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Generelle vilkår

1 Forsikringsaftalen
Forsikringsaftalen er omfattet af gældende Lov om Forsikringsaftaler, for så vidt den ikke er fraveget i forsikringsaftalens dokumenter.

ForsikringsseIskabet (forsikringsgiver) er If Skadeforsikring, og angives i det efterfølgende som If.

1.2 Aftaleperiode
Hvis ikke andet fremgår, er forsikringen tegnet for et år. Forsikringen gælder fra det tidspunkt aftalen er indgået af parterne eller fra og med en senere
aftalt dato kl. 00.00. Forsikringen gælder til kl. 24.00 den sidste dato i aftaleperioden. Senest en måned før udløbet af aftalen fremsender If tilbud om
fornyelse af aftalen. Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere tilbuddet skal denne give If skriftlig besked herom inden to uger fra tilbuddets
modtagelse. Giver forsikringstageren ikke besked vil forsikringen automatisk blive fornyet.

Forsikringsoversigt

1.1 Forsikringsselskabet

1.3 Betaling
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.

1.4 Ændringer af forsikringsaftalen

1.5 Opsigelse
Hvis If ikke ønsker at fortsætte aftalen, fremsendes meddelelse herom i stedet for tilbud om fornyelse senest en måned før aftalens udløb.

Forsikringsdetaljer

Flytning og risikoforandring
Såfremt forsikringstageren eller brugeren skifter fast bopæl, eller hvis der sker forandring i den i forsikringsaftalen beskrevne risiko, skal dette straks
meddeles skriftligt til If. Når If er underrettet tages der stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringsaftalen kan fortsætte.
Hvis If ikke får besked om ændringen, risikerer sikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist.

Hvis If har udlagt selvrisikobeløb og/eller momsbeløb, kan If opsige forsikringen uden varsel såfremt beløbet ikke indbetales indenfor den angivne
betalingsfrist.

1.6 Opsigelse ved skade
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. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If indenfor samme varsel vælge at foretage begrænsninger i
dækningen.
Denne bestemmelse gælder ikke for arbejdsskadeforsikringen.

2 Sikredes pligter ved skade
2.1 Skadebegrænsning
I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom If er berettiget til at foretage dertil egnede
foranstaltninger.

Forsikringsvilkår

2.2 Anmeldelse af skade
Skader skal uden ophold anmeldes til If.
Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Ifs samtykke.
Er der tale om tyveri eller forsøg på det, hærværk, ran eller røveri, skal dette straks anmeldes til politiet.

2.3 Regres
Den sikrede skal træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og gennemførelse af krav overfor ansvarlig tredjemand.
Ved en dækningsberettiget skade indtræder If i sikredes ret til at rejse krav mod ansvarlig eller andre ansvarlige.
If har endvidere regres for beløb, det har betalt i erstatning for skadetilfælde, der ikke er dækket under forsikringsaftalen.
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2.4 Dobbeltforsikring
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis
forsikringen tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af
selskaberne.

Forsikringsoversigt

2.5 Moms
Hvis sikrede er momspligtig, gælder desuden, at sikrede selv skal betale moms ved skade, i det omfang sikrede kan trække momsen fra i sit
momsregnskab.

2.6 Værneting og lovvalg
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. (se dog afsnittet ”Voldgift” gældende for tingsforsikring).

2.7 Klagemuligheder
Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du i første omgang kontakte den afdeling, som har behandlet din sag.

2.8 Kundeombud hos If
Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til vores Kundeombud,
som uden omkostninger behandler din klage.
Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside www.if.dk
Du er også velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på 70 22 01 32

2.9 Kundepanelet hos If
Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse, kan du i de fleste tilfælde, inden 3 måneder fra sagens afslutning i Kundeombudet, bringe sagen videre
til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal.

Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til:
If
Stamholmen 159
2650 Hvidovre
att.: Kundepanelets sekretariat

Forsikringsdetaljer

Panelet skal dog ikke behandle sager om personskader, når der er tale om erstatningens størrelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager, der vedrører
arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager der kan forelægges Stormrådet og sager, som allerede er
bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene.

2.10 Ankenævnet for Forsikring
Behandler kun sager af erhvervsmæssig karakter, hvis nævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold.
Ankenævnet for Forsikring
Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
www.ankeforsikring.dk
Telefon 33 15 89 00
En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet.
Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen.

Såvel du som If er berettiget til at forlange skade opgjort af upartiske sagkyndige vurderingsmænd,
af hvilke du vælger den ene, mens If vælger den anden.
Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og
inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelser om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed.
Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø og Handelsretten.
Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med forsikringsaftalens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for
beregning af tabet.
Hver af parterne betaler den af dem valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne.

Udstedt:
29. marts 2017

Aftalenummer:
SP1436307.1.2

Aftaleperiode:
01.07.2017 - 30.06.2018

Side 3 (21)

Forsikringsvilkår

2.11 Voldgift (gældende for tingsforsikring)

Generelle vilkår

3 Almindelig information
3.1 Internationale sanktioner

3.2 Behandling af personfølsomme oplysninger
Ifs håndtering af personoplysninger og videregivelse
Personoplysninger
De personoplysninger som If skadeforsikring indhenter om dig, er nødvendige for at selskabet kan administrere forsikringen/-erne, og opfylde selskabets
kontraktlige forpligtelser samt i øvrigt dine ønsker, som kunde. Oplysningerne vil også kunne benyttes for at vurdere og træffe beslutning om
forsikringers indhold og vilkår samt til markedsanalyser og til markedsføring. Oplysningerne vil også kunne benyttes til at give dig information om
selskabets samarbejdspartneres ydelser.
Personoplysningerne kan til de nævnte formål også videregives til selskaber og organisationer, som If Skadeforsikring samarbejder med, såvel indenfor
som udenfor EØS- og EU-området.

Forsikringsoversigt

Uanset evt. modstående aftale kan denne forsikring aldrig give dækning for krav eller skade eller nogen anden form for ydelse eller fordel for sikrede
eller andre, i det omfang en sådan dækning vil kunne udsætte forsikringsgiver for nogen som helst sanktion, forbud eller anden retsfølge besluttet af De
Forenede Nationer, eller sanktioner eller andre retsfølger besluttet af den Europæiske Union, Norge eller USA.

Hvis If Skadeforsikring har oplysningspligt overfor offentlige myndigheder, vil oplysningerne blive videregivet i henhold til myndighedernes krav.
Indsigt i registrerede oplysninger
Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi behandler, ligesom du har ret til at få rettet, slettet eller blokeret urigtige eller vildledende oplysninger.
Henvendelse og klager herom kan ske til:
If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsikräng AB (Publ.), Sverige
Stamholmen 159
2650 Hvidovre
Att.: Den Dataansvarlige.

Forsikringsdetaljer

Du kan også klage til:
Datatilsynet
Christians Brygge 28, 4.sal
1559 København V.
Dataansvarlig for bearbejdning af dine personoplysninger er:
If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige
Stamholmen 159
2650 Hvidovre.
Markedsføring
Du kan som kunde sige nej tak til at modtage markedsføringsmateriale fra os. Henvendelse herom kan ske til:
If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Sverige
Stamholmen 159
2650 Hvidovre
Der gøres særskilt opmærksom på, at hvis du ikke ønsker direkte markedsføringshenvendelser for fremtiden, så kan du blot henvende dig til If
Skadeforsikring eller til cpr. registret.

3.3 Datasikkerhed
En begrænset persongruppe har adgang til oplysninger registreret om dig.
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Datasikkerhed på if.dk
If.dk benytter en 128 bit SSL kryptering når der transmitteres personlige oplysninger fra din computer til If Skadeforsikring. Efter transmissionen
opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende har adgang til dem. Du skal dog være opmærksom på at oplysninger sendt pr. email til If ikke er krypteret.

Forsikringsvilkår - Erhvervsansvarsforsikring

Dækning efter de almindelige forsikringsbetingelser ydes i øvrigt i overensstemmelse med den af SKAFOR udarbejdede kommentar hertil.

