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10   HVILKE SKADER ER DÆKKET? 

10.1 Uanset punkt 25.4 i forsikringsbetingelserne for ERHVERVSANSVARS- OG 
 PRODUKTANSVARSFORSIKRING er forsikringen udvidet til at omfatte sikredes  
 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. 

 Dækning som nævnt i stk. a-c ydes kun, hvis der foreligger en fysisk skade som angivet i 
 punkt 25.1 under de i punkt 25.1 og 25.1 nævnte betingelser. 

 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 personel, hjemkaldelse, 
 opsporing, undersøgelse eller transport af den fremstillede eller bearbejdede ting eller 
 udsendelse af meddelelser vedrørende denne, dækkes ikke.  

 I de tilfælde, hvor sikredes produkt eller ydelse har forvoldt skade på ting som nævnt i 
 stk. a og b, sker dækning med fradrag af værdien af sikredes produkt eller ydelse uden 
 defekt. 

 Forsikringen dækker ikke erstatningskrav som følge af, at sikredes produkter eller 
 ydelser ikke lever op til garanterede eller anpriste kvantitative eller kvalitative 
 præstationer. 

20 FORSIKRINGSSUM 

 Policens dækningssum (indeksreguleres ikke), der er en del af den fælles
 forsikringssum for erhvervs- og produktansvar, er selskabets maksimale hæftelse for 
 denne dækning. 

30 SELVRISIKO 

30.1 Selvrisikoen fremgår af policen. 

30.2 Selvrisikoen beregnes af: 

 a) erstatning, inkl. renter og omkostninger til skadelidte, 

 c) omkostninger, der er foranlediget af den sikredes forsvar mod krav fra tredjemands 
  side.  


