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Dette er et produktark, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse 

forsikringens vilkår maj 2020 (Vilkår for Erhvervs- og produktansvarsforsikring). Du finder dem her.  

Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, som er beskrevet i dette 

produktark. Når du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis hvilke dækninger, du har 

tilvalgt og fravalgt. 

 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Med vores ”Erhvervs- og produktansvarsforsikring” får du en forsikring som dækker det erstatningsansvar du 

pådrager dig under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed. 

 

Hvad dækker den? 

  

 Erhvervsansvar - forsikringen dækker det 

ansvar en virksomhed ifalder for skade på ting 

eller person ved udøvelse af virksomhedens 

erhverv. Endvidere dækkes virksomhedens 

ansvar som ejer eller bruger af fast ejendom, 

der anvendes til virksomhedens drift. 

 Produktansvar – forsikringen dækker 

virksomhedens ansvar for skade på ting eller 

person forvoldt af virksomhedens produkter 

eller ydelser. 

 Retshjælp – forsikringen dækker 

sagsomkostninger  

 

 

Hvad dækker den ikke? 

Eksempler på hvad dækkes fx ikke 

 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. 

 Skade på dyr og ting, der har sin årsag i 

anvendelsen af forkert faglig fremgangs- måde eller 

i undladelse af at træffe hensigtsmæssige (eller for 

området) særlige påbudte eller sædvanlige 

foranstaltninger til afværgelse af skader. 

 

 

 

Er der nogen begrænsninger af dækningen? 

ǃ Skader under eventuelle selvrisikobeløb 

ǃ Forsikringen dækker for hver forsikrings-

begivenhed med indtil 10 mio. kr. tingskade 

og personskade, med mindre andre summer 

er nævnt i policen
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http://www.bornbrand.dk/om-os/find-dine-vilkaar
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Hvor er jeg dækket? 

  Forsikringen dækker i Danmark, i Grønland og 
på Færøerne. Under forretningsrejser og 
midlertidigt ophold i forbindelse hermed dækkes 
overalt i verden, når formålet er repræsentation 
eller afslutning af kontrakter. Ved demonstration 
eller levering af varer og egentlige 
arbejdsydelser uden for Danmark må særlig 
aftale træffes. 

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 

Når der sker en skade 

- Rejses et erstatningskrav, skal det hurtigst muligt 

anmeldes til os på  www.bornholmsbrand.dk 

Du må ikke anerkende eller afgøre noget 

erstatningskrav, men derimod overlade dette til 

Bornholms Brandforsikring 

 

 
 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Du betaler som udgangspunkt én gang om året på 

forsikringens årsdag. I de fleste tilfælde kan du dog 

vælge, hvor ofte du vil betale. Du kan betale 

forsikringen via Betalingsservice eller få sendt 

opkrævninger via alm. post, hver gang forsikringen 

skal betales. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

• Forsikringen gælder for et år ad gangen, 

medmindre andet fremgår af policen 

• Forsikringen fortsætter automatisk, hvis ikke den 

opsiges inden 

 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
Du skal opsige forsikringen skriftligt. Du kan opsige 

dine forsikringer gratis én gang om året, hvis du giver 

os besked senest en måned inden forsikringens 

årsdag.  

 

 

 


