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For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april
1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt
det ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige forsikringsbetingelser ydes i øvrigt i overensstemmelse med de af SKAFOR
og INDUSTRIRÅDET i fællesskab udarbejdede kommentarer
hertil. Andre forsikringsbetingelser kan aftales, herunder udvidelse af dækningen i forhold til de anførte undtagelsesbestemmelser.
1.
1.1.

De sikrede
Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

2.
2.1.

Erhvervsansvar
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for
skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af
den i policen nævnte virksomhed samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af
bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift.

2.2.

Omfattes den forsikrede virksomhed af den i ”Lov om
erstatning for miljøskader” indeholdte liste over virksomheder, for hvilke der gælder et objektivt ansvar,
er dækning efter denne bestemmelse betinget af, at
policen bærer speciel påtegning herom.
Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller
tilsvarende som følge af udledning gennem eller til
disse anses for en forureningsskade og dækkes kun
med de i nærværende pkt. 2.3 angivne begrænsninger.
2.4.

Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab,
medmindre dette er en følge af en af forsikringen
dækket person- eller tingskade.

2.5.

Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende,
hvad enten de tilfalder det offentlige eller private,
herunder ”punitive damages”.

3.
3.1.

Produktansvar
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for
skade på person eller ting forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning
eller præsteret. Dækning er betinget af, at skaden er
forvoldt under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed og af produkter eller ydelser, som er angivet
i policen.

3.2.

Forsikringen dækker ikke ansvar for:

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting:
a)

tilhørende forsikringstageren

b)

som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af,

c)

som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere,
reparere, montere eller på anden måde bearbejde
eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets
udførelse,

d)

forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt,

e)

forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet,
nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og
andre grundvandsreguleringer,

f)

forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer,

g)

forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af
i.

ii.

2.3.

ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og
derved ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af,
at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, og i øvrigt kun med den herfor i policen særskilt
angivne dækningssum.

-byggearbejder (nybygning, ombygning,
tilbygning m.v.), hvad enten de udføres
af sikrede eller andre,
-jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder
m.v. som nævnt i litra e og sådanne arbejder udført af andre end sikrede.

Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller
igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens
bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller

a)

skade på eller tab vedrørende selve produktet eller
ydelsen,

b)

skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved driften af luftfartøj, og som
er medvirkende årsag enten til havari af luftfartøj
eller til fremkaldelse af fare herfor,

c)

skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til ”off-shore”-installationer, og
som er medvirkende årsag enten til havari af sådan
installation eller til fremkaldelse af fare herfor,

d)

skade på ting tilhørende forsikringstageren,

e)

skade på ting, som sikrede har i sin varetægt m.v.
som anført i § 2, stk. 2. litra b.

f)

skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden
måde bearbejde eller behandle, hvad enten skaden
sker under hvervets udførelse, eller skaden sker efter hvervets udførelse som følge af dette,

g)

skade på ting forårsaget af sikredes jord-, vandeller nedbrydningsarbejder m.v. som anført i § 2,
litra e.

h)

skade på ting forårsaget af sikredes brug af
sprængstoffer,

3.3.

5.
5.1.

Aftaler om ansvar og erstatning
Forsikringen dækker ikke ansvar som følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller
om et videregående ansvar, end hvad der følger af
almindelige erstatningsregler. Findes tilsagnet i forsikringstagerens almindelige salgs- og leveringsbetingelser, og har selskabet godkendt tilsagnet, er et i
dette begrundet ansvar for en af forsikringen i øvrigt
omfattet skade dog dækket.

5.2.

Har forsikringstageren ved aftale fraskrevet sig ret til
erstatning, dækker forsikringen ikke i det omfang,
selskabets regresret herved begrænses, medmindre

Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, som
ikke er en følge af en af forsikringen dækket personeller tingskade. Forsikringen dækker heller ikke følgende formuetab, selv om de er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade:
a)

tab, udgifter, eller omkostninger forbundet med at
hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser,

b)

driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte
tab, jf. dog § 5, stk. 3,

c)

bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det
offentlige eller private, herunder ”punitive damages”.

3.4.

