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Betingelser for Professionel Ansvarsforsikring

For forsikringen gælder reglerne i policen,
forsikringsbetingelserne og Lov om forsikringsaftaler
(i det omfang loven ikke er fraveget), Lov om
forsikringsvirksomhed samt Lov om finansiel virksomhed.
Codan Forsikring A/S og eller deres datterselskaber/
filialer dækker ikke og er ikke forpligtet til at betale nogen
som helst form for erstatning eller andre ydelser under
forsikringen i det omfang en sådan forsikringsdækning,
betaling af et sådant krav eller tilvejebringelse af en sådan
forsikringsydelse vil udsætte Codan Forsikring A/S og
eller deres datterselskaber/filialer for nogen sanktion,
forbud eller restriktion vedtaget af Forenede Nationer
(FN), Den Europæiske Union (EU), Storbritannien eller
USA.

3.1.3 Omgørelse
Udgifter hos sikrede, som skyldes den tid, sikrede i af
tilfælde af et opstået tab eller en indtrådt skade anvender
på sagens opklaring og udbedring - herunder omgørelse
af sikredes eget arbejde
3.1.4 Uprøvede materialer og eksperimenter
Krav, der skyldes eksperimenter eller anvendelse
af uprøvede materialer, konstruktioner eller
arbejdsmetoder, for hvis anvendelse der ikke foreligger
godkendelse fra relevante autoriteter, eller som ikke er
alment anerkendte i den pågældende branche.
3.1.5 Varetægt

1 Hvem er dækket
1.1 De sikrede
Forsikringen dækker forsikringstageren og de i
forsikringstagerens tjeneste værende personer
2 Hvad er dækket

Krav vedrørende ting, som sikrede til låns, leje,
opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund
har i varetægt eller sat sig i besiddelse af.
3.1.6 Anden virksomhed
Tab eller skade, der er forvoldt som entreprenør
producent, leverandør, sælger, bygherre, udlejer eller
formidler af produkter og/eller ydelser

2.1 Erstatningsansvar
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar som
følge af ansvarspådragende handlinger eller undladelser
i forbindelse med udøvelse af den aktivitet, der er

Har sikrede været entreprenør, producent, leverandør,
sælger, bygherre, udlejer eller formidler af produkter og/
eller ydelser og har sikrede i den forbindelse tillige ydet
rådgivning er ingen del af den ydet rådgivning omfattet af

defineret i policen under "Forsikringen dækker".

forsikringen.

3 Hvad er ikke dækket

3.1.7 Blandede interesser

3.1 Forsikringen dækker ikke:

Krav om erstatning, hvor sikrede selv er skadelidt som
deltager i et byggeri, et projekt eller en opgave, det
være sig som entreprenør, producent, leverandør, sælger
bygherre, udlejer eller formidler af produkter og/eller
ydelser.

3.1.1 Videregående ansvar
Ansvar, som følger af et tilsagn fra sikrede om en anden
erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end,
hvad der følger af almindelige erstatningsregler.
3.1.2 Tilsagn om pris og tid
Krav, som skyldes, at afgivne tilsagn om størrelsen
af udgifterne ved et projekt eller en opgaves
gennemførelse eller om længden af den tid, der vil
medgå hertil, viser sig at være urigtige.

3.1.8 Konsortium
Tab eller skade forvoldt af et konsortium, hvori sikrede
deltager, medmindre policen bærer speciel påtegning
herom med henvisning til nærværende punkt
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3.1.9 Know-how
Krav om erstatning, der er begrundet i salg af know-how,
som ikke har forbindelse med et konkret projekt og/eller
opgave udført af sikrede.
3.1.10 Administration af fast ejendom
Tab eller skade, der er forvoldt ved administration af fast
ejendom.

3.1.20 Asbest, skimmelsvamp, formaldehyd, silica, PCB
og bly
Nogen form for ansvar, som direkte eller indirekte
udspringer eller er en følge af:
- asbest eller asbestholdige materialer - uanset form
eller kvantitet,
- formaldehyd eller formaldehydholdige materialer
produkter,

3.1.11 Finansierings- og investeringsrådgivning
- silica eller silicaholdige materialer/produkter
Krav som følge af finansierings- og investeringsrådgivning
herunder formuepleje/-forvaltning.

- PCB eller PCBholdige materialer/produkter

3.1.12 Forlængelse af aftaler

- bly eller blyholdige materialer/produkter

Krav som følge af undladelse af at tegne eller forlænge
forsikringer, indgå eller forlænge aftaler om garanti eller
lignende kontraktsforhold.