1 Hvem er omfattet af forsikringen

2 Hvornår gælder forsikringen
2.1 Erstatningskrav rejst i forsikringstiden
Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden.
Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter:

Forsikringsoversigt

Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer, samt øvrige virksomheder nævnt som medsikrede i
policen og de i disse virksomheders tjeneste værende personer.

a. det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning.
b. det tidspunkt, hvor forsikringstageren, herunder anden medsikret virksomhed eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens
drift, får sin første viden om,
• at der er indtrådt en skade eller et tab, eller
• at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab,
som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser.
Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til If mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke.
Selv om et erstatningskrav, som i henhold til litra b, er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til If senest 3 måneder efter forsikringens ophør,
dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i
litra a, og anmelder dette til If senest 2 år efter forsikringens ophør.

2.2 Retroaktiv begrænsning
For denne police gælder ingen retroaktiv begrænsning.

Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i policen angivne geografiske område.
Skade sket uden for det i policen angivne geografiske område dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold dér
og ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger, demonstration af produkter eller ydelser, betjening af maskiner eller maskinelle
anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser.

4 Hvad er forsikret
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade jf. kap. 5 ”Hvad er forsikringens omfang”, forvoldt under udøvelse af den i policen nævnte
aktivitet samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift.

Forsikringsdetaljer

3 Hvor gælder forsikringen

5 Hvad er forsikringens omfang
5.1 Hvad er dækket
Forsikringen dækker skade tilføjet person eller ting, herunder formuetab som følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade.

5.2 Hvad er undtaget
5.2.1 Produktansvar
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på person eller ting forvoldt af produkter eller ydelser, efter de er bragt i omsætning eller præsteret.

5.2.2 Rådgivnings- og professionelt ansvar
Forsikringen dækker ikke ansvar, der relaterer sig til rådgivning og anden professionel ydelse.

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade overgået de sikrede virksomheder, herunder indbyrdes ansvar mellem disse.

5.2.4 Sammenfaldende økonomiske interesser
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav mellem sikrede og sikredes moder- eller datterselskaber, eller erstatningskrav mellem sikrede og virksomheder
• i samme koncern som sikrede eller
• hvor sikrede har bestemmende indflydelse i den skadelidte virksomhed eller hvor den skadelidte virksomhed har bestemmende indflydelse i sikrede.
Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab af mere end 50 % af den stemmeberettigede aktie- eller anpartskapital eller rådighed over mere end 50
% af stemmerettighederne.

5.2.5 Ting i varetægt
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt
eller har sat sig i besiddelse af.
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5.2.3 Skade overgået sikrede virksomheder

Forsikringsvilkår - Erhvervsansvarsforsikring

5.2.6 Ting under behandling og bearbejdning
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde
eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets udførelse.

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning,
nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejde, grundvandssænkning og andre grundvandsreguleringer.

5.2.8 Brug af sprængstoffer
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer.

5.2.9 Asbest

Forsikringsoversigt

5.2.7 Jordarbejder mv.

Forsikringen dækker ikke ansvar for personskade som følge af påvirkninger af asbest fra produktion, behandling og salg af asbestholdige produkter.

5.2.10 Forurening
Forsikringen dækker ikke ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller
dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter.
Forsikringen dækker heller ikke skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende, som følge af udledning gennem eller til disse.

5.2.11 Miljøskader
Denne undtagelse er ikke længere gældende.

5.2.12 Bygherreansvar
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af:
• byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning mv.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre.
• jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder mv. som nævnt i kap. 5.2.7 og sådanne arbejder udført af andre end sikrede.

5.2.13 Motordrevne køretøjer

5.2.14 Søfartøjer
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj.

5.2.15 Luftfartøjer

Forsikringsdetaljer

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj.
Såfremt der er tegnet motoransvarsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på disse forsikringsbetingelser det ansvar, der ikke
omfattes af motoransvarsforsikringen, når køretøjet er i brug som arbejdsredskab.

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt ved sikredes benyttelse af luftfartøj.

5.2.16 Hund
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikredes hund.

5.2.17 Jagtforsikring
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen.

5.2.18 Nuklear skade
Forsikringen dækker ikke ansvar for nuklear skade, som defineret i § 1 i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader).

5.2.19 Forsinkelse og udeblivelse
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem, eller ikke præsteres
rettidigt.

Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder »punitive damages«.

5.2.21 Afværgelse af forsikringsbegivenheder
Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afværge.
Opstår der en umiddelbar fare for, at en forsikringsbegivenhed vil indtræde, dækker forsikringen med den i policen herfor særskilt angivne dækningssum
de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning
træffes af sikrede eller af en tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig.
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5.2.20 Bøder mv.

Forsikringsvilkår - Erhvervsansvarsforsikring

5.2.22 Aftaler om ansvar og erstatning

Har forsikringstageren ved aftale fraskrevet sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke, i det omfang Ifs regresret herved begrænses, medmindre
• fraskrivelsen findes i forsikringstagerens almindelige indkøbsbetingelser, og If har godkendt fraskrivelsen,
• fraskrivelsen findes i de af forsikringstagerens leverandør anvendte salgs- og leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse er i
overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i et forhold, som det foreliggende.

5.2.23 Forsæt, grov uagtsomhed mv.
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse.

Forsikringsoversigt

Forsikringen dækker ikke ansvar, som følge af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger
af almindelige erstatningsregler.
Findes tilsagnet i forsikringstagerens almindelige salgs- og leveringsbetingelser, og har If godkendt tilsagnet, er et i dette begrundet ansvar for en af
forsikringen i øvrigt omfattet skade dog dækket.

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger.

5.3 Særlige dækningsudvidelser
5.3.1 Forureningsansvar
Uanset kap. 5.2.10 dækker forsikringen sikredes erstatningsansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra
virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting,
såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætlig eller groft uagtsomt har overtrådt de
til enhver tid gældende offentlige forskrifter, og i øvrigt kun med den herfor i policen særskilt angivne forsikringssum.
Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende, som følge af udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes
kun med de i nærværende kapitel angivne begrænsninger.
Miljøskader efter miljøskadeloven og EU's miljøansvarsdirektiv (2004/35/CE)
Denne udvidelse gælder ikke for miljøskader, der forårsager forringelse af vand, jord eller beskyttede arter eller naturtyper, og som skal gøres op efter
miljøskadeloven eller andre love, der implementerer regler om miljøansvar efter EU´s miljøansvarsdirektiv (2004/35/CE).

Uanset kap. 1 og kap. 4 er dækker forsikringen enhver forening, klub eller anden organisation og medlemmer heraf, som er ansat hos forsikringstageren
under forudsætning af, at sådan virksomhed er oprettet for eller af forsikringstagerens ansatte med sociale eller rekreative formål og med
forsikringstagerens samtykke eller vidende.
Forsikringen dækker dog kun ansvar som følge af sådanne aktiviteter og sådan virksomhed samt ansvar, som ikke er eller ville være omfattet af en
privatansvarsforsikring som følge af, at ansvaret kan karakteriseres som forvoldt under udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed.

5.3.3 Deltagelse i udstillinger, messer o.lign.

Forsikringsdetaljer

5.3.2 Sociale aktiviteter

Uanset kap. 3 dækker forsikringen sikredes erstatningsansvar i forbindelse med sikredes deltagelse i messer og udstillinger i hele verden inkl.
USA/Canada, herunder demonstration af produkter eller ydelser i forbindelse hermed.

5.3.4 Anmeldelse af arbejdsskader
En arbejdsulykkesskade anmeldt til arbejdsskadeforsikringen anses samtidig for anmeldt til erhvervsansvarsforsikringen under forudsætning af, at begge
forsikringer er tegnet i If på anmeldelsestidspunktet.