Forsikringen dækker ikke sikredes ansvar for skade på
ting, herunder bygninger:
a)

som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del
af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet
med, benyttet til emballering af eller på anden
måde forbundet med,

b)

som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til,
benyttet til oparbejdelse af eller foder for,

c)

som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af.

4.
4.1.

Afværgelse af skade
Forsikringen dækker ikke skade, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at
afværge.

4.2.

Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade omfattet af forsikringen vil indtræde, dækker forsikringen med den i policen herfor særskilt angivne dækningssum de udgifter og tab, som er forbundet med
foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige
foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller af tredjemand, over
for hvem sikrede er ansvarlig.

4.3.

følge af, at et defekt produkt eller en defekt ydelse
ikke kan anvendes.

For så vidt angår afværgelse af fare for indtræden af
en af § 3 omfattet skade, dækker forsikringen dog ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse af
foranstaltninger som nævnt i § 3, stk. 3, litra a, selv
om de foretages med henblik på afværgelse af fare.
Det samme gælder udgifter eller tab, som er forbundet med en undersøgelse af, om et produkt eller en
ydelse er defekt, eller om der foreligger fare som an
ført i nærværende paragrafs stk. 2, eller som er en

a)

fraskrivelsen findes i forsikringstagerens almindelige indkøbsbetingelser, og selskabet har godkendt
fraskrivelsen,

b)

fraskrivelsen findes i de af forsikringstagerens leverandør anvendte salgs- og leveringsbetingelser, og
disses indhold og anvendelse er i overensstemmelse
med, hvad der er sædvanligt i et forhold som det
foreliggende.

5.3.

Har forsikringstageren i sine almindelige salgs- og leveringsbetingelser fraskrevet sig ansvar for formuetab
omfattet af § 3, stk. 3, litra b, og har selskabet godkendt denne fraskrivelse, dækker forsikringen sådant
tab, der følger af en af § 3, stk 1, dækket person- eller tingskade, såfremt sikrede, uanset fraskrivelsen,
er ansvarlig herfor.

6.
6.1.

Geografisk dækningsområde
Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det
i policen angivne geografiske område.

6.2.

Skade omfattet af § 3, som er sket uden for det i policen angivne geografiske område, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af et produkt eller en ydelse, som – i uændret stand, i bearbejdet stand eller
som bestanddel af andre produkter eller ydelser – er
bragt uden for det i policen angivne geografiske område
a)

enten i ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed,

b)

eller i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede
havde eller burde have kendskab hertil.

6.3.

Anden skade end sådan som omfattes af § 3, sket
uden for det i policen angivne geografiske område,
dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af sikrede
under rejse eller midlertidigt ophold dér og ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger, demonstration af produkter eller ydelser, betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser.

7.
7.1.

Afgrænsning over for andre ansvarsforsikringer
Forsikringen dækker ikke ansvar for:

a)

skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på disse forsikringsbetingelser det
ansvar, der ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen, når køretøjet er i brug som arbejdsredskab.

2. at der er umiddelbar fare for, at der vil
indtræde en skade eller et tab,
som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller
undladelser, produkter eller ydelser.
9.3.

b)

skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj
eller luftfartøj,

c)

skade forvoldt af sikredes hund,

d)

skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfat,
sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen,

e)

nuklear skade som defineret i § 1 i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader).

8.
8.1.

Forsæt, grov uagtsomhed m.v.
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af
sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse.

8.2.

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade omfattet
af § 2 (erhvervsansvar) på ting, når skaden skyldes
sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger.

8.3.

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade omfattet
af § 3 (produktansvar), såfremt
a)

skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold
i forbindelse med ledelsen af virksomheden,

b)

forsikringstageren eller den, hvem der på dennes
vegne påhviler at lede virksomhedens drift, var vidende om eller alene af grov uagtsomhed uvidende
om, at vedkommende produkt eller ydelse var defekt, eller har hidført en sådan med forsæt,

Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet mere end
3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke.
Selv om et erstatningskrav, som i henhold til stk. 2,
litra b, er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til selskabet senest 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en
skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i § 9, stk. 2, litra a, og anmelder dette til selskabet senest 5 år efter forsikringens ophør.
Forsikringen dækker ikke skade eller tab konstateret
før den i policen herom angivne dato.

