foreliggende grundlag afgive udtalelse af om hvorvidt tvisten efter sin
art er dækket af forsikringen og har både en ret og en pligt til at give udtryk for eventuelle tvivl om
sagens rimelighed.

3. Omkostninger dækket af forsikringen
Forsikringen dækker alene følgende omkostninger:
I.

Omkostninger til salær til egen advokat, dog maksimalt kr. 1.500 excl. moms pr. time.

II.

Omkostninger til salær til modpartens advokat, som sikrede bliver pålagt at betale til modparten
under rets- eller voldgiftssag, eller er godkendt af forsikringsselskabet.

III.

Udgifter til syn og skøn, som under en retssag er udmeldt af retten eller voldgiftsretten for bygge
& anlæg.
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IV. Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32 eller tilsvarende udenlandsk lovgivning,
når udmeldelsen på forhånd er godkendt af forsikringsselskabet, eller når resultatet af syns- og
skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen.
V.

Andre omkostninger, herunder omkostninger til specialisterklæringer, såfremt disse er indhentet
med godkendelse af forsikringsselskabet.

4. Undtagelser
Forsikringen dækker ikke følgende omkostninger:
I.

Omkostninger, der ikke er afholdt med rimelig grund.

II.

Omkostninger og udgifter vedrørende tvister, der er åbenbart grundløse eller hvor sikrede ikke
kan godtgøre, at der er rimelig grund til at føre proces, eller hvor omkostningerne ikke står i
rimeligt forhold til sagens genstand.

III.

Omkostninger til afgørelse af et erstatningskrav, der kunne være dækket under en bestyrelsesog direktionsansvarsforsikring eller EPLI forsikring uanset om sådanne forsikringer er tegnet eller
ej.

IV. Omkostninger i forbindelse med tvister om patenter, ophavsret, varemærkerettigheder og
mønsterbeskyttelse og andre tvister vedrørende immaterialret.
V.

Omkostninger til straffesager, injuriesøgsmål og bødesager.

VI. Omkostninger i forbindelse med miljøsager, herunder sager vedrørende forurening.
VII. Omkostninger vedrørende inkassosager mod sikrede når fordringens rigtighed og størrelse er
utvivlsom.
VIII. Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest og fogedforbud.
IX. Omkostninger i forbindelse med tvister, der er opstået efter at sikrede er gået i
betalingsstandsning eller der er indgivet begæring om akkord, gældssanering eller konkurs.
X.

Omkostninger i forbindelse med tvister i forbindelse med motorkøretøjer, sø- og luftfartøjer.

XI. Sikredes rejseomkostninger og tabte arbejdsfortjeneste.
XII. Omkostninger til afgørelse af tvist vedrørende denne forsikringsaftale.

5. Advokat
Det er en forudsætning for dækning under forsikringen, at sikrede har søgt råd hos en advokat, der
har påtaget sig sagen. Det er yderligere en forudsætning for dækning, at den benyttede advokat er
medlem af Det Danske Advokatsamfund og godkendt af forsikringsselskabet.
Advokatens salærkrav er direkte mod forsikringsselskabet, og advokaten kan ikke med bindende
virkning indgå aftale om sit salær med sikrede. Der dækkes med retspræsidenternes almindelige
salærtakst med mindre andet aftales med forsikringsselskabet.
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For så vidt angår sager uden for Danmark er det en betingelse, at der benyttes lokalrepræsenteret
advokat i det pågældende land og at denne er medlem af et organ tilsvarende Det Danske
Advokatsamfund. Det forudsættes at kontakten til denne advokat går gennem den danske advokat, jf.
1. afsnit ovenfor.
Så snart advokaten har påtaget sig sagen, skal den pågældende foretage anmeldelse til
forsikringsselskabet, med angivelse af alle relevante oplysninger (modpart, begge parters påstand,
sagsfremstilling, planlagte processkridt, overslag over sagens omkostninger, samt kendskab til
forsikringsbetingelserne). Der dækkes med domstolenes vejledende salærtakst med mindre andet
aftales med forsikringsselskabet.
Derudover skal advokaten under sagens gang give forsikringsselskabet underretning om processkridt
af væsentlig omkostningsmæssig betydning.
Advokatsalær betales, når endelig dom er afsagt (i hver instans), dog således at der betales a conto
erstatninger for positive udgifter, når disse har været afholdt.

6. Forlig
Ved forlig, indenretligt såvel som udenretligt, skal spørgsmålet om fordeling af sagens omkostninger
enten påkendes af retten eller forelægges forsikringsselskabet inden bindende aftale kan indgås.

