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Hvad dækker den? 

Forsikringen består af følgende dækninger. Det er muligt 

at udvide forsikringen med forskellige tillægsdækninger. 

Muligheden for at købe tillægsdækningerne afhænger af 

hvad sikrede beskæftiger sig med. 

 Ansvar for skader forvoldt af produkter eller ydelser 

efter at disse er bragt i omsætning (sum 10.000.000 

medmindre andet fremgår af policen. 

 Ingrediens- og komponentskader (sum 1.000.000 

indenfor produktansvarsdækningens sum) 

Tillægsforsikringer 

 Ingrediens- og komponenttab (sum 1.000.000 med-

mindre andet fremgår af policen og indenfor produkt-

ansvarsdækningens sum) 

 Recall (sum 2.000.000 medmindre andet fremgår af 

policen og indenfor produktansvarsdækningens sum) 

 

 
Hvad dækker den ikke? 

For et fuldt overblik over hvad forsikringen ikke dækker 

henvises til forsikringsvilkårene. De mest typiske undtagel-

ser kan ses nedenfor, og i nogle tilfælde kan undtagelserne 

ophæves ved at tilkøbe et tillægsprodukt. 

 Skader på selve produktet eller ydelsen 

 Skade på ting, som sikrede har under behand-

ling/bearbejdning 

 Skade på ting som sikrede har i sin varetægt 

 Skader forvoldt af asbest 

 Ingrediens- og komponenttab 

 Tilbagekaldelse af sikredes produkter 

 Personskader forvoldt af tobaksprodukter, nikotinpræ-

parater, e-cigaretter og væske til e-cigaretter 

   

 

 
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 

produktansvarsforsikringen. 

 Forsikringen dækker ikke bøder 

 Forsikringen dækker ikke skader overgået sikrede virk-

somheder 

 Forsikringen dækker ikke erstatningskrav mellem kon-

cernforbundne virksomheder, der er sikret på policen 

 Varmt arbejde, som fx svejsning eller påbrænding af 

tagpap dækkes maksimalt med 2.000.000 kr. uanset po-

licens forsikringssum 

 Selvrisikoen for varmt arbejde er 10% af skaden, dog 

minimum 10.000 kr. og maksimum 100.000%. 

 For Ingrediens- og komponenttab gælder at forsikringen 

kun dækker sikredes ansvar for det direkte tab forbun-
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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 ansvar for ting- og personskader, som er forvoldt af forsikringstagers/sikredes produkter eller ydelser efter at det er bragt i 

omsætning.  

Forsikringen sælges kun sammen med Ifs erhvervsansvarsforsikring.  

Det er muligt at udvide dækningen til at omfatte ingrediens- og komponentskader og -tab, altså skader eller tab vedrørende produkter eller 

ydelser hvori sikredes produkt eller ydelse indgår. Yderligere er det muligt at udvide forsikringen med en tilbagekaldelsesdækning hvis der 

er fare for at et af sikredes produkter vil forvolde en skade, der er dækket af produktansvarsforsikringen. 

Forsikringen dækker dermed ikke skader på bygninger, løsøre, biler, skibe eller andre genstande. 
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det med, at en fremstillet eller bearbejdet ting på grund 

af sikredes produkt eller ydelse må kasseres, repareres, 

er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde eller min-

dre værd. 

     

 
Hvor er jeg dækket? 

 Hele Verden ekskl. USA/Canada medmindre andet 

fremgår af policen 

   

     

 
Hvilke forpligtelser har jeg? 

•Der skal oplyses omsætningen for forsikringstagers produkter eller tjenesteydelser fordelt på geografi  

•Efterleve sikkerhedsforskrifter i forsikringen 

•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. 
 