6 Forsikringssummer
6.1 Forsikringssummer
Policens forsikringssummer er den højeste grænse for Ifs forpligtelse for erstatningskrav, som jf. kap. 2 ”Hvornår gælder forsikringen” er rejst mod
sikrede inden for det enkelte forsikringsår.
For visse forsikringsbegivenheder gælder dog de i kap. 6.2 anførte sumbegrænsninger.

6.2.1 Varmt arbejde
Ved brand- og eksplosionsskader forvoldt ved varmt arbejde, som dette er defineret i de til enhver tid gældende vejledninger for Varmt Arbejde
udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, er dækningen af ansvar for brand- og eksplosionsskader begrænset til 2.000.000 kr. pr. skade.

7 Selvrisiko
7.1 Selvrisiko
De for forsikringen gældende selvrisici fremgår af policen.
For visse forsikringsbegivenheder gælder dog de i kap. 7.2 anførte selvrisici.
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6.2 Særlige forsikringssummer
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7.2 Særlig selvrisiko
7.2.1 Varmt arbejde
Ved brand- og eksplosionsskader forvoldt ved varmt arbejde, som dette er defineret i de til enhver tid gældende vejledninger for Varmt Arbejde
udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut gælder en selvrisiko på 10% af skaden, dog minimum 10.000 kr. og maksimum 100.000 kr.

8 Sikkerhedsforholdsregler og ændring af risiko
8.1 Varmt arbejde
Ved brand- og eksplosionsskader forvoldt ved varmt arbejde, som dette er defineret i de til enhver tid gældende vejledninger for Varmt Arbejde
udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, er det en betingelse for policens dækning, at disse vejledninger er iagttaget og efterlevet i fuldt
omfang.

Forsikringsoversigt

Hvis den på policen anførte selvrisiko for erhvervsansvar i det konkrete skadetilfælde er højere, vil denne dog være gældende i stedet for .

Bevisbyrden for, at ovennævnte vejledninger er iagttaget og efterlevet i fuldt omfang, påhviler sikrede.

9 Sikredes pligter ved skade
9.1 Anmeldelse
Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal det uden ophold anmeldes til If.
Se i øvrigt i Generelle vilkår, kap. 2 ”Sikredes pligter ved skade”.

9.2 Retslig behandling
Udebliver sikrede fra retslig behandling ved domstolene eller forholder sikrede sig i øvrigt passivt i en sådan situation, og afsiger retten dom baseret på
udeblivelse eller passivitet, er If ikke forpligtet til at stille forsikringssum til rådighed, medmindre det er åbenbart, at en materiel prøvning ville have haft
samme resultat.

10 Erstatning ved skade
Forsikringsdetaljer

10.1 Omkostninger
Omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse dækkes, såfremt de er afholdt med Ifs godkendelse.
Sådanne omkostninger og renter af dømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes på følgende måde:
•

For skader sket i Norden og Grønland fuldt ud selv om forsikringssummerne derved overskrides,

•

For skader sket udenfor Norden og Grønland kun i det omfang forsikringssummerne ikke derved overskrides.

Er forsikringssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det
erstatningsbeløb, If skal betale.
Såfremt If er villig til at indgå forlig om erstatningskravet eller stille den til rådighed værende forsikringssum til skadelidtes disposition, er If ikke
forpligtet til at dække senere påløbne omkostninger.

10.2 Nettopriser
Skader, som udbedres af sikrede, erstattes til nettopris, hvorved forstås sikredes udgifter til materialer, løn og generalomkostninger.

10.3 Maksimumdækning ved serieskader
Erstatningskrav, som efter kap. 2 er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én
forsikringsbegivenhed (serieskadekrav).

I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører skader, der er konstateret før den i policen herom angivne dato (jf. kap. 2.2), dækker policen ikke disse
skader eller tab.

Udstedt:
29. marts 2017

Aftalenummer:
SP1436307.1.2

Aftaleperiode:
01.07.2017 - 30.06.2018

Side 8 (21)

Forsikringsvilkår

Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. kap. 2. Er første krav i serien rejst forud for denne polices
ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police.
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Dækning efter de almindelige forsikringsbetingelser ydes i øvrigt i overensstemmelse med den af SKAFOR udarbejdede kommentar hertil.

1 Hvem er omfattet af forsikringen

2 Hvornår gælder forsikringen
2.1 Erstatningskrav rejst i forsikringstiden
Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden.
Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter:

Forsikringsoversigt

Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer, samt øvrige virksomheder nævnt som medsikrede i
policen og de i disse virksomheders tjeneste værende personer.

a. det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning.
b. det tidspunkt, hvor forsikringstageren, herunder anden medsikret virksomhed eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens
drift, får sin første viden om:
• at der er indtrådt en skade eller et tab, eller
• at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab,
som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser, produkter eller ydelser.
Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til If mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke.
Selv om et erstatningskrav, som i henhold til litra b, er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til If senest 3 måneder efter forsikringens ophør,
dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i
litra a, og anmelder dette til If senest 2 år efter forsikringens ophør.

2.2 Retroaktiv begrænsning
For denne police gælder ingen retroaktiv begrænsning.

Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i policen angivne geografisk område.
Skade sket uden for det i policen angivne geografiske område, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af et produkt eller en ydelse, som - i uændret
stand, i bearbejdet stand eller som bestanddel af andre produkter eller ydelser er bragt uden for det i policen angivne geografiske område
a. enten i ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed,
b. eller i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede havde eller burde have kendskab hertil.

4 Hvad er forsikret

Forsikringsdetaljer

3 Hvor gælder forsikringen

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade jf kap. 5 ”Hvad er forsikringens omfang”, forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter at de
er bragt i omsætning eller præsteret.
Dækning er betinget af, at skaden er forvoldt under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed og af produkter eller ydelser, som er angivet i policen.

5 Hvad er forsikringens omfang
5.1 Hvad er dækket
Forsikringen dækker skade tilføjet person eller ting, herunder formuetab som følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade.
Se dog kap. 5.2.14.

5.2 Hvad er undtaget
5.2.1 Selve produktet eller ydelsen
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på selve produktet eller ydelsen.

5.2.2 Rådgivnings- og professionelt ansvar
5.2.3 Skade overgået sikrede virksomheder
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade overgået de sikrede virksomheder, herunder indbyrdes ansvar mellem disse.

5.2.4 Sammenfaldende økonomiske interesser
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav mellem sikrede og sikredes moder- eller datterselskaber, eller erstatningskrav mellem sikrede og virksomheder
• i samme koncern som sikrede eller
• hvor sikrede har bestemmende indflydelse i den skadelidte virksomhed eller hvor den skadelidte virksomhed har bestemmende indflydelse i sikrede.
Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab af mere end 50 % af den stemmeberettigede aktie- eller anpartskapital eller rådighed over mere end 50
% af stemmerettighederne.

5.2.5 Ting i varetægt
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, som sikrede har haft til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i
varetægt eller har sat sig i besiddelse af.
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Forsikringen dækker ikke ansvar, der relaterer sig til rådgivning og anden professionel ydelse.

Forsikringsvilkår - Produktansvarsforsikring

5.2.6 Ting under behandling og bearbejdning
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde
eller behandle, når skaden sker efter hvervets udførelse som følge af dette.

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning,
nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejde, grundvandssænkning og andre grundvandsreguleringer.

5.2.8 Brug af sprængstoffer
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer.

5.2.9 Asbest

Forsikringsoversigt

5.2.7 Jordarbejder mv.

Forsikringen dækker ikke ansvar for personskade forvoldt af asbest i asbestholdige produkter.

5.2.10 Miljøskader
Denne undtagelse er ikke længere gældende.

5.2.11 Produkter eller ydelser benyttet ved drift af luftfartøj
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved driften af luftfartøj, og som er medvirkende
årsag enten til havari af luftfartøj eller til fremkaldelse af fare herfor.

5.2.12 Produkter eller ydelser benyttet til off-shore installationer
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til «offshore«-installationer, og som er
medvirkende årsag enten til havari af sådan installation eller til fremkaldelse af fare herfor.