10.
10.1.

Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål
dækkes, såfremt de er afholdt med selskabets godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte
erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt
a)

skaden skyldes, at der forsætlig eller groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger om anvendeligheden af vedkommende produkt eller ydelse, uanset formen for en sådan oplysning.

9.
9.1.

Forsikringstid
Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst
mod sikrede i forsikringstiden.

9.2.

Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af
følgende tidspunkter:

b)

det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et
tab med krav om erstatning,
det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den,
hvem der på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om
1. at der er indtrådt en skade eller et tab,
eller

ved skade eller tab i Norden:
fuldt ud, selv om dækningssummerne derved
overskrides. Er dækningssummerne mindre
end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene
den forholdsmæssige andel af omkostninger
og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, selskabet skal betale.
Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikoen.

10.2.
a)

ved skade eller tab sket uden for Norden:
kun i det omfang, dækningssummerne ikke
derved overskrides,

b)
c)

Dækningssummer og selvrisiko
Policens dækningssummer er den højeste grænse for
selskabets forpligtelser for erstatningskrav, som efter
§ 9 er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår.

Den i policen fastsatte selvrisiko beregnes af:

a)

erstatning inkl. renter og omkostninger til skadelidte,

b)

fareafværgelsesudgifter jf. § 4, stk. 2,

c)

omkostninger, der er foranlediget af den sikredes
forsvar mod krav fra tredjemands side.

11.

Maksimumdækning for serieskader

11.1.

Erstatningskrav, som efter § 9 er rejst mod sikrede i
anledning af skade eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav).
Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt,
hvor det første krav i serien rejses, jf. § 9. Er første
krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af
serieskaden dækket under denne police.
I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører skader
eller tab, der er konstateret før den i policen herom
angivne dato, jf. § 9, stk. 4, dækker policen ikke disse skader/tab.

12.
12.1.

12.2.

13.
13.1.

13.2.

Anmeldelse af forandringer
Såfremt der sker ændringer i den i policen anførte risiko, skal dette uden ophold anmeldes til selskabet,
der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte.
Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter selskabet i
skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat
forsikringen, hvis forandringer havde været det bekendt. Selskabet hæfter dog ikke for skade omfattet
af § 3, stk. 1, 2. punktum, eller hvis skaden eller tabet er indtrådt uden for det i policen angivne dækningsområde, jf. § 6.
Anmeldelse af skade
Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at
ville blive fremsat, skal det uden ophold anmeldes til
selskabet.
Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af
erstatningskrav må kun ske med selskabets samtykke,
og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens
behandling.

13.3.

I det omfang, selskabet har udredet en erstatningsydelse, indtræder det i enhver henseende i sikredes
eventuelle krav imod tredjemand.

14.
14.1.

Andre forsikringer mod samme risiko
I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en
interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne
forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse.

14.2.

Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker
samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet
steds, gælder nærværende forsikring med samme
forbehold.

15.
15.1.

Præmiens betaling
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens
ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage.

15.2.

Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse.

15.3.

Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen.
Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved
udløbet af den i påmindelsen anførte frist.

15.4.

En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted
inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder selskabets dækningspligt.

15.5.

Har selskabet udsendt en sådan påmindelse, er selskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr.

16.
16.1.

Præmieregulering
Forsikringen er tegnet med præmieregulering, og den
anførte præmie betragtes som et præmieforskud, der
kan reguleres ved hver hovedforfaldsdag.

16.2.

Præmieregulering foretages hvert år pr. hovedforfaldsdato, og forsikringstageren er pligtig at indsende
reguleringsskema påført de nødvendige oplysninger
inden en nærmere fastsat frist.

16.3.

Efterkommer forsikringstageren ikke sådan anmodning, er selskabet berettiget til at fastsætte præmien
efter skøn.

16.4.

På forlangende af selskabet er forsikringstageren pligtig at godtgøre rigtigheden af opgivelserne til brug
ved præmiereguleringen.

17.
17.1.

Forsikringens fornyelse eller forlængelse
Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt
med 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag.

17.2.

Opsiges forsikringen ikke, fornys den automatisk for
ét år ad gangen.