- svamp, skimmel, meldug og/eller mug,
- produkter der udvikler svampegift, svampesporer og
eller andre

3.1.13 Udeblivelse og forsinkelse
Krav, der er begrundet i, at ydelser udebliver eller ik
præsteres rettidigt.

lignende former for substanser, der betragtes som
værende skadelige for mennesker og dyr.
3.1.21 Beskikkede bygningssagkyndige

3.1.14 Egne ting
Krav vedrørende ting tilhørende sikrede.

Krav, der vedrører lov om beskikkede
bygningssagkyndige.

3.1.15 Immaterielle rettigheder

3.1.22 Beskikkede energikonsulenter

Krav om erstatning, der er begrundet i krænkelse af
immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder
såsom patenter, mønsterbeskyttelse eller varemærker

Krav, der vedrører lov om beskikkede energikonsulenter

3.1.16 Bøder og lignende

Krav, der skyldes strafbare handlinger eller undladelser
samt erstatningskrav, der skyldes, at sikrede har begået
handlinger eller undladelser for at opnå konkret
personlig fortjeneste eller fordel, som sikrede ikke er
juridisk berettiget til.

Bøder og lignende, hvad enten de tilfalder det offentlige
eller private, herunder "punitive damages".

3.1.23 Strafbare handling/undladelser m.v.

3.1.17 Forsæt og grov uagtsomhed
3.1.24 Cyberhændelse
Ansvar for tab eller skade forvoldt af sikrede med forsæt
eller ved grov uagtsomhed.
3.1.18 Indirekte tab
Indirekte tab, såsom driftstab, tidstab, avancetab o.lign.

Krav, der er en følge af en Cyberhændelse*
3.1.24.1 Uanset ovenstående, vil forsikringen dække
sikredes erstatningsansvar på uændrede vilkår, når skaden
og/eller tabet der lægges til grund, er et resultat af fejl i
de leverede ydelser

3.1.19 Erhvervs- og/eller Produktansvarsforsikring
3.1.25 Pandemi og Epidemi
Krav, der er eller kunne være dækket af en erhvervs- og/
eller produktansvarsforsikring på standardvilkår.

Erstatningskrav for skade og/eller tab der direkte eller
indirekte skyldes smitte eller spredning af sygdomme der
er klassificeret som en pandemi eller epidemi af World
Health Organization (WHO) eller tilsvarende, herunder
enhver national myndighed
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4 Specielle risici
Forsikringen dækker ikke teknisk rådgivning og bistand
vedrørende kraftværker, dæmninger, atomreaktorer
skibsværfter, dokker, off-shore aktiviteter, minedrift og
andre underjordiske arbejder, medmindre policen bærer
speciel påtegning herom med henvisning til nærværende
punkt.

6.3 Tab eller skade konstateret før forsikringens
ikrafttrædelsesdato (retroaktiv dækning)
Forsikringen dækker ikke tab eller skade, der er
konstateret før den i policen herom angivne dato
(retroaktiv dækning). Er der i policen ikke angivet en
dato gælder forsikringens ikrafttrædelsesdato.
7 Forsikringssum, selvrisiko og omkostninger

5 Hvor dækker forsikringen
7.1 Forsikringssum pr. forsikringsår
Forsikringen dækker tab og/eller skade, som er sket
inden for det i policen angivne geografiske område.
6 Hvornår dækker forsikringen

Policens forsikringssum er den højeste grænse for
Codans forpligtelse for erstatningskrav, som efter punkt
6 er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår

6.1 Forsikringstiden

7.2 Selvrisiko

Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod
sikrede i forsikringstiden.

Sikrede betaler den i policen anførte selvrisiko af
ethvert tab og/eller tingskade inklusive senere påløbne
procesrenter samt omkostninger

Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af
følgende tidspunkter:
6.1.1 det tidspunkt, hvor sikrede modtager første
skriftlige henvendelse i anledning af et krav om
erstatning
6.1.2 det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden
om, at der er indtrådt et tab eller en skade, eller der er
umiddelbar fare for, at der vil indtræde et tab eller en
skade, som kan være forårsaget af sikredes handlinger
eller undladelser.
6.2 Anmeldelsesfrist
Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i
forsikringstiden, men som anmeldes til Codan mere end
3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke
Selv om et erstatningskrav, som i henhold til punkt 6.1.2
er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til
Codan 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 punkt
6.1.1 og anmelder dette til Codan senest 2 år efter
orsikringens ophør

