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Her får du et overblik over, hvad forsikringen kan omfatte. Dokumentet må ikke forveksles med police og forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne kan findes 
på NEM Forsikrings hjemmeside www.nemforsikring.dk. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker som udgangspunkt virksomhedens ansvar overfor tredjemand som led i virksomhedens drift. 
Forsikringen kan udvides til at omfatte produktansvarsforsikring m.m. 

 

Hvad dækker den? 
 
Generelt 

 Forsikringen dækker virksomhedens ansvar for person- 
og tingskader, der tilføjes tredjemand, herunder 
virksomhedens ansatte, som led i virksomhedens drift 
(erhvervsansvar). Forsikringen omfatter endvidere hus- 
og grundejeransvar. 

 Forsikringen dækker med de summer, der fremgår af 
policen. 
  

TILVALGSDÆKNINGER 
 
Produktansvar 

Forsikringen dækker virksomhedens ansvar, hvis en defekt 
på virksomhedens produkter eller ydelser forvolder skade 
på tredjemands person eller ting, efter produktet eller 
ydelsen er bragt i omsætning. 
 
Andre tilvalgsdækninger 
o Behandlings- og bearbejdningsdækning. 
o Ingrediens- og komponentdækning. 
o Fareafværgelse. 
o Forureningsdækning. 
o Graveansvar. 
o Kranansvar. 
o Løfteansva.r 
o Legepladsansvar. 
 
Forsikringen tilpasses virksomhedens behov ud fra en 
vurdering af branche, geografisk dækningsområde, 
reeksport, serieproduktion, krav fra kunder, salgs- og 
leveringsbetingelser m.m. 
De valgte dækninger fremgår af policen. 

 

 

  

  

 

Hvad dækker den ikke? 
 

Her er nogle eksempler på forhold, der ikke er omfattet af 

forsikringen. Listen er ikke udtømmende. Det fulde overblik 

finder du i policen og forsikringsbetingelserne. 

 Erhvervsansvarsforsikringen dækker ikke skade på ting, 
som sikrede har i sin varetægt, eller under behandling og 
bearbejdning. 

 Forsikringen dækker ikke mangler ved det leverede 
produkt eller ydelse. 

 Ansvar for skade forårsaget ved, at produkter eller 
ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke 
præsteres rettidigt. 

 Ansvar for skade på ting forårsaget ved sikredes brug af 
sprængstoffer. 

 

 
 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

 
Her er eksempler på skader, der ikke er dækket af 
forsikringen. Listen er ikke udtømmende. Det fulde overblik 
finder du i policen og i forsikringsbetingelserne. 

! Skader under selvrisikobeløbet. 

! Ansvar for skade, der ligger uden for det i policen 
angivne erhverv. 

! Ansvar for skade forvoldt ved forsikredes brug af 
motorkøretøjer, søfartøjer eller luftfartøjer. 

! Ansvar for skade forvoldt ved jagt. 

! Ansvar for skader begået med forsæt, eller hvor sikrede 
ikke har fulgt elementære sikkerhedsregler. 

! Ansvar for skader som følge af påvirkning med asbest. 
 

 

 
 
 
 

 

Hvor er jeg dækket? 
 

 Forsikringen dækker i det geografiske område, der fremgår af policen. 

 
 
 
 
 

http://www.nemforsikring.dk/


 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
 

- Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen. 

- Du skal betale til tiden. 

- Du skal fortælle os, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der fremgår af din police. F.eks. hvis der sker ændringer i virksomhedens art, 
geografiske område eller omsætningsfordeling. 

- Får du en skade, skal du straks anmelde den til os. 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
 

Forsikringen skal betales senest den dato, der fremgår af præmieopkrævningen eller den dato, der fremgår af PBS-oversigten. 
Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt. For månedlig betaling er der visse forudsætninger, der skal være opfyldt. 

 
 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 
 

Forsikringen træder i kraft den dag, du ønsker – dog tidligst fra den dag, vi accepterer forsikringen. 
Forsikringen fornys automatisk, indtil den opsiges skriftligt enten af dig eller af os. Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, fornys forsikringen 

med en etårig periode, hvis ikke andet aftales.  

 
 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

- Forsikringen skal opsiges skriftligt. 

- Forsikringen kan opsiges med 30 dages varsel til en hovedforfaldsdag. 
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