5.2.13 Nuklear skade
Forsikringen dækker ikke ansvar for nuklear skade, som defineret i § 1 i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader).

Forsikringen dækker ikke følgende formuetab, selv om de er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade:
a. tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende
foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser,
b. driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab jf. dog kap. 5.2.17.
c. bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder »punitive damages«.

5.2.15 Ingrediens- og komponentdækning
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, herunder bygninger,
a. som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden
måde forbundet med,
b. som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af, eller foder for,
c. som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af.

Forsikringsdetaljer

5.2.14 Formuetab

5.2.16 Afværgelse af forsikringsbegivenheder
Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladet at afværge.
Opstår der en umiddelbar fare for, at en forsikringsbegivenhed vil indtræde, dækker forsikringen med den i policen herfor særskilt angivne
forsikringssum de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten vedkommende
foranstaltning træffes af sikrede eller af en tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig.

5.2.17 Aftaler om ansvar og erstatning
Forsikringen dækker ikke ansvar, som følge af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger
af almindelige erstatningsregler.
Findes tilsagnet i forsikringstagerens almindelige salgs- og leveringsbetingelser, og har If godkendt tilsagnet, er et i dette begrundet ansvar for en af
forsikringen i øvrigt omfattet skade dog dækket.
Har forsikringstageren ved aftale fraskrevet sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke, i det omfang Ifs regresret herved begrænses, medmindre:
• fraskrivelsen findes i forsikringstagerens almindelige indkøbsbetingelser, og If har godkendt fraskrivelsen,
• fraskrivelsen findes i de af forsikringstagerens leverandør anvendte salgs- og leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse er i
overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i et forhold, som det foreliggende.
Har forsikringstager i sine almindelige salgs- og leveringsbetingelser fraskrevet sig ansvar for formuetab omfattet af kap. 5.2.14 litra b, og har If
godkendt denne fraskrivelse, dækker forsikringen sådant tab, der følger af en af kap. 4 dækket person- eller tingskade, såfremt sikrede uanset
fraskrivelsen, er ansvarlig herfor.
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Forsikringen dækker dog ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse af foranstaltninger, som nævnt i kap. 5.2.14, litra a, selv om de foretages med
henblik på afværgelse af fare.
Det samme gælder udgifter eller tab, som er forbundet med en undersøgelse af, om et produkt eller en ydelse er defekt, eller om der foreligger fare som
anført i nærværende kapitels andet afsnit eller som er en følge af, at et defekt produkt eller en defekt ydelse ikke kan anvendes.
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5.2.18 Forsæt, grov uagtsomhed mv.
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse.

5.2.19 Tobaksprodukter m.v.
Forsikringen dækker ikke personskade forårsaget af tobaksprodukter, nikotinpræparater, e-cigaretter, væske til e-cigaretter og lignende eller
erstatningsprodukter herfor.

Forsikringsoversigt

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade såfremt:
a. skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden,
b. forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, var vidende om eller alene af grov uagtsomhed uvidende
om, at vedkommende produkt eller ydelse var defekt, eller har hidført en sådan med forsæt,
c. skaden skyldes, at der forsætligt eller groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger om anvendeligheden af vedkommende produkt eller ydelse, uanset
formen for en sådan oplysning.

5.3 Særlige dækningsudvidelser
5.3.1 Beregning og rådgivning
Uanset kap. 5.2.2 dækker forsikringen sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt i forbindelse med beregninger og rådgivning, når ansvaret pådrages i
direkte tilknytning til de af forsikringen omfattede og leverede produkter.

5.3.2 Sociale aktiviteter
Uanset kap. 1 og kap. 4 er dækker forsikringen enhver forening, klub eller anden organisation og medlemmer heraf, som er ansat hos forsikringstageren
under forudsætning af, at sådan virksomhed er oprettet for eller af forsikringstagerens ansatte med sociale eller rekreative formål og med
forsikringstagerens samtykke eller vidende.
Forsikringen dækker dog kun ansvar som følge af sådanne aktiviteter og sådan virksomhed samt ansvar, som ikke er eller ville være omfattet af en
privatansvarsforsikring som følge af, at ansvaret kan karakteriseres som forvoldt under udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed.

5.3.3 Ingrediens- og komponentskadedækning
Uanset kap. 5.2.15 dækker forsikringen sikredes erstatningsansvar for skade på ting:

Begrænsninger
Dækning i de i litra a-c nævnte tilfælde ydes kun, hvis der foreligger en fysisk skade som angivet i kap. 5.1 under de i øvrigt i kap. 5.1 og 5.2 nævnte
betingelser.

Forsikringsdetaljer

a. som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden
måde forbundet med
b. som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af eller foder for
c. som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling bearbejdning eller anden form for behandling af.

Dækningen er 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 eller repareres.
Andre omkostninger, herunder som følge af udsendelse af personale, hjemkaldelse, opsporing, undersøgelse eller transport af den fremstillede eller
bearbejdede ting eller udsendelse af meddelelse vedrørende denne dækkes ikke
I de tilfælde, hvor den fremstillede eller bearbejdede ting må kasseres, sker dækning med fradrag af værdien af sikredes produkt eller ydelse uden defekt.
Behandling og bearbejdning
Uanset kap. 5.2.6 dækker forsikringen ansvar for skade ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde
bearbejde eller behandle, når skaden er sket efter hvervets udførelse og som følge af dette.
Undtagelser
Erstatningskrav som følge af sletning eller ændring af data, opstået som følge af fejl i maskinel eller programmel er ikke dækket.

6 Forsikringssummer
6.1 Forsikringssummer
Policens forsikringssummer er den højeste grænse for Ifs forpligtelse for erstatningskrav, som jf. kap. 2 ”Hvornår gælder forsikringen” er rejst mod
sikrede inden for det enkelte forsikringsår.
For visse forsikringsbegivenheder gælder dog de i kap. 6.2 anførte sumbegrænsninger.

6.2 Særlige forsikringssummer
6.2.1 Varmt arbejde
Ved brand- og eksplosionsskader forvoldt ved varmt arbejde, som dette er defineret i de til enhver tid gældende vejledninger for Varmt Arbejde
udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, er dækningen af ansvar for brand- og eksplosionsskader begrænset til 2.000.000 kr. pr. skade.
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Sum og selvrisiko
Dækning efter denne bestemmelse ydes kun med den på policen særskilt anførte sum og selvrisiko.

Forsikringsvilkår - Produktansvarsforsikring

7 Selvrisiko
7.1 Selvrisiko
De for forsikringen gældende selvrisici fremgår af policen.

7.2 Særlig selvrisiko
7.2.1 Varmt arbejde
Ved brand- og eksplosionsskader forvoldt ved varmt arbejde, som dette er defineret i de til enhver tid gældende vejledninger for Varmt Arbejde
udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut gælder en selvrisiko på 10% af skaden, dog minimum 10.000 kr. og maksimum 100.000 kr.
Hvis den på policen anførte selvrisiko for produktansvar i det konkrete skadetilfælde er højere, vil denne dog være gældende i stedet for .

Forsikringsoversigt

For visse forsikringsbegivenheder gælder dog de i kap. 7.2 anførte selvrisici.

8 Sikkerhedsforholdsregler og ændring af risiko
8.1 Varmt arbejde
Ved brand- og eksplosionsskader forvoldt ved varmt arbejde, som dette er defineret i de til enhver tid gældende vejledninger for Varmt Arbejde
udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, er det en betingelse for policens dækning, at disse vejledninger er iagttaget og efterlevet i fuldt
omfang.
Bevisbyrden for, at ovennævnte vejledninger er iagttaget og efterlevet i fuldt omfang, påhviler sikrede.

8.2 Ændring af risiko
If hæfter ikke for skade eller tab, hvis skaden er forvoldt af andre produkter eller ydelser end de i policen angivne jf. kap. 4, eller hvis skaden er indtrådt
uden for det i policen angivne geografiske område jf. kap. 3.