Hvis et tab og/eller en tingskade overstiger
forsikringssummen med tillæg af selvrisikoen, udbetales
forsikringssummen uden fradrag af selvrisikoen.
Bestemmelserne om selvrisiko gælder ikke for krav
vedrørende personskade
7.3 Omkostninger, renter og lignende
Forsikringen dækker omkostninger til varetagelse af
sikredes interesser i anledning af et krav, som rejses mod
sikrede, såfremt omkostningerne er afholdt med Codans
godkendelse.
For dækning af omkostninger og renter gælder i øvrigt
følgende:
7.3.1 For krav rejst i Norden dækkes renter og pålagte
sagsomkostninger af erstatningsbeløb samt omkostninger
til varetagelse af sikredes interesser fuldt ud, såfremt
forsikringssummen ikke derved overskrides.
Overskrider erstatningsbeløbet forsikringssummen,
dækkes renter og pålagte sagsomkostninger samt
omkostninger til varetagelse af sikredes interesser alene
forholdsmæssigt svarende til det erstatningsbeløb, som
Codan skal betale.
7.3.2 For krav rejst uden for Norden, dækkes renter
og pålagte sagsomkostninger af erstatningsbeløb samt
omkostninger til varetagelse af sikredes interesser kun i
det omfang, forsikringssummen ikke derved overskrides.
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7.4 Maksimumdækning for serieskade

10.2 Erstatningspligt og -krav

Erstatningskrav, som er rejst, jf. punkt 6 mod sikrede
i anledning af tab eller skade forårsaget af samme
ansvarspådragende forhold, betragtes som ét
erstatningskrav (serieskade) og henføres til det
forsikringsår, hvori det første krav i serien er rejst

Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af
erstatningskrav må kun ske med Codans samtykke.

Er første krav i serien rejst:

10.3 Anden tilsvarende forsikring

- forud for forsikringens ikrafttræden eller

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 andetsteds, gælder
nærværende forsikring med samme forbehold.

-efter forsikringens ophør,
er ingen del af serieskaden dækket af forsikringen.
I det omfang de enkelte krav i serien vedrører tab og/
eller skade, der er konstateret før den i policen herom
angivne dato, jf. punkt 6.3, dækker forsikringen ikke disse
tab eller skader
8 Risikoforandringer
Hvis der sker ændringer i den i policen anførte risiko,
skal dette uden ophold anmeldes til Codan, der da
træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår
forsikringen kan fortsætte. Er sådan anmeldelse ikke sket,
hæfter Codan kun på de vilkår og i det omfang, Codan
mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen,
hvis forandringen havde været Codan bekendt, jf. i øvrigt
forsikringsaftalelovens regler herom
9 Ændringer i dækningsomfang
Erstatningskrav, der rejses efter, at forsikringens
dækningsomfang er ændret
dækkes på de forsikringsvilkår, som var gældende på det
tidspunkt, hvor kravet må
anses for rejst, jf. punkt 6

Codan træffer i øvrigt bestemmelse om sagens
behandling.

10.4 Retablering af skader
Sikrede har over for Codan pligt til at medvirke til
at begrænse et tab eller retablere en skade, for hvis
opståen sikrede bærer ansvaret for
10.5 Codans krav mod tredjemand
I det omfang Codan har udredet en erstatningsydelse
indtræder Codan i enhver henseende i sikredes
eventuelle krav mod tredjemand.
11 Merværdiafgift
Merværdiafgift i henhold til gældende lovgivning bæres af
sikrede, i det omfang denne kan trække beløbet fra i sit
momsregnskab over for SKAT
12 Betaling af præmie
12.1 Opkrævning

For så vidt angår dækningsudvidelse er det samtidig en
betingelse for Codans erstatningspligt, at sikrede godtgør
at tabet/skaden er konstateret efter dækningsudvidelsens
ikrafttrædelsesdato.

Codan opkræver præmien ved at sende en opkrævning
til den betalingsadresse, som forsikringstageren har
opgivet. Præmien kan også betales ved elektronisk
betalingsoverførsel.

10 Forholdsregler i tilfælde af tab/skade

Eventuelle afgifter til staten opkræves sammen med
præmien.

10.1 Anmeldelse af tab/skade
12.2 Præmiens betaling
Hvis erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive
rejst, skal det uden ophold anmeldes til Codan

Den første præmie forfalder til betaling, når forsikringen
træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på
orsikringens forfaldsdage.

Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V, CVR 41963948, T 33 55 55 55, codan.dk

6

13.2 Regulering af præmie

Præmien skal betales seneste den dato, der fremgår af
opkrævningen som sidste rettidige betalingsdato eller
datoen på Betalingsoversigten

Forsikringen er tegnet med præmieregulering.

12.3 Manglende betaling

13.3 Forskudspræmie

Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en rykker
or betaling med oplysning om

Den anførte præmie betragtes som et præmieforskud,
der reguleres ved hver hovedforfaldsdag.

retsvirkningerne af for sen betaling.

13.4 Reguleringsskema

Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter den
dato, der er angivet på rykkeren, ophører forsikringens
dækning

Præmieregulering foretages hvert år pr
hovedforfaldsdato, og forsikringstageren er pligtig
til at indsende det fremsendte reguleringsskem
påført de nødvendige oplysninger inden den 21. i
hovedforfaldsmåneden.

12.4 Gebyrer, afgifter og renter
Codan er berettiget til at opkræve gebyr for opkrævning
af præmien samt rykkergebyr og morarenter ved for sen
betaling.
Codan kan herudover beregne sig gebyr for udskrivning
af dokumenter og andre serviceydelser

13.5 Skønsmæssig regulering af præmien
Efterkommer forsikringstageren ikke en sådan
forpligtelse, er Codan berettiget til at fastsætte præmien
efter skøn.
13.6 Dokumentation af reguleringsoplysninger

Nærmere oplysninger om gebyrer kan findes på
Codan.dk eller ved henvendelse til Codan.
12.5 Tilbagebetaling

På forlangende er forsikringstageren pligtig til at
godtgøre rigtigheden af oplysningerne til brug for
præmiereguleringen.

Nemkonto:

14 Opsigelse og fornyelse

Tilbagebetaling af præmie kan ske via
NemKontosystemet til den konto, som er valgt som
NemKonto.

14.1 Opsigelse til udløb af en forsikringsperiode
Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt
med 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag.

Betalingsservice:
14.2 Fornyelse
Tilbagebetaling af præmie sker til den bankkonto
præmien betales fra.

Opsiges forsikringen ikke, fornys den automatisk for 1 år
ad gangen.

12.6 Modregning
15 Lovvalg og værneting
Codan vil benytte sig af sin ret til modregning indenfor
kundeforholdet

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk
ret ved danske domstole.

13 Beregning af præmien
13.1 Beregningsgrundlag
Præmien bliver beregnet på grundlag af forsikringstagers
bruttohonorar i det regnskabsår, der ligger umiddelbart
forud for forsikringsåret.
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Ordforklaring

De i betingelserne med * markerede ord, har en specifik
betydning i relation til denne forsikring og er nærmere
defineret i denne ordforklaring
Afløbsperioden
Er den periode, der indtræder efter udløb af
forsikringstiden
Cyberhændelse
Betyder tekniske fejl i, eller Uautoriseret adgang* til,
Sikredes computersystem* og/eller Data*.
Data
Betyder enhver form for elektronisk lagret Data*,
herunder, men ikke begrænset til; informationer, medier
koncepter, programmer, software og andre former for
kodede instruktioner til brug for behandling af Data*,
der anvendes, tilgås, behandles, overføres eller er lagret i
Sikredes computersystem*.
Forsikringssum
Som er anført under garantidækning udgør
garantisummen.
Forsikringstager
Er den, der har truffet aftale med Codan om
forsikringen.

Forsikringstiden
Er den periode, i hvilken forsikringen er i kraft
Garantiperiode
Er den periode, hvor garantien er i kraft og den følger
orsikringstiden.
Sikredes computersystem
Betyder enhver form for hardware, software,
informationsteknologi eller kommunikationssystemer
herunder Software as a Service (SaaS), Platform as
a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS)
og lignende, der ejes, styres, kontrolleres, er købt på
licens eller leaset af, eller på vegne af, sikrede eller
forsikringstager
Uautoriseret adgang
Betyder adgang til, og anvendelse samt brug af, Sikredes
computersystem*, af:
- en eller flere personer, herunder enhver tredjemand,
medarbejder, praktikant, frivillig, underleverandør
underrådgiver og lignende, der ikke er autoriseret til
denne adgang eller måden hvorpå de bruger adgangen,
samt
-Automatiseret software eller anden ondsindet kodning
som søger at omgå sikkerhedssystemer der er designet
til at beskytte imod Uautoriseret adgang* herunder,
men ikke begrænset til, enhver form for malware eller
botnets.
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