
Privatansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser

Privatansvarsforsikring
i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Hvem er dækket?

1. Forsikringstageren med husstand og fastboen-
de medhjælp i husholdingen

Ved husstand forstås familiemedlemmer,
herunder plejebørn, der bor hos forsik-
ringstageren, samt personer, der er gift
med henholdsvis lever i fast parforhold
med forsikringstageren eller hjemmeboen-
de børn, for så vidt de pågældende perso-
ner er tilmeldt Folkeregisteret på
forsikringstagerens helårsadresse.

Bofællesskab bestående af max. 2 perso-
ner sidestilles med fast parforhold.

Sikret er også ugifte børn af et medlem af
husstanden, såfremt disse børn er under
21 år og bor uden for hjemmet.
Dog dækkes ikke, hvis barnet lever i et
fast parforhold eller har fastboende børn
hos sig.

Logerende er ikke dækket.

Ophører dækningen af en sikret på grund
af ændringer i ovennævnte forhold, er den
pågældende dækket, indtil anden forsik-
ring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder
fra ændringen.

2. Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen.
Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen
og kun for så vidt angår handlinger, der er
foretaget som led i forsikringstagerens
husførelse.

Hvor dækker ansvarsforsikringen?

3. I Danmark m.m.
Ansvarsforsikringen dækker i Danmark. I
resten af verden, herunder Færøerne og
Grønland i indtil 3 måneder fra afrejseda-
to.

Hvad dækker ansvarsforsikringen?

4. Privatansvar
Denne forsikring dækker i de tilfælde, hvor
en sikret pådrager sig et juridisk erstat-
ningsansvar for skader på personer eller
ting forvoldt i forsikringstiden.
Derudover - dvs. uanset, at der ikke måtte
være et juridisk erstatningsansvar - yder
forsikringen dækning ved skader forvoldt
af små børn og ved gæstebudsskader, jf.
pkt. 7 og 8

Efter dansk ret er man normalt juridisk an-
svarlig, når man ved fejl eller forsømmel-
se er skyld i den skete skade. Denne
hovedregel står ikke skrevet i nogen lov,
men er opstået gennem mere end 200 års
retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i
skaden, kaldes den hændelig, og for hæn-
delig skade er man ikke erstatningsa-
nsvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan
situation selv bære tabet.

Herudover kan en sikret efter omstændig-
hederne pålægges erstatningsansvar, hvis
andre personer lider tab som følge af red-
ningsaktioner til fordel for den pågælden-
de. Nærværende forsikring dækker et
sådant ansvar, i det omfang kravet ikke
dækkes af lov om arbejdsskadeforsikring,
og i det omfang redningsaktionen ikke
sker som et led i redningsmandens er-
hverv.

Ansvarsforsikringens formål er at betale
for en sikret, hvis denne har pådraget sig
et erstatningsansvar - og at bidrage til at
friholde sikrede, hvis der rejses et uberet-
tiget erstatningskrav mod ham eller
hende. En sikret bør derfor ikke på egen
hånd anerkende erstatningspligt eller
-krav, idet man herved forpligter sig uden
at have sikkerhed for, at selskabet er plig-
tig til at betale. Rejses et erstatningskrav
mod den sikrede, må det overlades til
Codan at afgøre, hvordan kravet skal be-
handles. Afholder den sikrede på egen
hånd omkostninger i sagen, risikeres det,
at Codan ikke er pligtig at godtgøre disse.
Se nærmere herom i pkt. 6.
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5. Forsikringen dækker de sikredes ansvar
- som privatpersoner,

- som lejere over for husejere i henhold til leje-
lovens bestemmelser om lejerens erstatnings-
pligt for skade, der er forårsaget af de
installationer, lejeren med udlejerens godken-
delse har foretaget.
Lejerens ansvar for det lejede i øvrigt er ikke
dækket af forsikringen,

- som ejer eller bruger af heste og andre husdyr
til privat brug. Se dog pkt. 11 om hunde.

