Erhvervs- og produktansvar
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt
Selskab: Gjensidige Forsikring,
dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

Produkt: 3504R395

Med dette produktark får du et overblik over dækningerne på vores forsikring. Produktarket er ikke en
fuldstændig beskrivelse af hvad og hvordan forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle
behov og ønsker. Det er din police og dertilhørende forsikringsbetingelser, som udgør den endelige aftale med
os. På www.gjensidige.dk kan du altid se forsikringsbetingelserne for vores forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen dækker erhvervs- og produktansvar relateret til virksomhedens drift, produkter og ydelser og kan
suppleres med yderligere dækninger relevante for de enkelte brancher.

Hvad dækker den?
!
!
!
!
!
!

Erhvervsansvar
Produktansvar
Fareafværgelse
Pludselig forurening
Hus- og grundejeransvar
Forsvarsomkostninger for
uberettigede krav
! Ansvar for arbejdsskader
! Ansvar for køretøjer i brug som
arbejdsredskab

Muligt tilvalg
! Ingrediens- og komponentdækning
! Behandling- og
bearbejdningsdækning
! Miljøskadedækning

Hvad dækker den ikke?
" Skade på ting forsikringstager har til
lån, leje eller i varetægt
" Skade på ting forsikringstager har
under behandling- eller bearbejdning
" Skade på forsikringstagers ting
" Skade på selve produktet eller
ydelsen
" Formuetab under produktansvar
" Bøder

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?

#

#

#
#

Forsikringen tegnes med en
forsikringssum, der udgør selskabets
maksimale hæftelse for krav rejst
indenfor et forsikringsår.
For visse typer af skader og visse
tilvalgsdækninger kan der være en
begrænset forsikringssum.
Der gælder selvrisiko.
Der kan være knyttet særlige
sikkerhedsforholdsregler på
forsikringen.

Hvor er jeg dækket?
! Det geografiske dækningsområde fremgå af policen og vil være tilpasset den enkelte
virksomheds behov.

Hvilke forpligtelser har jeg?
•
•
•

Du skal sikre dig at oplysningerne i din police er korrekte
Du skal give besked, hvis der sker forandringer i risikoen.
Du skal uden ophold anmelde skader og undlade at træffe aftaler med eventuelle modparter.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
•

Du skal betale den første præmie i forbindelse med, at din forsikring træder i kraft og senere
præmier skal betales på de aftalte forfaldstidspunkter. Du bestemmer selv om du ønsker at
fordele betalingerne og betale hver måned, eller om du vil nøjes med at betale én gang om
året. Ønsker du at betale hver måned, skal betalingen ske via Betalingsservice. Ved betaling én
gang om året er der også mulighed for betaling via indbetalingskort

Hvornår starter og slutter dækningen?
•

Forsikringen starter på den dato, som vi aftaler med dig og gælder frem til den aftalte
udløbsdato

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•

Du kan opsige forsikringen med 1 måneds varsel til det aftalte udløb af forsikringen. I indtil én
måned efter afslutningen af en skade, kan du opsige forsikringen
med 14 dages varsel