18.
18.1.

Værneting og lovvalg
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter
dansk ret ved danske domstole.

19.
19.1.

Indeksregulering
Præmie for forsikringen beregnes på grundlag af selskabets tarif, som bygger på grundpræmier og omsætning samt for visse erhverv på grundlag af antal
ansatte
Præmie, selvrisici samt erstatningssummer indeksreguleres årligt.
Indeksregulering følger ”Lønindeks for virksomheder
og organisationer”, der udgives af Danmarks Statistik.
Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres
grundlaget for dets udregning, har selskabet ret til at
benytte et lignende indeks fra Danmarks Statistik. Indekset for første kvartal året før danner grundlag for
reguleringen.

Indeksregulering af selvrisici og erstatningssummer sker pr.
hovedforfald. Erstatningssummerne og selvrisikobeløb for an-

svarsdækning og retshjælpsdækning indeksreguleres ikke.
Præmien indeksreguleres på forsikringens første betalingsdag
i kalenderåret (pr. hovedforfald).

Nærværende bilag er at betragte som et tillæg til de vedlagte betingelser.
Særlige forsikringsbetingelser
Forsikringen er udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar for skade:
20.
20.1

Behandling og bearbejdning.
Dækningsundtagelsen i de almindelige forsikringsvilkår punkt 3, stk. 2. litra f gælder ikke. Forsikringen
dækker uanset det i punkt 2, stk. 2. litra c anførte,
sikredes ansvar for skade opstået under hvervets udførelse, på:
a) elektromotordrevne maskiner og anlæg samt elektromotorer,

G/S i mindst 3 år inden ophør eller overgang til virksomhed drevet i selskabsform.
b)

Og den fortsættende i selskabsform drevne virksomhed på anmeldelsestidspunktet er ansvarsforsikret i
Sønderjysk Forsikring G/S – med mindre oprindelig
ejer kan dokumentere at være uden indflydelse i virksomheden på dette tidspunkt.

24.
24.1

Omstilling af låse
Forsikringen er udvidet til at dække udgifter til omstilling af låse og genfremstilling af nøgler, opstået
som følge af at nøgler overdraget i den sikredes varetægt er bortkommet/ stjålet.

24.2

Max. erstatning pr. skadetilfælde er kr. 200.000,-.
Forsikringstageren bærer en selvrisiko på 10 %, dog
min. kr. 5.000,-.

25.
25.1

Formuetab
Forsikringen dækker uanset undtagelsen i forsikringsbetingelsernes § 3 stk. 3 litra b sikredes erstatningsansvar for formuetab jf. notering på policen, dog ikke:

-

Omlevering af det mangelfulde produkt/ydelse
Reparationsudgifter til udbedring af selve manglen
ved produktet/ydelsen, dog dækkes omkostninger til
reetablering i form af nødvendig ophugning og frilægning af kabler i forbindelse med materiale fejl
og/eller forkert nedlagte/monterede indendørs elgulvvarmekabler.
Tab som følge af forsinkelse eller manglende levering
af produktet/ydelsen ikke er i stand til at forhindre
uautoriseret tilgang eller brug af computer, elektroniske systemer eller programmer.
Tab af data, ved arbejde på edb-systemer, såfremt
der ikke – inden arbejdets påbegyndelse – er fortaget
en konstatering af skadelidtes tilstrækkelige procedurer for så vidt angår back-up.
Fejl eller mangler i ydelser hvor sikrede leverer data
host services.
Overtrædelse af andres immaterielle rettigheder.
Bestyrelses- og direktionsansvar.
Tab der skyldes afgivne garantier om omkostninger,
udgifter eller priser, herunder feasibility studier udført for andre.
Erstatningsposter som den sikrede har påtaget sig i
kontrakt eller ved anden aftale, og som er videregående, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler.

b) tavleanlæg
c) løse genstande under flytning i det omfang det er
nødvendigt for at udføre det pålagte arbejde.
d) Skjulte el- og rørinstallationer i bygninger ved gennemboring og lign.
20.2

Af den samlede forsikringssum, som fremgår af bearbejdnings og behandlingsdækningen kan maksimumerstatningen for tingskade ikke overstige kr. 1.000.000
pr. forsikringsbegivenhed og kr. 2.000.000 pr. forsikringsår for punkt a og b.