- som grundejer vedrørende, privat grund og en-
og to-familiehus, hvis huset i overvejende grad
anvendes til beboelse, og sikrede bor i huset,
og der ikke findes bygningsforsikring med an-
svarsdækning i kraft. Se dog særligt pkt. 11.

- som grundejer vedrørende, fritidshus og
-grund, hvis der ikke findes bygningsforsikring
med ansvarsdækning i kraft. Se dog særligt
pkt. 11.

6. Anerkendelse af erstatningskrav
Codan er kun forpligtet til at betale for om-
kostninger, der er afholdt med selskabets
godkendelse. Sikredes anerkendelse eller
betaling af et erstatningskrav forpligter
ikke Codan. Ved selv at anerkende erstat-
ningsansvaret risikerer sikrede at skulle
betale selv.

Nedenfor i pkt. 7-10 er anført nogle situationer,
der erfaringsmæssigt giver anledning til proble-
mer:

7. Skader forvoldt af børn.
Børn kan på samme måde som voksne
pådrage sig et selvstændigt juridisk erstat-
ningsansvar. Men ifølge retspraksis vil
man normalt ikke gøre børn under 5 år an-
svarlige for deres handlinger og dermed
pålægge dem et erstatningsansvar. På
trods heraf dækker forsikringen person-
skadeforvoldt af børn under 5 år, hvis det
manglende juridiske ansvar alene skyldes
barnets alder eller manglende udvikling.

På samme måde dækkes tingskade, i det
omfang skaden overstiger 1.500 kr.

Forældre er normalt kun erstatningspligti-
ge for de skader, et barn forvolder, hvis
de ikke har holdt tilstrækkeligt opsyn med
barnet.

8. Gæstebudsskader
Denne forsikring dækker gæstebudsska-
der. Gæstebudsskader er skader på ting,
som sker under almindeligt privat sam-
vær, og hvor den juridiske bedømmelse
typisk ville frifinde skadevolderen fra an-
svar, netop fordi det er foregået under
dette samvær.

For gæstebudsskader gælder en selvrisiko
på kr. 500.

9. Skader forvoldt under udøvelse af tjenester i
skadelidtes interesse.

Ligesom ved gæstebudsskader er domsto-
lene ikke tilbøjelige til at pålægge perso-
ner, der gør andre en tjeneste,
erstatningsansvar, hvis de under tjenesten
kommer til at forvolde skade på ting, der
tilhører den, hvem der ydes en vennetje-
neste. Der vil kun være erstatningsansvar
og dermed forsikringsdækning, hvis ska-
devolder har båret sig særlig ubetænk-
somt ad. Dette gælder, uanset om
tjenesten foretages på opfordring eller
eget initiativ.

10. Skader omfattet af tingsforsikring.
Hvis en skade er omfattet af en anden for-
sikring, f.eks. skadelidtes familie-, byg-
nings- eller erhvervsforsikring, bortfalder
skadevolders erstatningsansvar ifølge er-
statningsansvarsloven og dermed an-
svarsforsikringsdækningen, medmindre
skaden er forvoldt forsætligt eller groft
uagtsomt.

11. Følgende ansvar er ikke dækket:
- ansvar for skader forvoldt med forsæt, med-

mindre skadevolderen er under 14 år eller har
manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på
grund af sin sindstilstand.

- ansvar for skader forvoldt som følge af selvfor-
skyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning
af narkotika og dette uanset skadevolders
sindstilstand.

- ansvar for skader, der udelukkende støttes på
misligholdelse af aftaler eller består af rene
formuetab, som ikke er en følge af skade på
person eller ting.

- ansvar for skader i forbindelse med udøvelse
af erhverv eller arbejde, der kan sidestilles
hermed.
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- ansvar for skader forvoldt af en grundejer i for-
bindelse med nedbrydnings- og udgravningsar-
bejder samt pilotering o.l.
Dog dækkes personskader.

- ansvar for skader forvoldt af hunde.
Der skal tegnes lovpligtig hundeansvarsforsik-
ring.