7. Omkostninger hos modparten
Sikrede skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten, og disse skal komme
forsikringsselskabet til gode. Såfremt omkostningerne er uerholdelige, dækker forsikringsselskabet
disse omkostninger og indtræder i sikredes ret.
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Kort om forsikringen
De almindelige forsikringsbetingelser for kombineret erhvervs- og produktansvar er specialudviklet til
det nordiske marked og giver dækning for både skader som forvoldes i forbindelse med, at et arbejde
udføres og efter arbejdet/ydelsen er leveret.
Forsikringen dækker produktansvar både efter reglerne i produktansvarsloven og det
retspraksisudviklede produktansvar.
Forsikring dækker differencekrav i forbindelse med anmeldte og anderkendte arbejdsskader –
herunder svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste.
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Almindelige forsikringsbetingelser – kombineret erhvervs- og
produktansvar
- i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler
1.0

De sikrede
Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

2.0

Erhvervsansvar
Stk. 1
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under
udøvelse af den i policen nævnte virksomhed samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede
som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift.
Stk. 2
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting:
a) tilhørende forsikringstageren,
b) som sikrede, har til lån, til leje, opbevaring, af benyttelse, befordring eller af anden grund
har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af,
c) som sikrede, har påtaget sig, at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden
måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets udførelse,
d) forårsaget ved, at produkter eller ydelser ude bliver, ikke kommer rettidigt frem eller
ikke præsteres rettidigt,
e) forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og
jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer,
f) forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer,
g) forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens
drift, i form af: - byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning m.v.), hvad enten de
udføres af sikrede eller andre, - jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som nævnt i
litra e og sådanne arbejder udført af andre end sikrede.
Stk. 3
Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskudseller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, såfremt skaden er opstået
uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft
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uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige
forskrifter, og i øvrigt kun med den herfor i policen særskilt angivne
dækningssum.
Omfattes den forsikrede virksomhed af den i "Lov om erstatning for miljøskader" indeholdte liste
over virksomheder, for hvilke der gælder et objektivt ansvar, er dækning efter denne
bestemmelse betinget af, at policen bærer speciel påtegning herom.
Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af udledning
gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med de i nærværende
stykke angivne begrænsninger.
Stk. 4
Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af
forsikringen dækket person- eller tingskade.
Stk. 5
Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder "punitive damages".
3.0

Produktansvar
Stk. 1
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade på person eller ting forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret. Dækning er betinget
af, at skaden er forvoldt under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed og af produkter
eller ydelser, som er angivet i policen.
Stk. 2
Forsikringen dækker ikke ansvar for:
a) skade på selve produktet eller ydelsen,
b) skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved driften af luftfartøj, og som er medvirkende årsag enten til havari af luftfartøj eller til fremkaldelse af fare
herfor,
c) skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til off-shoreinstallationer, og som er medvirkende årsag enten til havari af sådan installation eller til
fremkaldelse af fare herfor,
d) skade på ting tilhørende forsikringstageren,
e) skade på ting, som sikrede, har i sin varetægt m.v. som anført i pkt. 2.0, stk. 2, litra b,

HDI Danmark,
Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø
CVR.nr. 37 27 62 51
Telefon: +45 33 36 95 95
Danske Bank IBAN DK9530000011789501
Konto nr. 3001 11789501

HDI Danmark,
Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland.
HDI-Platz 1
30659 Hannover,
Germany

Side 4 of 11

f) skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre,
installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde
eller behandle, hvad enten skaden sker under hvervets
udførelse, eller skaden sker efter hvervets udførelse som følge af dette,
g) skade på ting forårsaget af sikredes jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som
anført i pkt. 2.0, stk. 2, litra e,
h) skade på ting forårsaget af sikredes brug af sprængstoffer.
Stk. 3
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, selv om de
er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade:
a) 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,
b) driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, jf. dog pkt. 5.0, stk. 3,
c) bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder
"punitive damages".
Stk. 4
Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade på eller tab vedrørende ting,
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 litra a-c nævnte tilfælde, hvad enten der foreligger en skade som angivet i
stk. 1 elleret formuetab som angivet i stk. 3, 1. pkt., under de iøvrigt i stk. 1 nævnte betingelser,
men kun med den herfor i policen særskilt angivne dækningssum.
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, repareres, er
blevet dyrere at fremstille eller bearbejde eller mindre værd.
Dækning ydes kun for den fremstillede eller bearbejdede tings værdiforringelse, de yderligere
fremstillings- eller bearbejdningsomkostninger eller selve reparationsudgiften.
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Andre omkostninger og tab, 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 skade på eller tab vedrørende ting
som nævnt i litra a og b, sker dækning med fradrag af værdien af sikredes produkt eller ydelse
uden defekt.
4.0

