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Erhvervs- og produktansvar 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Denne forsikring er leveret af:  First. A/S   

First. A/S er registreret hos Finanstilsynet. Registreringen kan findes på www.finanstilsynet.dk 

 

Dette dokument skal være behjælpeligt med, at skabe et overblik over nøgleinformationer i relation til en erhvervs- og 
produktansvarsforsikring. Den fuldstændige aftale og andre kontraktlige informationer om produktet, såsom 
forsikringsbetingelser og særlige forsikringsbetingelser, begrænsninger og undtagelser som du bør læse og kontrollere hvorvidt 
disse opfylder dine forsikringsbehov, findes i policen. Hvis du har spørgsmål om din dækning eller har særlige krav, bedes du 
kontakte din forsikringsformidler eller First. A/S. 

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. 

 

 

 Er der nogle begrænsninger I dækningen? 

 
Denne liste er nogle eksempler på begrænsninger i forsikringsdækningen. Du skal være opmærksom på, at listen ikke er 

udtømmende. Det fulde overblik finder du i forsikringsbetingelserne. 

 

ǃ Forsikringen begrænses med en forsikringssum. Summen udgør selskabets maksimale hæftelse ved krav som er rejst 
indenfor et forsikringsår 

ǃ For enkelte typer af skader eller visse tilvalgs- eller deldækninger kan der være en begrænset forsikringssum. 
ǃ Skader som forløber sig op i mindre end den selvrisiko der gælder for forsikringen, er ikke dækket. 

 

 

Hvor er jeg dækket? 
   

✓ Forsikringen bliver tegnet med et geografisk dækningsområde. Området vil fremgå i policen. Dækningen vil for  

      dansk baserede selskaber ofte kunne tegnes med dækningsområde i hele verden, dog kan der være undtagelser  

      for USA/Canada. 

 

 

            Hvad dækker forsikringen? 

✓ Erhvervsansvar 

Forsikringen dækker over det ansvar som en 

virksomhed påtager sig ved en person- eller 

tingskade via udøvelsen af erhvervsvirksomhed. 

Herudover dækkes virksomhedens ansvar som ejer 

eller bruger af fast ejendom som benyttes til 

virksomhedens drift.  

✓ Produktansvar 

Forsikringen dækker virksomhedens ansvar for 

skader på person eller ting, som er påført af 

virksomhedens produkter eller serviceydelser. 

✓ Tilvalgsdækninger 

• Ingrediens- og komponentdækning 

• Behandling- og bearbejdningsdækning 
• Forureningsdækning 

 

  

             Hvad dækker forsikringen ikke? 

Nedenstående punkter er eksempler og udgør derfor 
ikke den fulde liste over punkter undtaget af Erhvervs- 
og produktansvarsforsikrigen.  
 

 Skader som er forvoldt med forsæt eller skader som 

skyldes selvinflueret beruselse. 

 Skader som er sket under anvendelse af motorkøretøjer. 

 Skader forvoldt på ting som den sikrede har i sin 
varetægt, under behandling eller bearbejdning. 

 skade på eller tab vedrørende ting, som sikrede har 
påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller 
på anden måde bearbejde eller behandle under hvervets 
udførelse. 

 formuetab, hvis dette ikke er en følge af en person- eller 
tingskade. 
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Hvilke forpligtelser har jeg? 
 

• Du skal hurtigst muligt anmelde din skade til First. 

• Du skal besvare vores spørgsmål omhyggeligt med korrekte oplysninger ved tegning eller ændring af din forsikring. 

• Vi har vurderet din forsikring ud fra de oplysninger vi har modtaget fra jer ved tegningen af forsikringen. Skulle disse 

oplysninger ændre sig i forsikringsperioden, skal i hurtigst muligt orientere os om dette, med henblik på, at sikre dine 

ansattes dækning. 

• Du skal efterkomme vilkår og betingelser for denne police. 

• Du skal træffe rimelige forholdsregler for at undgå ulykker, tab og skader, som kan resultere i en anmeldelse af en 

skade på denne forsikring. 

• Du skal huske at kontrollere din police/betingelser jævnligt, så i sikrer jer, at jeres forsikringsbehov er tilstrækkeligt 

dækkede. 

• Ved en skadesanmeldelse, skal proceduren som er nævnt i policen og/eller i betingelserne følges. 

 
 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

• Du har 21 dages betalingsfrist fra den dato fakturaen er udstedt. Dato for rettidig betaling vil fremgå på fakturaen. 

Præmien opkræves ved faktura og indbetales elektronisk via bank. 

• Du kan vælge betale forsikringen en eller flere gange årlig. 

 
 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

• Din forsikring begynder ved den anførte ikrafttrædelsesdato anført i policen og forsikringen udløber dagen før 

hovedforfald som er anført i din police med mindre forsikringen bliver opsagt af jer eller os. Forsikringen fornyer 

automatisk pr. hovedforfald med mindre I eller vi har opsagt forsikring i henhold til betingelsernes opsigelsesvarsel. 

 
 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

• Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan opsiges med mindst 1 måneds varsel til policens 

hovedforfaldsdato.   

• Efter enhver anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen i indtil 14 dage efter, vi enten har betalt erstatningen 

eller afvist skaden. 

 