9 Sikredes pligter ved skade
9.1 Anmeldelse
Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal det uden ophold anmeldes til If.

9.2 Retslig behandling
Udebliver sikrede fra retslig behandling ved domstolene eller forholder sikrede sig i øvrigt passivt i en sådan situation, og afsiger retten dom baseret på
udeblivelse eller passivitet, er If ikke forpligtet til at stille forsikringssum til rådighed, medmindre det er åbenbart, at en materiel prøvning ville have haft
samme resultat.

10 Erstatning ved skade

Forsikringsdetaljer

Se i øvrigt i Generelle vilkår, kap. 2 ”Sikredes pligter ved skade”.

10.1 Omkostninger
Omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse dækkes, såfremt de er afholdt med Ifs godkendelse.
Sådanne omkostninger og renter af dømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes på følgende måde:
•

For skader sket i Norden og Grønland fuldt ud selv om forsikringssummerne derved overskrides,

•

For skader sket udenfor Norden og Grønland kun i det omfang forsikringssummerne ikke derved overskrides.

Er forsikringssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det
erstatningsbeløb, If skal betale.
Såfremt If er villig til at indgå forlig om erstatningskravet eller stille den til rådighed værende forsikringssum til skadelidtes disposition, er If ikke
forpligtet til at dække senere påløbne omkostninger.

Skader, som udbedres af sikrede, erstattes til nettopris, hvorved forstås sikredes udgifter til materialer, løn og generalomkostninger.

10.3 Maksimumdækning ved serieskader
Erstatningskrav, som efter kap. 2 er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én
forsikringsbegivenhed (serieskadekrav).
Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. kap. 2. Er første krav i serien rejst forud for denne polices
ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police.
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10.2 Nettopriser

Forsikringsvilkår - Retshjælpsforsikring

1 Hvem er omfattet af forsikringen
Forsikringen dækker forsikringstageren samt øvrige virksomheder nævnt som medsikrede i policen.

Forsikringen omfatter omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået i forsikringstiden.
Tvister, der anmeldes til If indtil 3 måneder efter forsikringens ophør, er dækket.

3 Hvor gælder forsikringen
Forsikringen omfatter omkostninger ved tvister, der kan behandles ved domstole og voldgiftsretter indenfor det på policen angivne geografiske område.

4 Hvad er forsikret

Forsikringsoversigt

2 Hvornår gælder forsikringen

Forsikringen dækker sikredes omkostninger i form af:
a. sagsomkostninger, såvel egne som pålagte, som er fastsat af domstol eller voldgiftsret,
b. øvrige sagsomkostninger for så vidt de efter Ifs vurdering er afholdt med rimelig grund
c. forligsmæssigt påtagne omkostninger i det omfang tvisten vil kunne påkendes af de almindelige domstole eller voldgiftsretter, dog kun efter
forudgående aftale med If.
Såfremt If har skønnet, at de under b og c nævnte omkostninger ikke afholdes med rimelig grund, og sikrede alligevel gennemfører en retssag, og han i
det væsentlige får medhold ved dom eller indenretsligt forlig, dækker forsikringen de under b og c anførte omkostninger.

5 Hvad er forsikringens omfang
5.1 Hvad er dækket
Forsikringen dækker godkendte tvister opstået i forbindelse med sikredes udøvelse af den i policen nævnte virksomhed, når sikrede er part i sagen, enten
som sagsøger eller som sagsøgte.

5.2 Hvad er undtaget
5.2.1 Tvister med sikredes ansatte

Forsikringsdetaljer

Forsikringen dækker subsidiært i forhold til omkostninger ved tvister med sikredes ansatte, når sådanne omkostninger er dækket af en
arbejdsgiverorganisation, brancheforening og lignende.

5.2.2 Andre forsikringsdækninger
Forsikringen dækker ikke omkostninger ved tvister om erstatningskrav mod sikrede, når omkostningerne er eller ville være dækket af:
• en sædvanlig erhvervs-eller produktansvarsforsikring med ingrediens- og komponentdækning eller,
• en professionel ansvarsforsikring
uanset om sådanne forsikringer er tegnet, og uanset om disses dækningssummer er tilstrækkelige.

5.2.3 Miljøsager
Forsikringen dækker ikke omkostninger ved tvister vedrørende miljøsager.

5.2.4 Straffesager
Forsikringen dækker ikke omkostninger ved straffesager.

5.2.5 Inkassosager
Forsikringen dækker ikke omkostninger ved inkassosager, rejst af sikrede eller mod sikrede, medmindre en sådan på grund af indsigelser mod fordringens
rigtighed eller størrelse udvikler sig til en tvist.

5.2.6 Dom, voldgiftsafgørelse eller forlig
Forsikringen dækker ikke omkostninger ved opfyldelse af dom, voldgiftafgørelse eller forlig.

5.2.7 Konkurs, betalingsstandsning mv.
5.2.8 Immaterielle rettigheder
Forsikringen dækker ikke omkostninger ved tvister om krænkelse af immaterielle rettigheder.

5.2.9 Tvister med offentlige myndigheder
Forsikringen dækker ikke omkostninger ved tvister med offentlige myndigheder, såfremt den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke
kan påkendes af de almindelige domstole.

5.2.10 Skatte- og afgiftsspørgsmål
Forsikringen dækker ikke omkostninger ved tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål.

5.2.11 Tab af indkomst mv.
Forsikringen dækker ikke omkostninger ved sikredes eller sikredes ansattes rejse- og opholdsomkostninger og tab af indkomst.
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Forsikringen dækker ikke omkostninger ved tvister, der opstår i forbindelse med sikredes konkurs, betalingsstandsning, gældssanering eller akkord.

Forsikringsvilkår - Retshjælpsforsikring

5.2.12 Klagenævn
Forsikringen dækker ikke omkostninger ved tvister, der kunne have været behandlet ved et godkendt klagenævn, medmindre det er åbenbart, at sagen
ville være blevet henvist til domstolene på grund af sin karakter, eller andet er aftalt med If.

Forsikringen dækker ikke omkostninger ved indbyrdes tvister mellem de sikrede.

5.2.14 Sammenfaldende økonomiske interesser
Forsikringen dækker ikke omkostninger ved tvister mellem sikrede og sikredes moder- eller datterselskaber, eller tvister mellem sikrede og virksomheder
• i samme koncern som sikrede eller
• hvor sikrede har bestemmende indflydelse i den skadelidte virksomhed eller hvor den skadelidte virksomhed har bestemmende indflydelse i sikrede.
Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab af mere end 50 % af den stemmeberettigede aktie- eller anpartskapital eller rådighed over mere end
50 % af stemmerettighederne.

Forsikringsoversigt

5.2.13 Indbyrdes tvister

5.3 Særlige dækningsudvidelser
For denne forsikring gælder ingen særlige dækningsudvidelser.

6 Forsikringssummer
6.1 Forsikringssum pr. forsikringsår
Policens forsikringssum for retshjælp er den højeste grænse for Ifs forpligtelse for sagsomkostninger, som jf. kap. 2 vedrører tvister opstået indenfor det
enkelte forsikringsår.

6.2 Forsikringssum pr. tvist
Policens forsikringssum pr. tvist er den højeste grænse for Ifs forpligtelse for sagsomkostninger ved den enkelte tvist, uanset den føres ved flere instanser.

7 Selvrisiko
Den for forsikringen gældende selvrisiko pr. tvist fremgår af policen og er gældende for hver instans.

For denne forsikring gælder ingen særlige sikkerhedsforholdsregler eller særlige regler for ændring af risiko.

9 Sikredes pligter i tilfælde af en tvist
9.1 Valg af advokat
Dækningen er betinget af, at sikrede søger bistand hos en advokat, der har påtaget sig sagen. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af
Advokatsamfundet.

