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Erhvervs- og 
produktansvarsforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: Codan Forsikring A/S FT-nr.: 52042 Produkt: Ansvarsforsikring

Her kan I læse en kort beskrivelse af vores erhvervs- og produktansvarsforsikring. I kan også se mere om forsikringen, vores generelle  
forbruger orientering og øvrige betingelser på codan.dk/erhverv. Vælger I at oprette forsikringen, får I de samlede betingelser og policen,  
der tilsammen udgør aftalen mellem os. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen omfatter som udgangspunkt både en erhvervs- samt en produktansvarsforsikring, som I kan vælge at supplere med dækning  
for retshjælp og en række tilvalgsdækninger.

Hvad dækker den? 
Generelt
–  Erhvervsansvar
–  Produktansvar.

Desuden kan I udvide erhvervs- og produktansvarsfor-
sikringen med en dækning for retshjælp.

Herudover kan I tilkøbe en række tilvalgsdækninger efter 
nærmere aftale.

Erhvervsansvar
Forsikringen dækker virksomhedens ansvar for skade  
på personer eller ting i forbindelse med udførsel af arbejde  
i virksomheden. Desuden dækker forsikringen virksom-
hedens ansvar som ejer eller bruger af ejendom.  
Forsikringen dækker ligeledes virksomhedens ansvar for 
graveansvar, brug af arbejdsmaskiner og hæftelsesansvar 
for underentreprenører. 

Produktansvar
Forsikringen dækker virksomhedens ansvar for skade  
på person eller ting forvoldt af virksomhedens produkter 
eller ydelser. Forsikringen dækker ligeledes ansvar for  
graveansvar og hæftelsesansvar for underentreprenører.

Retshjælp
Forsikringen dækker sagsomkostninger ved civile  
retstvister. 

Er der begrænsninger af  
dækningen?
Vi betaler ikke erstatning i det omfang, at betaling  
af krav eller forsikringsydelser vil udsætte os for sanktion, 
forbud eller restriktion vedtaget af FN, EU, Storbritannien 
eller USA.

Hvad dækker den ikke?
Erhvervs- og produktansvar
–  skader forvoldt med forsæt eller under selvforskyldt 

beruselse
–  bøder og påbud
–  ansvar for skade på ting, som tilhører forsikringstager
–  ansvar for skade på ting, som sikrede har til låns, leje 

eller opbevaring
–  ansvar for skade på ting, som sikrede har påtaget sig  

at klargøre, installere, reparere eller montere
–  skader, der er sket under anvendelse af motorkøretøjer
–  skader forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer
–  når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af 

elementære sikkerhedsforanstaltninger
–  ansvar vedrørende ting, som tilhører forsikringstageren 

og/eller den/de sikrede
–  når skaden eller tabet kan henføres til et groft uforsvarligt 

forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden
–  når skaden eller tabet skyldes, at der forsætligt eller groft 

uagtsomt er givet urigtige oplysninger.

Retshjælp
Forsikringen dækker bl.a. ikke følgende typer af sager:
–  straffesager, injuriesager og bødesager
–  skatte- og afgiftssager
–  tvister, hvor sikrede er part i sagen som ejer af fast 

ejendom
–  inkassosager
–  tvister om patent-, ophavs-, mønsterbeskyttelses-,  

og varemærkerettigheder
–  miljøsager
–  tvister, som er opstået, efter at sikrede er gået i  

betalingsstandsning, eller hvis der er indgivet begæring 
om akkord, gældssanering eller konkurs

–  tvister i forbindelse med eje, leje eller brug af  
motorkøretøjer samt sø- og luftfartøjer.
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Hvor er I dækket?
Erhvervs- og produktansvar
Forsikring dækker i det geografiske område, som fremgår af policen. Danskbaserede virksomheder kan normalt etablere  
en forsikring, der dækker i hele verden.

Retshjælp
Forsikringen dækker tvister, der behandles i Danmark.

Kr.
Kr. Hvornår og hvordan betaler I?

I skal betale forsikringen senest den dato, der fremgår af indbetalingsmeddelelsen. Betaling kan ske via indbetalingskort  
eller ved en betalingsaftale. Herefter kan I betale forsikringen pr. måned, kvartal, halvår eller år. 

Hvornår går dækningen fra og til?
Erhvervs- og produktansvar
Forsikringen dækker skader, der er konstateret i forsikringstiden, og hvor kravet er rejst i forsikringstiden. Ved forsikringens  
ophør skal I anmelde krav rejst i forsikringstiden senest tre måneder efter, at forsikringen er ophørt.

Retshjælp
Forsikringen dækker tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået i forsikringstiden. Ved forsikringens ophør skal I anmelde tvister  
til os senest tre måneder efter, at forsikringen er ophørt.

Hvilke forpligtigelser har I?
–  I skal give os korrekte oplysninger ved forsikringens tegning.
–  Når I modtager policen, skal I læse denne igennem og sikre, at denne er som aftalt.
–  I skal give besked, hvis der sker forandringer i risikoen.
–  I skal straks anmelde skader og undlade at træffe aftaler med eventuelle modparter.

Hvordan opsiger I aftalen?
I kan skriftligt opsige en etårig forsikring med en måneds varsel til hovedforfald. I kan skriftligt opsige en flerårig forsikring med  
en måneds varsel til udløbet af den flerårige periode. Varslet kan være længere end en måned, hvilket i så fald fremgår af policen.  
Opsiger I ikke forsikringen med det nævnte varsel, fortsætter forsikringen.


