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Dette dokument er alene en sammenfatning af hovedpunkterne i forsikringen, forsikringens 
dækninger og dets undtagelser. Dokumentet er derfor ikke tilpasset dig specifikt og dine individuelle 
behov. Læs derfor forsikringsbetingelserne i sin helhed samt alle andre oplysninger og vilkår.  

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Dette er en erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar 
for skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af den i tilbuddet nævnte virksomhed, herunder 
skade forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret.   

Det er eksempelvis muligt at udvide forsikringen til at omfatte dækning for varetægt samt 
behandling og bearbejdning. 

Hvad dækker den? 
✓ Ansvar for skader tilføjet personer eller

ting under udøvelse af den i tilbuddet
nævnte virksomhed

✓ Hus- og grundejeransvar
✓ Forureningsansvar (pludselig og utilsigtet)
✓ Fareafværgelse
✓ Ansvar for skader eller tab forårsaget af

produkter eller ydelser efter at de er bragt i
omsætning eller præsteret.

✓ Ingrediens- og komponentdækning

Tillægsdækninger/dækningsudvidelser 

Varetægt 

Behandling/bearbejdning 

Hvad dækker den ikke? 

 Skader på eller tab vedrørende selve produktet 
eller ydelsen 

 Skade på ting, som sikrede har i sin varetægt 

 Skade på ting, som sikrede har under 
behandling eller bearbejdning 

 Jordarbejde/farligt arbejde 

 Tilbagekaldelse af sikredes produkter 

 Bøder eller tilsvarende 

Er der nogen 
begrænsninger af 
dækningen? 

 Rene formuetab samt formuetab, der er en følge 
af en produktansvarsskade 

 For ingrediens- og komponentdækning er 
denne begrænset til sikredes ansvar for det 
direkte tab forbundet 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 mindre værd 

 Skade, hvis indtræden sikrede forsætligt eller 
groft uagtsomt har undladt at afværge 

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
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Hvor er jeg dækket? 
✓ Inden for det i tilbuddet angivne geografiske område 
 

Hvilke forpligtelser har jeg?  
Ved påbegyndelse af forsikringen 

• Indsende de nødvendige oplysninger for at Chubb kan vurdere risikoen 

I løbet af forsikringsperioden 

• Anmelde ændringer i den i policens anførte risiko til Chubb uden ophold 

I tilfælde af skade 

• Anmelde fremsatte eller formodede fremsatte erstatningskrav til Chubb uden ophold 
• Skader anmeldes til Nordic.Claims@Chubb.com 
• Sikrede, må ikke gøre noget, der kan forringe forsikringsgivers rettigheder, eller vedkende 

sig ansvar i henhold til denne forsikring. 
• Selskabet og hver enkelt sikret samarbejde fuldt ud og bistå i enhver undersøgelse af et 

erstatningskrav i henhold til denne forsikring. 
 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
Forsikringspræmien betales forud og debiteres via faktura på halvårlig eller årsbasis. Faktura 
sendes fra Mondo Forsikring Formidler til Jeres E-Bokstil. Det kan aftales af faktura 
fremsende via mail direkte til Jer eller Jeres forsikringsformidler 
Betaling sker med frigørende virkning til Mondo Forsikring Formidler A/S. 

 

Hvornår går dækningen fra og til? 
Dækningen gælder et år fra ikrafttrædelsesdatoen medmindre andet fremgår af tilbuddet 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til en hovedforfaldsdag. 
Perioden fremgår af certifikatet.  
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