Forsikringsdetaljer

8 Sikkerhedsforholdsregler og ændring af risiko

Hvor tvisten føres udenfor Danmark, skal et eventuelt valg af en udenlandsk advokat ske efter aftale med If.
Advokaten skal afstå fra at gøre salærkrav mv. gældende hos sikrede, bortset fra selvrisiko og eventuelle beløb udover forsikringens dækning og bortset
fra tilfælde, hvor sikrede har erklæret sig indforstået med at afholde en udgift, der falder udenfor dækningen, og aftalen herom er truffet inden eller
senest samtidig med beslutningen om udgiftens afholdelse.
Advokaten har direkte krav mod If, og sikrede kan ikke med bindende virkning for If indgå aftale om sine advokatomkostninger.
Salæret beregnes i overensstemmelse med de for sagstypen relevante vejledende salærtakster fastsat af landsretspræsidenterne.

9.2 Anmeldelse til If

If kan endvidere, når det er nødvendigt af hensyn til sagens oplysning, forlange dokumenter og bevisligheder forelagt. Endelig vil If kunne forlange en
juridisk begrundelse for påstanden.

9.3 Forhold under sagsforløbet
Under sagens gang giver advokaten If underretning om processkridt af væsentlig omkostningsmæssig betydning.
Forsømmer sikrede eller den valgte advokat at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse, såsom at give møde i retten eller fremskaffe
bevismateriale eller foretages handlinger, der er urimelige, vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter If kun i det omfang, hvori det
godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger.
Aconto omkostninger udlægges, for så vidt angår positive udgifter, når disse er afholdt, og for så vidt angår advokatsalærer, når dom er afsagt, selv om
denne dom bliver appelleret.
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Anmeldelse indgives af advokaten. Anmeldelse til If skal så vidt muligt indeholde:
• angivelse af modparten,
• påstand (evt. tillige modpartens påstand),
• kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden støttes,
• oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der påtænkes eller undtagelsesvis måtte være indledt,
• advokatens erklæring om, at han med hensyn til salærkrav m.v. vil holde sig til If jf. kap. 9.1.

Forsikringsvilkår - Retshjælpsforsikring

9.4 Omkostninger hos modparten
Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten.

Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme If til gode. Sikrede skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne
omkostninger uerholdelige, dækker If disse omkostninger og indtræder i sikredes ret.

10 I tilfælde af tvist
10.1 Kumulation
Fører flere sikrede – i samme eller flere selskaber – sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelserne i retsplejelovens kap. 23 for kumulation,
gælder reglerne i kap. 6 og kap. 7 om forsikringssummer og selvrisiko for hver enkelt af de sikrede, se dog dette kapitels tredje og fjerde afsnit.

Forsikringsoversigt

Ved forlig skal spørgsmålet om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller forelægges If inden bindende aftale indgås, uanset om
disse indgås inden- eller udenretsligt.

Har tvistens afgørelse virkning for andre end implicerede sikrede parter, fordeles omkostningerne på alle retlige interesserede, se i øvrigt dette kapitels
tredje afsnit.
Er antallet af sikrede i de i dette kapitels første og andet afsnit nævnte tilfælde mere end 5 , begrænses den samlede erstatning og det samlede
mindstebeløb på selvrisikoen dog til henholdsvis 250.000 kr. (inkl. moms) og 25.000 kr.
Hvis sagen appelleres, gælder et maksimum på 500.000 kr. (inkl. moms) for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans
med fradrag af selvrisiko for hver instans.
Erstatning og selvrisiko fordeles ligeligt efter antallet af sikrede eller retligt interesserede, se dette kapitels andet afsnit. Disse regler gælder også for
tvister, som sluttes udenretligt og for tvister, der behandles i udlandet.
En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står på samme side, betragtes som én tvist. Det samme gælder en tvist mellem sikrede og flere
modparter, hvis påstande støttes på væsentlig samme søgsmålsgrund.

Søgsmålsgrund
Søgsmålsgrund anses for opstået på det tidligste af følgende tidspunkter:
• det tidspunkt hvor sikrede første gang modtager skriftlig meddelelse fra eller afsender skriftlig meddelelse til modparten med angivelse af, at sagen
vil blive overgivet til advokat, hvis parterne fastholder deres standpunkter.
• det tidspunkt sikrede første gang får kendskab til forhold, om hvilke han bør indse, at sagen vil kunne føre til retslig behandling, medmindre han selv
frafalder sit krav eller accepterer krav fra modpart.

Tvist

Forsikringsdetaljer

Definitioner

Ved tvist forstås en konkret aktuel konflikt, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål.

Godkendt tvist
En tvist anses for godkendt, når If på baggrund af advokatens anmeldelse jf. kap. 9 har meddelt denne dækningstilsagn efter policen. Såfremt If ikke på
baggrund af den fremsendte anmeldelse finder retslig behandling af den pågældende tvist rimelig, og derfor ikke kan give dækningstilsagn, skal If give
advokaten skriftlig meddelelse herom.

Rimelig grund
Afgørende for, om der foreligger rimelig grund er,om sagsomkostninger står i rimeligt forhold til sagens genstand, om sikrede har rimelig grund til at
føre sagen og om der er udsigt til et for sikrede gunstigt resultat.

Forsikringsvilkår
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Forsikringsvilkår - Netbankindbrudsforsikring

1 Hvem er omfattet af forsikringen
Forsikringen dækker forsikringstageren samt øvrige virksomheder nævnt som medsikrede i policen.

Forsikringen dækker tab, som konstateres i forsikringstiden af sikrede eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift.
Tab, som skyldes strafbare handlinger begået før forsikringens ikrafttræden, er ikke omfattet af forsikringen.
Tab, som anmeldes til If senere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke

3 Hvor gælder forsikringen
Forsikringen dækker tab som påføres sikrede, uanset hvor i verden tabet konstateres.

4 Hvad er forsikret

Forsikringsoversigt

2 Hvornår gælder forsikringen

Forsikringen dækker sikredes direkte tab af penge via netbank i et dansk pengeinstitut jf. kap. 5 ”Hvad er forsikringens omfang" i forbindelse med den i
policen nævnte aktivitet.

5 Hvad er forsikringens omfang
5.1 Hvad er dækket
Forsikringen dækker sikredes direkte tab af penge på sikredes egne bankkonti i et dansk eller udenlandsk pengeinstitut, der skyldes tredjemands
uautoriserede adgang til sikredes bankkonti via netbank i et dansk pengeinstitut. Ved tredjemand forstås andre end sikrede og de i sikredes tjeneste
værende personer.
Det er en forudsætning for dækningen, at tredjemand kan identificeres. Dækning ydes dog, såfremt sikrede kan dokumentere, at formuetabet er
forårsaget af tredjemand, uanset at denne ikke kan identificeres.

5.2 Hvad er undtaget
5.2.1 Indirekte tab
Forsikringen dækker ikke indirekte tab eller følgetab såsom rentetab, moms, indtægtstab, driftstab, avancetab og lignende.

Forsikringen dækker ikke tab, der skyldes fejl begået af banken eller dens ansatte (herunder ved medvirken) eller brist i bankens sikkerhedsprocedurer.

5.3 Særlige dækningsudvidelser
For denne forsikring gælder ingen særlige dækningsudvidelser.

6 Forsikringssummer

Forsikringsdetaljer

5.2.2 Fejl begået af banken

Policens forsikringssummer er den højeste grænse for Ifs forpligtelse for tab, som jf. kap. 2 ”Hvornår gælder forsikringen” konstateres inden for det
enkelte forsikringsår.

7 Selvrisiko
Den for forsikringen gældende selvrisiko fremgår af policen.

8 Sikkerhedsforholdsregler og ændring af risiko
8.1 Kontrol
Det påhviler sikrede løbende at kontrollere posteringer og indhold i kontoudskrifter og anden dokumentation vedrørende konti og transaktioner, der
modtages på udskrift eller i elektronisk form.