Afværgelse af skade
Stk. 1
Forsikringen dækker ikke skade, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har
undladt at afværge.
Stk. 2
Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade omfattet af forsikringen vil indtræde, dækker
forsikringen de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse
nødvendige foranstaltninger træffes af sikrede eller af en tredjemand, over for hvem sikrede er
ansvarlig, dog højst med kr. 1.000.000 pr. forsikringsår, inden for policens maksimale
dækningssum. Sikrede bærer en selvrisiko på 10% minimum kr. 5.000 af disse udgifter.
Stk. 3
For så vidt angår afværgelse af fare for indtræden af en af forsikringens pkt. 3.0 omfattet skade,
dækker forsikringen dog ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse af foranstaltninger som
nævnt i pkt. 3.0, stk. 3, litra a, selv om 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 paragrafs stk. 2, eller
som er en følge af, at et defekt produkt eller en defekt ydelse ikke kan anvendes.

5.0

Aftaler om ansvar og erstatning
Stk. 1
Forsikringen dækker ikke ansvar som følge af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler.
Findes tilsagnet i forsikringstagerens almindelige salgs- og leveringsbetingelser, og har
selskabet godkendt tilsagnet, er et i dette begrundet ansvar for en af forsikringen i øvrigt
omfattet skade dog dækket.
Stk. 2
Har forsikringstageren ved aftale fraskrevet sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke i det
omfang, selskabets regresret herved begrænses, medmindre:
a) fraskrivelsen findes i forsikringstagerens almindelige indkøbsbetingelser, og selskabet
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har godkendt fraskrivelsen,
b) fraskrivelsen findes i de af forsikringstagerens leverandør
anvendte salgs- og leverings
betingelser, og disses indhold og anvendelse er i
overensstemmelse med, hvad der er
sædvanligt i et forhold som det foreliggende.
Stk. 3
Har forsikringstageren i sine almindelige salgs- og leveringsbetingelser fraskrevet sig ansvar for
formuetab omfattet af pkt. 3.0, stk. 3, litra b, og har selskabet godkendt denne fraskrivelse, dækker forsikringen sådant tab, der følger af en af pkt. 3.0, stk. 1 dækket person- eller
tingskade, såfremt sikrede, uanset fraskrivelsen, er ansvarlig herfor.
6.0

Geografisk dækningsområde
Stk. 1
Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i policen angivne geografiske område.
Stk. 2
Skade omfattet af pkt. 3.0, som er sket uden for det i policen angivne geografiske område,
dækkes kun, såfremt 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 uden for det i policen angivne geografiske område:
a) enten i ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed,
b) eller i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede havde eller burde have kendskab hertil.
Stk. 3
Anden skade end sådan, som omfattes af pkt. 3.0, sket uden for det i policen angivne
geografiske område, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller
midlertidigt ophold der og ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger,
demonstration af produkter eller ydelser, betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden
deltagelse i produktionsprocesser.

7.0

Afgrænsning over for særlige ansvarsforsikringer
Forsikringen dækker ikke ansvar for:
a) skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet
motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på disse for
sikringsbetingelser det ansvar, der ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen, når
køretøjet er i brug som arbejdsredskab.
b) skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj,
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c) skade forvoldt af sikredes hund,
d) skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang, sådant
ansvar dækkes af jagtforsikringen,
e) nuklear skade som defineret i paragraf 1 i lov om erstatning for atomskader
(nukleare skader).
8.0

Forsæt, grov uagtsomhed m.v.
Stk. 1
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under
selvforskyldt beruselse.
Stk. 2
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade omfattet af pkt. 2.0 (erhvervsansvar) på ting, når
skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger.
Stk. 3
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade omfattet af pkt. 3.0 (produktansvar) såfremt:
a) skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af
virksomheden,
b) forsikringstageren eller den, hvem det på dennes 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 med forsæt.
c) skaden skyldes, at der forsætligt eller groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger om
anvendeligheden af vedkommende produkt eller ydelse, uanset formen for en sådan
oplysning.