- ansvar for skader sket under jagt, hvor ansva-
ret er dækket af en jagtforsikring, eller ville
være dækket af den sædvanlige lovpligtige
jagtforsikring.

- ansvar for skader som følge af forurening.
Dog dækkes sådant ansvar såfremt skaden er
opstået ved et enkeltstående uheld og ikke er
en følge af, at den sikrede har tilsidesat de til
enhver tid gældende offentlige forskrifter.
Forureningsansvar som hus- og grundejer er
ikke dækket.

- ansvar for skader forvoldt under benyttelse af
motorkøretøj eller registreringspligtigt luftfartøj.
Forsikringen dækker dog ansvar for:
- skader ved brug af kørestole.
- skader ved brug af legetøj med motorkraft

under 1 hk. samt - for personskader - ved
brug af go-carts med motorkraft op til 25 hk.

- skader ved brug af haveredskaber under 10
hk.

- skader på selve luftfartøjet, motorkøretøjet
eller de øvrige motoriserede ting, når skaden
er forvoldt af børn på 14 år eller derunder.

- ansvar for skader forvoldt ved brug af både.
Forsikringen dækker dog ansvar for:
Personskade forvoldt med
- både uden motor - herunder windsurfere.
- både, hvis motorkraft ikke overstiger 25 hk.
Skade på ting eller dyr forvoldt med:
- med kanoer, kajakker samt robåde, windsur-

fere og andre både, hvis længden af fartøjet
ikke overstiger 5 m. Det er en betingelse, at
fartøjet i skadeøjeblikket ikke drives med
motor på over 5 hk.

- ansvar for skade forvoldt på lånte eller lejede
genstande eller dyr.
Forsikringen dækker dog
ansvar for skade på lånte og lejede indbogen-
stande, der normalt er omfattet af en privat
indboforsikring, når der er tale om pludselig
skade, såfremt skaden sker i de første 30 dage
af låne og lejeperioden.
For denne dækning gælder en selvrisiko på
10% af skadens beløb, dog mindst kr. 500.

- ansvar for skader forvoldt på ting eller dyr,
som vedkommende sikrede, ejer, bruger eller
har brugt, opbevarer, transporterer, bearbej-
der, behandler, har sat sig i besiddelse af, af
andre grunde end de ovenfor anførte har i va-
retægt.

Forsikringssummer

12. Personskade
Personskader erstattes med indtil 5 mio.
kr. pr. forsikringsbegivenhed.

13. Tingskade og skade på dyr
Tingskader og skader på dyr erstattes
med indtil 2 mio. kr. pr. forsikrings-
begivenhed.

14. Omkostninger og renter
Forsikringen dækker også omkostninger
ved erstatnings spørgsmålets afgørelse,
der er afholdt efter aftale med Codan, selv
om forsikringssummerne herved overskri-
des. Det samme gælder renter af erstat-
ningsbeløb, som er omfattet af
forsikringen.

Betaling, indeksregulering m.m.

15. Betaling af præmien m.m.
Første præmie forfalder til betaling ved
forsikringens ikrafttræden og senere præ-
mier på de anførte forfaldsdage.

Codan sender inden forfaldsdagen en an-
modning om betaling til den betalings-
adresse, som forsikringstageren har
opgivet.

Sammen med præmien opkræves eventu-
elle afgifter til staten og ekspeditionsgeby-
rer.

Betales præmien ikke rettidigt, sender
Codan en påmindelse om betaling med
oplysning om retsvirkningerne af for sen
betaling. Ved fremsendelse af påmindelse
kan Codan opkræve et ekspeditionsgebyr
samt morarenter.

Codan kan - herudover - beregne sig
gebyr for udskrivning af dokumenter, her-
under policer og andre serviceydelser.
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16. Indeksregulering
Forsikringen indeksreguleres på baggrund
af Timelønsindekset, der udgives af Dan-
marks Statistik.

Der reguleres hvert år på baggrund af det
forrige års offentliggjorte indeks.

Præmien reguleres pr. hovedforfald.

