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1 Hvad er dækket?

A Forsikringen dækker
1. Det erstatningsansvar, som de sikrede
under udøvelse af den i policen nævnte
virksomhed kan pådrage sig for skade 		
tilføjet personer, dyr og ting.
2. Ansvaret som ejer eller bruger af den 		
ejendom, hvor virksomheden drives.
B Det er en forudsætning, at
1. Skaden er konstateret i forsikringstiden,
uanset på hvilket tidspunkt et ansvarspådragende forhold måtte være begået.
2. Skaden er anmeldt inden 2 år efter for-		
sikringens ophør. Skader som anmeldes
mere end 2 år efter forsikringens ophør
dækkes ikke.
C Anerkendelse og erstatningspligt
Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske
med Bornholms Brands samtykke, og 		
Bornholms Brand træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling.
D Forsikringen dækker ikke ansvar for
1. Undladelse af at opfylde aftaler eller ansvar ifølge garantitilsagn.
2. Skade forårsaget ved ikke-kontraktmæssige egenskaber ved produkter eller 		
ydelser, herunder fejludlevering.
3. Formuetab, der ikke er en følge af skade
på personer, dyr eller ting.
4. Skade på dyr eller ting, som tilhører 		
forsikringstageren. Det samme gælder
for skade på dyr og ting, som er modtaget til lån, leje, opbevaring, benyttelse,
befordring, eller som af anden årsag er
taget i varetægt eller besiddelse.
5. Skade på dyr og ting, som er under 		
bearbejdning eller behandling.
6. Skade på dyr og ting, som befinder sig i

2. Forsikringssummer A Policens forsikringssummer er de højeste grænser for Bornholms Brands for-		
pligtelser for skader konstateret inden for
det enkelte forsikringsår.
B Ved skader inden for Norden dækkes selv om forsikringssummerne overskrides - omkostninger, der foranlediges af
sikredes forsvar mod krav fra tredje-		
mands side samt tilkendte renter af 		
erstatningsbeløb henhørende under 		
forsikringen.
3. Præmiens beregning

umiddelbar forbindelse med ting, som 		
bearbejdes eller behandles, når skaden
indtræder som følge heraf.
7. Skade på dyr og ting, der har sin årsag i
anvendelsen af forkert faglig fremgangsmåde eller i undladelse af at træffe hensigtsmæssige (eller for området) særlige
påbudte eller sædvanlige foranstaltninger til afværgelse af skader.
8. Skade på dyr og ting forvoldt ved 			
sprængstoffer, udgravnings-, nedbryd-		
nings- eller nedramningsarbejde samt 		
jord- og grundvandssænkning i forbin-		
delse hermed.
9. Skade, for hvilken forsikringstageren 		
alene er ansvarlig som bygherre.
10. Skade forvoldt ved benyttelse af luft- og
søfartøj eller motordrevet køretøj.
11. Skade forvoldt af selvkørende arbejds-		
maskiner i det omfang, ansvaret er eller
kunne være dækket af en motorkøretøjsforsikring.
12. Skade forvoldt af hunde, eller som dækkes af jagtforsikringen.
13. Skade forvoldt med forsæt, såfremt skadevolderen er fyldt 14 år, eller under 		
selvforskyldt beruselse.
14. Skade forvoldt ved forurening af eller 		
gennem luft, jord eller vand samt derved
forvoldt skade på person eller ting. Dog
dækkes sådant ansvar, såfremt skaden
er opstået uventet, utilsigtet og ved et 		
pludseligt uheld, og ikke er en følge af, at
sikrede har tilsidesat de til enhver tid 		
gældende offentlige forskrifter.
De i miljøloven til enhver tid nævnte særligt forurenende virksomheder er kun 		
dækket, såfremt policen er forsynet med
speciel påtegning herom. Skade på 		
kloak- eller rørledninger som følge af 		
udledning gennem disse dækkes ikke.
C Uden for Norden er forsikringssummerne
maksimum for såvel erstatninger som 		
renter og sagsomkostninger. Er forsik-		
ringssummen mindre end det idømte 		
erstatningsbeløb, er Bornholms Brand 		
dog kun pligtig til at tilsvare den del af 		
renter og sagsomkostninger, som svarer
til det erstatningsbeløb, som Bornholms
Brand skal betale.

Præmien er baseret på en grundsats 		
samt antallet af helårsbeskæftigede 		
medarbejdere. Forsikringstageren har 		
pligt til at meddele de til præmiebereg-		
ningen nødvendige oplysninger.
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