9.0

Forsikringstid
Stk. 1
Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden.
Stk. 2
Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter:
a) det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en
skade eller et tab med krav om erstatning,
b) det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at
lede virksomhedens drift, får sin første viden om,
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- 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.
Stk. 3
Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet
mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke.
Selv om et erstatningskrav, som i henhold til stk. 2, litra b, er rejst mod sikrede i forsikringstiden,
er anmeldt til selskabet 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 stk. 2, litra a, og anmelder dette til selskabet senest 5 år efter
forsikringens ophør.
Stk. 4
Forsikringen dækker ikke skade eller tab konstateret før den i policen herom angivne dato.
10.0

Dækningssummer og selvrisiko
Stk. 1
Policens dækningssummer er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for erstatningskrav,
som efter pkt. 9.0 er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår.
Stk. 2
Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med
selskabets godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb
henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt:
a) ved skade sket udenfor Norden:
kun i det omfang, dækningssummerne ikke derved overskrides,
b) ved skade sket i Norden:
fuldt ud, selv om dækningssummerne derved overskrides. Er dækningssummerne mindre
end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige andel af omkostninger
og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, selskabet skal betale.
Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger
selvrisikoen.
Stk. 3
Den i policen fastsatte selvrisiko beregnes af:

HDI Danmark,
Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø
CVR.nr. 37 27 62 51
Telefon: +45 33 36 95 95
Danske Bank IBAN DK9530000011789501
Konto nr. 3001 11789501

HDI Danmark,
Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland.
HDI-Platz 1
30659 Hannover,
Germany

Side 9 of 11

a) erstatning inkl. renter og omkostninger til skadelidte,
b) fareafværgelsesudgifter, jf. pkt. 4.0, stk. 2,
c) omkostninger, der er foranlediget af den sikredes forsvar mod krav fra tredjemands
side.
11.0

Maksimumdækning for serieskader
Stk. 1
Erstatningskrav, som efter pkt. 9.0 er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab
forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes om én forsikringsbegivenhed
(serieskadekrav).
Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses,
jf. pkt. 9.0. Er første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police.
I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører skader, der er konstateret før den i policen herom angivne dato (jf. pkt. 9.0, stk. 4), dækker policen ikke disse skader eller tab.

12.0

Anmeldelse af forandringer
Stk. 1
Såfremt der sker ændringer i den i policen anførte risiko, skal dette uden ophold anmeldes til
selskabet, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan
fortsætte.
Stk. 2
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. Selskabet hæfter dog ikke for skade omfattet af pkt. 3.0, hvis skaden er
forvoldt af andre produkter eller ydelser end de i policen angivne, jf. pkt. 3.0, stk. 1, 2. sætning,
eller hvis skaden er indtrådt uden for det i policen angivne dækningsområde, jf. pkt. 6.0.

13.0

Anmeldelse af skade
Stk. 1
Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal det uden ophold
anmeldes til selskabet.
Stk. 2
Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med
selskabets samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling.
Stk. 3
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I det omfang, selskabet har udredet en erstatningsydelse, indtræder
det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand.
14.0

Andre forsikringer mod samme risiko
Stk. 1
I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af
denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse.
Stk. 2
Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort
eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet steds, gælder nærværende
forsikring med samme forbehold.

15.0

Præmiens betaling
Stk. 1
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de
anførte forfaldsdage.
Stk. 2
Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse.
Stk. 3
Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en fornyet skriftlig påmindelse om
præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen. Denne påmindelse vil indeholde
oplysning om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den i
påmindelsen anførte frist.
Stk. 4
En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så vidt betaling ikke
finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder selskabets dækningspligt.
Stk. 5
Har selskabet udsendt en sådan påmindelse, er selskabet berettiget til at opkræve et
ekspeditionsgebyr.

16.0

Præmieregulering
Stk. 1
Forsikringen er tegnet med præmieregulering, og den anførte præmie betragtes som et
præmieforskud, der kan reguleres ved hver hovedforfaldsdag.
Stk. 2
Præmieregulering foretages hvert år pr. hovedforfaldsdato, og forsikringstageren er pligtig at
indsende reguleringsskema påført de nødvendige oplysninger inden en nærmere fastsat frist.
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Stk. 3
Efterkommer forsikringstageren ikke sådan anmodning, er selskabet berettiget til at fastætte
præmien efter skøn.
Stk. 4
På forlangende af selskabet er forsikringstageren pligtig at godtgøre rigtigheden af
opgivelserne til brug ved præmiereguleringen.
17.0

Forsikringens opsigelse eller forlængelse
Stk. 1
Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag.
Stk. 2
Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk et år ad gangen.

18.0

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