8.2 Sikkerhedsforholdsregler ved ekstern kommunikation

8.3 Antivirus mv.
Det er ligeledes en forudsætning, at sikrede anvender firewall samt antivirusprogram (inkl. malware og spyware), der automatisk opdateres i sikredes ITsystemer.

8.4 Spærring
Såfremt sikrede bliver opmærksom på, at uvedkommende har fået kendskab til login, adgangskode, nøglekort, sms-kode, backup-løsning eller lignende,
som kan anvendes til uautoriseret adgang til sikredes bankkonti via netbank, skal sikrede straks spærre for adgangen.

8.5 Tilsidesættelse af sikkerhedsforskrifterne i 8.1-8.4
Tilsidesættelse af sikkerhedsforskrifterne i kap. 8.1-8.4 medfører, at sikrede mister retten til dækning, hvis tabet sker som følge af tilsidesættelsen.

8.6 Udgifter
Forsikringen dækker ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse af foranstaltninger, som sikrede i medfør af dette kapitel er forpligtet til at
overholde.
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Det er en forudsætning for dækningen, at sikrede til enhver tid efterlever sædvanlige og betryggende sikkerhedsforholdsregler for ekstern ITkommunikation, herunder de sikkerhedsregler, der er aftalt med bank eller anden finansiel institution med hensyn til elektroniske kontooverførsler samt
anvender krypterede forbindelser.

Forsikringsvilkår - Netbankindbrudsforsikring

9 Sikredes pligter i tilfælde af tab
9.1 Anmeldelse
I tilfælde af tab skal sikrede uden ugrundet ophold foretage anmeldelse herom til If og politiet.

9.2 Sagens opklaring
Det er en forudsætning for forsikringen, at sikrede medvirker til sagens opklaring, herunder bistår med alle de oplysninger og al den dokumentation, som
forlanges af If.

10 Erstatning i tilfælde af tab
10.1 Omkostninger

Forsikringsoversigt

Kravet om politianmeldelse kan dog frafaldes, når særlige omstændigheder taler herfor. Beslutning herom tages af If i samråd med sikrede.

Indenfor forsikringssummen dækker forsikringen tillige rimelige udgifter afholdt af sikrede med Ifs forudgående godkendelse til at fastslå, at der
foreligger et dækningsberettiget tab.

10.2 Valuta
Ved erstatning af tab i anden valuta end danske kroner erstattes skaden højest med modværdien i danske kroner omregnet efter middelkursen
gældende i København den dag, hvor tabet blev konstateret.

10.3 Maksimumdækning ved serietab
Flere tab, som er en følge af en sammenhængende serie af strafbare handlinger begået af samme person alene eller i medvirken med andre, betragtes
som én forsikringsbegivenhed.

Forsikringsdetaljer
Forsikringsvilkår
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1 Hvem er omfattet af forsikringen
Forsikringen dækker forhenværende, nuværende og kommende forretningsførere og bestyrelsesmedlemmer i foreningen/organisationen nævnt som
forsikringstager i policen.

2 Hvornår gælder forsikringen
Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden.
Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter:

Forsikringsoversigt

I tilfælde af at en sikret afgår ved døden, erklæres konkurs eller umyndiggøres, dækker forsikringen tillige sikredes bo, efterlevende ægtefælle, arvinger
eller juridiske repræsentanter på samme vilkår som gælder for de ovenfor nævnte personer.

a. det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af et formuetab med krav om erstatning.
b. det tidspunkt, hvor sikrede ved eller bør vide, at der er indtrådt et formuetab, eller at der foreligger sådanne omstændigheder, at krav om erstatning
må forventes at blive rejst.
Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til If mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke.
Selv om et erstatningskrav, som i henhold til litra b, er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til If senest 3 måneder efter forsikringens ophør,
dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i
litra a, og anmelder dette til If senest 2 år efter forsikringens ophør.
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af tab konstateret før forsikringens ikrafttræden.

3 Hvor gælder forsikringen
Forsikringen dækker alene erstatningskrav, der rejses indenfor det i policen angivne geografiske område under forudsætning af, at erstatningskravet
afgøres efter gældende ret i et land, der ligger indenfor samme geografiske område.

4 Hvad er forsikret

5 Hvad er forsikringens omfang
5.1 Hvad er dækket
Forsikringen dækker formuetab, der ikke er afledt af person- eller tingskade.

Forsikringsdetaljer

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for formuetab, jf. kapitel 5 ”Hvad er forsikringens omfang”, som sikrede kan pådrage sig efter gældende
lov og retspraksis for fejl eller forsømmelser i udøvelsen af deres hverv som forretningsfører og bestyrelsesmedlem for foreningen/organisationen nævnt
som forsikringstager i policen.

5.2 Hvad er undtaget
5.2.1 Strafbare handlinger og forsæt
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af sikredes strafbare handlinger eller sikredes forsætlige embedsforseelse.

5.2.2 Løn, honorar mv.
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af beslutning i bestyrelsen om løn, honorar, gratiale, tantieme eller lignende samt erstatning til
forretningsførere eller bestyrelsesmedlemmer.

5.2.3 Injurier mv.
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af injurier, æreskrænkelser eller lignende.

5.2.4 Bestikkelse mv.
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af bestikkelse, returkommission, "penge under bordet" eller anden utilbørlig erstatning eller som
følge af bidrag til politisk sammenslutning.

Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af, at en forretningsfører eller et bestyrelsesmedlem har opnået en konkret personlig fortjeneste
eller fordel.

5.2.6 Forsikringsforhold
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af undladelse af at tegne, opsige og/eller vedligeholde forsikringer for foreningen/organisationen.

5.2.7 Bøder mv.
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder "punitive
damages".

5.2.8 Person- og tingskade
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af skade tilføjet personer eller ting og deraf afledte formuetab.
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5.2.5 Personlig fortjeneste eller fordel

Forsikringsvilkår - Bestyrelsesansvarforsikring

5.2.9 Forurening
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af forurening, herunder oprydnings- og oprensningsomkostninger.

5.2.10 Produktansvar
5.2.11 Underslæb
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af underslæb uanset hvem der begår underslæbet.

6 Forsikringssummer
Policens forsikringssum er den højeste grænse for Ifs samlede forpligtelse for erstatningskrav, som rejses mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår,
uanset om kravet rejses overfor enkelte sikrede eller alle sikrede.

Forsikringsoversigt

Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af defekter eller skadelige egenskaber ved produkter.

7 Selvrisiko
Den for forsikringen gældende selvrisiko fremgår af policen.

8 Sikkerhedsforholdsregler og ændring af risiko
For denne forsikring gælder ingen særlige sikkerhedsforholdsregler eller særlige regler for ændring af risiko.

9 Sikredes pligter ved skade
9.1 Anmeldelse
Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal det uden ophold anmeldes til If.
Se i øvrigt i Generelle vilkår, kap. 2 ”Sikredes pligter ved skade”.

9.2 Retslig behandling

10 Erstatning i tilfælde af tab
10.1 Omkostninger
Rimelige og nødvendige omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse dækkes, såfremt de er afholdt med Ifs godkendelse.
Sådanne omkostninger og renter af dømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt kun i det omfang forsikringssummerne ikke
derved overskrides.

Forsikringsdetaljer

Udebliver sikrede fra retslig behandling ved domstolene eller forholder sikrede sig i øvrigt passivt i en sådan situation, og afsiger retten dom baseret på
udeblivelse eller passivitet, er If ikke forpligtet til at stille forsikringssum til rådighed, medmindre det er åbenbart, at en materiel prøvning ville have haft
samme resultat.

10.2 Maksimumdækning ved seriekrav
Erstatningskrav, som efter kap. 2 er rejst mod sikrede i anledning af formuetab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én
forsikringsbegivenhed (seriekrav).
Seriekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. kap. 2. Er første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttræden
eller efter denne polices ophør, er ingen del af seriekravet dækket under denne police.
I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører formuetab, der er konstateret før forsikringens ikrafttræden, jf. kap. 2, dækker policen ikke disse
formuetab.