21.
21.1

Driftsleder for energianlæg.
Ansvar for person- og tingskader, som sikrede måtte
pådrage sig i egenskab af driftsleder for energianlæg,
er meddækket på policen.

21.2

Forsikringen dækker dog ikke ansvar for skader, der
er, eller ville være dækket af de respektive ejeres
ansvarsforsikringer.

-

21.3

Forsikringstageren opkræves en selvrisiko på 10 %,
dog minimum kr. 5.000,- max kr. 25.000,-.

-

22.
22.1

Styresystemer
Forsikringen er udvidet til indenfor policens forsikringsbetingelser i øvrigt, at dække sikredes ansvar for
person- og tingskade samt driftstab (som følge af person- eller tingskade), forvoldt ved udført arbejde med
programmerbare industri-styresystemer, såvel hardware som software (styringsprogrammer m.v.), såfremt dokumentation for software foreligger.

22.2

Tab af data og/eller forvanskning af data og dataorden anses ikke for en tingskade. Der henvises til pkt.
26.

23.
23.1

Ophørsdækning.
For el-installatører som driver virksomheden som enkeltmandsvirksomhed (personlig hæftelse) ydes der
efter ophør, dækning for ansvar for person- og tingskader som konstateres efter ophør, under følgende
forudsætninger:

-

-

-

-

a)

Ejeren til enhver tid kan dokumentere at have erhvervsansvarsforsikring tegnet i Sønderjysk Forsikring

Bøder, herunder pønalerstatnning.
Kriminelle eller forsætlige handlinger eller undladelser begået af sikrede og sikredes ansatte.
Formuetab omfattet af forsikringens øvrige dækninger.

25.2.

Forsikringssummen for nærværende udvidelse er begrænset til kr. 1.000.000,- pr. forsikringsbegivenhed,
dog maksimalt kr. 5.000.000,- pr. forsikringsår.

25.3.

Sikrede bærer en selvrisiko på kr. 10.000,- pr. begivenhed omfattet af nærværende udvidelses dækning.

26.
26.1

Rådgivningsansvarsdækning
Forsikringen er udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar for person-/tingskade, herunder driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab, såfremt skaden
er sket som følge af installatørens rådgivning til tredjepart indenfor forsikringstagerens primære kernekompetencer som el-installatør.

27.
27.1

Montageforsikring
Forsikringen er udvidet til at dække skade, som pludseligt, uforudset og direkte rammer elektromotordrevne maskiner og anlæg herunder elektromotor og
tavleanlæg, alle former for hårde hvidevarer, samt
tele- og alarmanlæg, når disse er under montage,
prøvebelastning eller prøvekørsel jf. dog pkt. 27.2.4.
og 27.2.5. samt pkt. 27.3.2., når arbejdet foregår på
arbejdssteder.

27.2.

Undtagelser:

Nærværende udvidelse dækker ikke ansvar for:
- Fejl i rådgivningsydelser, når skadelidte har direkte
eller indirekte økonomiske interesser i de sikrede
parter, eller hvor sikrede direkte eller indirekte har
økonomiske interesser i den skadelidte part.
- Fejl i rådgivningsydelser, når sikrede – udover rådgivning og bistand – medvirker eller har medvirket
som entreprenør, leverandør, producent, sælger,
bygherre, udlejer eller hvad der kan sidestilles
hermed til samme projekt/opgave, som sikret har
medvirket med andet end rådgivningsydelsen til.
- Tab som skyldes den tid sikrede anvender på sagens
opklaring og udbedring, herunder omprojektering
og tilsyn i forbindelse hermed.
- Tab som følge af forsinkelse eller manglende præstering af rådgivningsydelsen.
- Erstatningsposter som den sikrede har påtaget sig i
kontrakt eller anden aftale, og som er videregående, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler.
- Bøder, herunder pønalerstatning.
- Tab som skyldes afgivne garantier eller estimater
om omkostninger, udgifter eller priser.
- Formuetab der skyldes sikredes grove uagtsomhed.
- Kriminelle eller forsætlige handlinger eller undladelser begået af sikrede og sikredes ansatte.
- Krænkelser, herunder ærekrænkelse og diskrimination.
- Tab som er dækningsberettiget under policens øvrige udvidelser.
- Tab konstateret udenfor forsikringstiden.
26.2
26.3

