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Hvad dækker den? 

Forsikringen dækker erstatningskrav mod sikrede, der 

hviler på et immaterialretligt grundlag samt sagsomkost-

ninger i forbindelse med immaterialretlige tviset 

 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for 

formuetab, som følge af krænkelser af andres lovbe-

stemte immaterielle rettigheder forvoldt under udø-

velse af den i policen nævnte aktivitet. (sum 2.000.000 

medmindre andet fremgår af policen). 

 Forsikringen dækker sikredes omkostninger i forbin-

delse med immaterialretlige tvister (sum 400.000 

medmindre andet fremgår af policen). 

 

 
Hvad dækker den ikke? 

For et fuldt overblik over hvad forsikringen ikke dækker 

henvises til forsikringsvilkårene. De mest typiske undtagel-

ser kan ses nedenfor. 

Ansvarsdækningen dækker ikke 

 •Skader der er dækket på enten en erhvervs- eller pro-

duktansvarsforsikring 

 •Skader og tab, der er dækket på en rådgiveransvarsfor-

sikring 

 •Personskader 

 •Tingsskader 

 

Retshjælpsdækningen dækker ikke 

 Tvister der er dækket på en almindelig retshjælpsforsik-

ring. 

   

 

 
Er der nogen begrænsninger i dækningen? 

For et fuldt overblik over hvilke begrænsninger, der er af 

dækningen henvises til forsikringsvilkårene. De nedenfor 

nævnte er nogle af de mest typiske begrænsninger for 

patent- og varemærkeforsikringen. 

Forsikringen dækker ikke: 

 Bøder 

 Skader og tab overgået sikrede virksomheder 

 Erstatningskrav som skyldes strafbare, forsætlige eller 

groft uagtsomme handlinger 

 Erstatningskrav eller tvister mellem koncernforbundne 

virksomheder 

 Krav og tvister vedrørende royalties 

 Erstatningskrav, som alene begrundes i en hæftelse for 

en særlig virkningsgrad eller en særlig præstationsevne 

 Erstatningskrav som følge af, at aftale mellem sikrede 

og dennes kontraktpartner ophæves 

 Erstatningskrav som følge af forsinkelse eller udeblivel-

se 

Patent- og varemærkeforsikring 
DOKUMENT MED OPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET 

Selskab: If Skadeforsikring Produkt: Ansvarsforsikring 
 

 

 

For fuldstændig information om forsikringens dækninger og begrænsninger henvises til forsikringsaftalen og vilkårene for din virksomhed. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Forsikringen dækker ansvar for tab som følge af krænkelser af andres patenter. Forsikringen dækker ligeledes rethjælp for kunden i tilfæl-

de af tvister med immaterialretligt sagsindhold. 
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 Omkostninger i forbindelse med registrering af ret-

tigheder 

 Tvister om brug eller udnyttelse af immaterielle ret-

tigheder 

     

 
Hvor er jeg dækket? 

 Norden medmindre andet fremgår af policen 

   

     

 
Hvilke forpligtelser har jeg? 

•Der skal oplyses om forsikringstagers aktiviteter samt om omsætning fordelt på forsikringstagers aktiviteter og geografi 

•Efterleve sikkerhedsforskrifter i forsikringen 

•Sikrede skal til enhver tid holde sig orienteret om konkurrenter samt øvrige mulige rettighedshaveres immaterielle rettigheder i 

lande, som er af betydning for sikredes virksomhed. 

•Oplyse om forandringer, der kan have betydning for forsikringsselskabets risiko 

•I tilfælde af skade skal skaden anmeldes uden ophold til If 

     

 
Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Første betaling 

Forsikringen betales forud. Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere betaling til de anførte forfaldsdage. 

Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. If er berettiget til at opkræve 

et gebyr til dækning af administrationsomkostninger af enhver art forbundet hermed. 

Rettidig betalingsdag 

Forsikringsaftalen skal betales senest på det tidspunkt der fremgår af den fremsendte faktura. 

Manglende betaling 

Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sender If en betalingspåmindelse efter 14 dage. Er forsikringen ikke betalt 21 dage 

efter betalingspåmindelsen, ophører forsikringen. 

Hvis If har udsendt en påmindelse, er If berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr. 

     

 
Hvornår går dækningen fra og til? 

Forsikringen gælder et år fra ikrafttrædelsesdatoen medmindre andet fremgår af policen 

     

 
Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Forsikringen kan opsiges i indtil 14 dage fra modtagelsen af nyt forsikringstilbud eller straks hvis den forsikrede interesse bortfal-

der. 

Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstageren 

som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 
 