Forsikringsvilkår
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1 Hvem er omfattet af forsikringen
Forsikringen dækker forsikringstageren mod enhver forpligtelse vedrørende arbejdsulykker m.m. i henhold til gældende Lov om arbejdsskadesikring. Som
udgangspunkt er personer, der er ansat til at udføre et arbejde for en arbejdsgiver omfattet af forsikringen, uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet
og arbejdsforholdet er af varig, midlertidig eller forbigående karakter.

2 Hvornår gælder forsikringen
Forsikringen træder i kraft på den i forsikringsaftalen anførte dato.

3 Hvor dækker forsikringen
Dette spørgsmål afgøres i henhold til arbejdsskadesikringsloven. Som udgangspunkt dækker forsikringen under arbejde udført i Danmark.

Forsikringsoversigt

Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller er ikke omfattet, med mindre der er indgået særskilt forsikringsaftale for disse.

4 Hvad er forsikret
Forsikringen dækker sikrede i tilfælde af tilskadekomst ved et ulykkestilfælde omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

5 Hvad er forsikringens omfang
5.1 Hvad er dækket af forsikringen
5.1.1 Akut krisehjælp
Forsikringen giver ret til krisehjælp til sikrede som under arbejde for virksomheden får en akut psykisk krise på grund af:
•
•
•
•
•
•

Røveri.
Overfald eller trusler.
Terror.
Ulykke.
Brand, eksplosion eller indbrud.
Naturkatastrofe.

Forsikringen dækker:
• Konsultation hos en psykolog eller psykiater. Der betales indtil 10 behandlinger for hver forsikrede person pr. skadetilfælde.
• Transportomkostninger til det behandlingssted, der er aftalt med SOS-International, når afstanden overstiger 15 km. Ved kørsel i egen bil betales
statens laveste kilometertakst. Transportomkostningerne pr. person kan maximalt udgøre 1.000 kr. pr. skadetilfælde.
• Juridisk rådgivning, når der er sket en skade. Der betales for ½-times telefonisk rådgivning hos en advokat med kontor i Danmark.
Erstatningen ved en forsikringsbegivenhed kan maksimalt udgøre 50.000 kr.

Forsikringsdetaljer

Forsikringen giver ret til krisehjælp til den nærmeste familie til den/de person(er), der er kommet ud for en af ovennævnte hændelser.

Ved behov for krisehjælp kontaktes SOS-Internationals alarmcentral, som vurderer behovet for, og træffer endelig beslutning vedrørende krisehjælp.
SOS International A/S
Telefon: + 45 3848 9159
Åbent 24 timer i døgnet

5.2 Hvad er ikke dækket af forsikringen
Ydelser der ikke fremgår af arbejdsskadesikringsloven, er ikke dækket. Hvis brilledækning er fravalgt, vil dette fremgå af forsikringsaftalen.

6 Forsikringssummer
Forsikringssummerne følger den til enhver tid gældende lovgivning på arbejdsskadeområdet - summerne reguleres årligt.

6.1 Præmieregulering
Hvis forsikringen bliver reguleret, skal forsikringstager inden 30 dage efter forsikringsperiodens udløb, oplyse det faktiske antal ansatte i perioden. Ud fra
disse oplysninger vil der blive foretaget præmieregulering.

Udstedt:
29. marts 2017

Aftalenummer:
SP1436307.1.2

Aftaleperiode:
01.07.2017 - 30.06.2018

Side 20 (21)

Forsikringsvilkår

Det fremgår af forsikringsaftalen om forsikringen bliver reguleret ved forsikringsperiodens udløb.
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6.2 Forsikringstagers oplysningspligt
Forsikringstageren skal ved forsikringens tegning og senere oplyse og dokumentere de forhold, som If skønner nødvendige til bedømmelse af risikoen og
til fastsættelse af præmien.

Har forsikringstager på grund af urigtige eller ufuldstændige oplysninger betalt en for lav præmie, er forsikringstager forpligtet til at godtgøre If det for
lidt betalte præmiebeløb samt eventuelle omkostninger. If er berettiget til at kræve det skyldige beløb forrentet med en årlig rentefod på 5 % over
Nationalbankens diskonto fra beløbets forfaldsdato.
Forsikringstager er forpligtet til at meddele flytning.
Forsikringstagers undladelse af afgivelse af oplysninger betragtes som manglende overholdelse af forsikringstagers forpligtelser.

Forsikringsoversigt

Hvis det efterfølgende viser sig, at forsikringstager har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, er forsikringstager forpligtet til at give If alle
ønskede supplerende oplysninger og at give en repræsentant for If adgang til at foretage den nødvendige kontrol.

6.3 Ophør af Ifs koncession
Hvis Ifs koncession til tegning af forsikringer efter arbejdsskadesikringsloven ophører, skal forsikringstager underrettes herom. Forsikringen bortfalder fra
datoen for koncessionens ophør, selv om forsikringsperioden ikke er udløbet.
En opgørelse af præmien for den forløbne tid foretages snarest muligt.

6.4 Forsikringens varighed og opsigelse
Bestemmelsen i de generelle vilkår omkring Opsigelse ved skade er ikke gældende for arbejdsskadeforsikringen.
Forsikringen kan opsiges af forsikringstageren med fire ugers varsel til forsikringsperiodens udløb.
If kan opsige forsikringen:
• Med fire ugers varsel til forsikringsperiodens udløb.
• Med fire ugers varsel, hvis forsikringstageren ikke overholder sine forpligtigelser.

6.5 Udpantning
If har ret til at foretage udpantning for skyldige beløb.
Omkostninger i forbindelse med udpantningen betales af forsikringstageren.

6.6 Lovmæssige ændringer
If er berettiget til at forhøje præmien uden varsel som følge af lovmæssige ændringer af ydelser og/eller forøgelser af de foretagne hensættelser. En
præmiestigning på grund af lovmæssige ændringer har virkning fra begyndelsen af den forsikringsperiode, hvor ændringen sker. Forsikringstageren kan
ved sådanne ændringer alene opsige forsikring til udløbet af en forsikringsperiode.

Forsikringsdetaljer

Er forsikringen tegnet for et bestemt arbejde og/eller en bestemt periode ophører forsikringen, når arbejdet er ophørt, eller perioden er udløbet.

7 Selvrisiko
En eventuel selvrisiko vil fremgå af forsikringsaftalen.

8 Sikkerhedsforskrifter og ændring af risiko
Der er ingen særlige sikkerhedsforskrifter for denne forsikring. I forbindelse med ændring af risiko henvises til afsnittet omkring "Flytning og
risikoforandring" i de generelle vilkår samt afsnittet omkring "Forsikringstagers oplysningspligt".

9 Sikredes pligter ved skade
Forsikringstageren har pligt til at anmelde en arbejdsulykke snarest muligt og senest 9 dage efter skaden er sket.
En skade skal anmeldes, hvis sikrede kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Det kan for eksempel være dækning af
behandlingsudgifter, erstatning for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

Ved anmeldelse af en arbejdsskade skal det elektroniske anmeldesystem EASY anvendes. www.easy.aes.dk
En ulykke er en skade på en person, som skyldes en hændelse eller en påvirkning på arbejdet, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.
Dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsskade, eller dødsfald der indtræffer på en arbejdsplads, skal anmeldes til Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring inden for 48 timer efter dødsfaldet er indtruffet på telefonnummer 20 42 63 97.

10 Erstatning ved skade
Alle spørgsmål om erstatning afgøres af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Er der tale om behandlingsudgifter eller mindre erstatningsposter, træffer If i første omgang beslutning om erstatning.
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Arbejdsskader som ikke er blevet anmeldt i forbindelse med skadens indtræden, skal efterfølgende anmeldes, hvis sikrede ikke har genoptaget sit
sædvanlige arbejde i fuldt omfang senest 5 uger efter skaden skete. I dette tilfælde skal skaden anmeldes senest på 5-ugers-dagen for skadens
indtræden.

