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Erhvervs- og 
produktansvarsforsikring 

 

Dokument med oplysninger om forsikringsprodukter 

 
Selskab: Allianz Global Corporate & Specialty SE  
 

Produkt: 
Ansvarsforsikring 

 

Dette er et dækningsresume. Ønsker du det fulde overblik over forsikringens dækningsomfang, kan du læse mere i 

policen og dennes særlige og generelle betingelser.  

 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Erhvervs- og produktansvarsforsikringen er en kombineret forsikring for virksomhedens erhvervsansvar og produktansvar. 

Der findes en række tilvalgsmoduler. Det er tillige muligt at vælge dele af dækningen fra. 

 

 

 Hvad dækker den? 

Erhvervsansvarsforsikring: 

Forsikringen dækker den sikrede virksomheds 

erstatningsansvar for skade tilføjet person eller 

ting under udøvelsen af den forsikrede virksomhed 

samt erstatningsansvar for person- og tingskade, 

som pålægges den sikrede som ejer eller bruger af 

bygning eller grundareal, der benyttes ved 

virksomhedens drift. 



 Fareafværgelse. Dækker udgifter og tab, der er 

forbundet med afværgelse af en umiddelbar fare 

for at en erhvervsansvarsskade vil indtræde



 Forurening. Dækker pludselig og uventet 

forurening fra forsikringsstedet 



 Sagsomkostninger. Forsikringen dækker de for 

afgørelse af sagen nødvendige omkostninger.  



Produktansvarsforsikring: 

Forsikringen dækker den sikrede virksomheds 

erstatningsansvar for skade på person eller ting 

forvoldt af sikredes produkter  eller ydelser, efter 

de er bragt i omsætning eller præsteret. 



 Fareafværgelse. Dækker udgifter og tab, der er 

forbundet med advare om en umiddelbar fare 

for at en produktansvarsskade vil indtræde



 Ingrediens- og komponentdækning. Dækker 

erstatningsansvar for skade på eller tab vedr.  

produkter, som sikredes produkter indgår i eller 

benyttes til oparbejdelse af. 

 

 Sagsomkostninger. Forsikringen dækker de for 

afgørelse af sagen nødvendige omkostninger. 
  

 

 

 Hvad dækker den ikke? 

 

x Skade på egne ting og ting i varetægt 

x Skade forvoldt med forsæt  

x Formuetab, der ikke er en følge af en 

dækningsberettiget person- eller tingskade 

x Bøder eller tilsvarende 

x Tingskade forvoldt ved ‘farligt arbejde’  

x Vitale dele til fly eller off-shore  

x Asbest, bly, skimmelsvamp og tobak 

x Skade og/eller tab, der i øvrigt er undtaget i 

policen eller vilkårene.  

 

  

 

 Er der nogen begrænsninger af dækningen? 
 

! Forsikringen er tegnet med en forsikringssum, 

der udgør selskabets maksimale hæftelse for 

krav rejst indenfor et og samme forsikringsår. 

! For nogle dækninger kan gælde en begrænset 

undersum og/eller krav til sikrede 

! Selvrisikoen, som fremgår af policen, er den 

beløbsmæssige andel af en skade, som sikrede 

selv betaler, før forsikringen aktiveres.  

! Benyttelse af køretøjer, sø- og luftfartøjer 

! Dækning af forurening fra forsikringsstedet 

betinget af at skaden sker pludselig, uventet og 

utilsigtet. 

 

 

 



Page 2 of 2 

 

 

 Hvor er jeg dækket? 

 

Forsikringen dækker i det i policen anførte geografiske område, dette fastsættes efter sikredes risikobehov. 

 Iran dækkes ikke 

 

 

  Hvilke forpligtelser har jeg? 

 

• Du skal give korrekte oplysninger om dine risikoforhold, når forsikringen oprettes. 

• Du skal læse policen igennem og sikre, at den er som aftalt. 

• Du skal give besked, hvis der sker ændringer i ejerforhold eller aktiviteter eller hvis virksomhede skifter navn eller 

adresse. 

• Hvis der rejses krav mod dig, har du en forpligtelse til så vidt muligt at bidrage til at begrænse skadens omfang. 

• Du skal anmelde skader hurtigst muligt og bistå Allianz med oplysninger, der er nødvendige for sagens 

behandling. 

 

 

 

 Hvornår og hvordan betaler jeg? 

 

• Du får sammen med policen et girokort, hvoraf betalingsfristen fremgår. 

 

 

 

 Hvornår går dækningen fra og til? 

 

Forsikringens ikrafttrædelsesdato og udløbsdato fremgår af policen. Forsikringen vil blive fornyet automatisk,  

medmindre andet er aftalt. Det er muligt at lave aftaler om 3- eller 5-årige bindingsperioder. 

 

 

 

 Hvordan opsiger jeg aftalen? 

 

• Både du og Allianz kan opsige forsikringen med 1 måneds udløb til en forsikringsperiodes udløb. Andre frister 

kan aftales. Er forsikringen tegnet med en længere bindingsperiode gælder særlige krav. 

 

 

 