26.4

26.5

26.6

Udførelse af termografi- og installationsrapporter,
herunder elinstallatøransvar.
Forsikringen omfatter erstatningsansvar, som sikrede
måtte pådrage sig for skade eller tab afledt af ansvarspådragende handlinger eller undladelser i forbindelse med udførelse af og udarbejdelse af termografi- og installationsrapporter.
For så vidt angår termografirapporter er det en dækningsmæssig betingelse, at sikrede har opnået certificering.
Forsikringssummen for nærværende udvidelse er begrænset til kr. 1.000.000,- pr. forsikringsbegivenhed,
dog maksimalt kr. 5.000.000,- pr. forsikringsår.
Sikrede bærer en selvrisiko på kr. 10.000,- pr. begivenhed omfattet af nærværende udvidelses dækning.

Forsikringen dækker ikke:
27.2.1. Normal afhjælpning af mangler eller fejl.
27.2.2. Tab og skade, der skyldes slid, gradvis forringelse,
mekanisk eller elektrisk afbrydelse eller forstyrrelse
eller mangelfuldt udført arbejde, mangelfulde materialer eller mangelfuld udførelse af projektering, beregning eller konstruktion.
Denne undtagelse er begrænset til den del af arbejdsobjektet eller de genstande, som bliver direkte
ramt af skaden og vedrører således ikke andre dele af
arbejdsobjektet og genstande, der bliver beskadiget
som sekundær følge af den primære skade.
27.2.3. Skade på arbejdsobjektet, efter at det er blevet overtaget eller taget i brug af bygherren.
27.2.4. Skade som skyldes uforsvarlig prøvebelastning
og/eller eksperimentering.
27.2.5. Skade på brugte ting under prøvebelastning eller prøvekørsel.
27.2.6. Driftstab eller nogen som helst anden form for indirekte tab, såsom konventionalbod eller andet erstatningsansvar for forsinkelse eller afsavn, ansvar i forbindelse med madgaranti, arbejdsydelse eller effektivitet.
27.2.7. Skade, som en leverandør, montør eller transportør
efter kontrakt eller ifølge lov er ansvarlig for.
27.2.8. Forsikrede genstande eller dele deraf, som ved tyveri
eller på anden måde er bortkommet fra forsikringsstedet.
27.3.

Ansvarets begyndelse og ophør inden for forsikringstiden.

28.3.1. Selskabets ansvar begynder, når de forsikrede genstande er aflæsset på arbejdssteder eller ved demontage, når denne påbegyndes.
28.3.2. Selskabets ansvar ophører således:
27.3.3. Ved montage af nye elektromotordrevne maskiner og
anlæg herunder elektromotor, tavleanlæg og hårde
hvidevarer samt tele- og alarmanlæg, når prøvebelastning eller prøvekørsel er afsluttet eller motorerne
er afleveret.

27.3.4. Ved montage af brugte elektromotordrevne maskiner
og anlæg herunder elektromotor, tavleanlæg og hårde
hvidevarer samt tele- og alarmanlæg, når montagearbejdet er afsluttet jf. pkt. 27.2.5.
27.3.5. Ved demontage – når pålæsning med henblik på
transport fra arbejdssteder påbegyndes.
27.4.

Forsikringssum

27.4.1. Forsikringen dækker udelukkende for elektromotordrevne maskiner og anlæg, herunder elektromotor,
tavleanlæg og hårde hvidevarer samt tele- og alarmanlæg med en førsterisikosum på kr. 200.000,- inkl.
arbejdsløn.
27.5.

Selvrisiko

27.5.1. Der gælder en selvrisiko på kr. 5.000,- medmindre
andet er nævnt i policen.
28.
28.1

Skibe, fly, lufthavne og offshore
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade i forbindelse med installation eller montage i søfartøjer, luftfartøjer, lufthavne og offshore installationer samt for
produkter, der indgår i nævnte.