Præmien ændres med den procent, som
indekset er steget/faldet i forhold til det på
policen anførte indekstal.

Hvis udgivelsen af det anvendte indeks
ophører, har Codan ret til at fortsætte in-
deksreguleringen på grundlag af et andet
indeks, der offentliggøres af Danmarks
Statistik.

17. Forsikringen varighed og dens opsigelse
Forsikringen er tegnet for et-årige perio-
der og løber indtil den af parterne opsiges
skriftligt med mindst 1 måneds varsel til
en forsikringsperiodes udløb. Hvis Co-
dans forsikringsbetingelser eller tarif æn-
dres gælder dog særlige regler, se pkt. 21.

Efter enhver anmeldt skade er såvel for-
sikringstageren som Codan indtil 14 dage
efter erstatningens betaling eller efter af-
visning af skaden berettiget til at ophæve
forsikringen med 14 dages varsel.

Ved nytegnede forsikringer henvises til de
særlige regler om fortrydelsesret i Deres
police.

18. Flytning
Codant skal underrettes, hvis forsikrings-
tageren flytter til anden bolig.

19. Anmeldelse af skade
Enhver skade skal straks anmeldes til
Codan.

20. Forsikring i andet selskab
Er der tegnet forsikring mod samme risiko
i andet selskab, og har dette selskab taget
forbehold om, at dækningen falder bort
eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige
er tegnet i andet selskab, gælder samme
forbehold nærværende forsikring, således
at erstatningen betales forholdsmæssigt af
selskaberne.

21. Ændring af forsikringsbetingelser og tarif
Hvis Codans forsikringsbetingelser eller
tarif ændres, kan Codan fra enhver for-
faldsdato gennemføre tilsvarende ændrin-
ger for denne forsikring.

Indeksregulering er ikke ændring af tarif.

I tilfælde af væsentlige indskrænkninger i
dækningen vil forsikringstageren blive frit
stillet, således at en fortsættelse af forsik-
ringen kræver forsikringstagerens accept.
Ved ikke-væsentlige indskrænkninger og
præmieændringer fortsætter forsikringen
med med de ændrede vilkår/præmie, hvis
forsikringstageren betaler præmien for ny
betalingsperiode. Hvis præmien ikke beta-
les, bortfalder forsikringen.

22. Krigs-, jordskælv- og atomskader.
Forsikringen dækker ikke skade som følge
af:

- Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerli-
ge uroligheder.
Forsikringen dækker dog i indtil 1 måned fra
konfliktens udbrud, hvis forhold af den nævnte
karakter indtræffer i et land, hvori den sikrede
opholder sig på rejse uden for Danmark.
Det forudsættes, at der ikke foretages rejse ind
i et land, der befinder sig i en af de nævnte si-
tuationer.

- Jordskælv eller andre naturforstyrrelse
- Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræf-

ter.

Forsikringen dækker dog skader i forbindelse
med kernereaktioner anvendt til sædvanligt in-
dustrielt, medicinsk eller i videnskabeligt formål,
når anvendelsen heraf har været forskriftsmæs-
sig og ikke har stået i forbindels med reaktor-
eller acceleratordrift.

23. Lovvalg
For aftalen gælder dansk lovgivning her-
under eksisterende lov om forsikringsafta-
ler.

24. Ankenævn
Er der opstået uoverensstemmelse mel-
lem sikrede og Codan om forsikringen, og
fører en fornyet henvendelse til Codan
ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sik-
rede klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
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Tlf.: 33 15 89 00 (mellem 10.00-13.00)

Klager til ankenævnet skal indsendes på
et særligt klageskema, og der skal betales
et mindre gebyr.

Klageskema og girokort til brug for gebyr-
indbetaling kan rekvireres hos:

a) Codans hoved- eller regionskontor

b) Ankenævnets sekretariat

c) Forsikringsoplysningen
Amaliegade 10, 1256 København K.
Tlf.: 33 43 55 00
(mellem kl. 10.00-16.00).
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