Erhvervs- og
produktansvarsforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Lokal Forsikring G/S

FT-nr. : 50099

Produkt : Ansvarsforsikring

Dette faktaark giver dig et generelt overblik over forsikringen. Hvis du ønsker at få alle detaljer, finder du
forsikringsbetingelserne på www.lokal.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du en police. Af policen vil det fremgå, hvilke
dækninger, selvrisici og summer der gælder, og om der er særlige betingelser for forsikringen.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Erhvervsansvarsforsikringen omfatter ansvar for de skader, som du eller dine medarbejdere forvolder hos kunder og andre i
forbindelse med jeres arbejde, endvidere dækker forsikringen husejeransvaret for de bygninger, der benyttes i driften.
Produktansvarsforsikringen dækker ansvar for ting- og personskader, som din virksomheds produkter og/eller ydelser forvolder, efter
det er bragt i omsætning.
Du har mulighed for at tilpasse dækningen på ansvarsforsikringen, så forsikringen indeholder det, din virksomhed har brug for. Det vil
fremgå af policen, hvilke dækninger der er valgt.

Hvad dækker den?

Generelt:

Generelt:

ü
ü

Erhvervsansvar og husejeransvar
Produktansvar

Tilvalgsdækninger:

ü
ü
ü

Hvad dækker den ikke?

Behandling og bearbejdning
Ingrediens- og komponentskade
Retshjælpsforsikring, som dækker
sagsomkostninger ved civile retstvister

û
û
û
û
û
û

Skade for ting som sikrede har i sin varetægt

û
û
û

Ingrediens og komponenttab

Skade på ting som tilhører forsikringstageren
Skade på selve produktet eller ydelsen
Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende
Skader forvoldt af asbest
Skade på ting som sikrede har under
behandling/bearbejdning
Tilbagekaldelse af sikredes produkter
Forsikringen dækker ikke skader forvoldt ved
forsæt eller grov uagtsomhed

For et fuldt overblik henvises til forsikringsbetingelserne. De mest typiske undtagelser ses
ovenfor, og nogle undtagelser kan ophæves ved køb
af tilvalgsdækning.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!

Erhvervs- og produktansvar - forsikringssum
10.000.000 kr.

!
!
!

Forureningsansvar forsikringssum 2.000.000 kr.
Fareafværgelse forsikringssum 1.000.000 kr.
Der kan gælde en selvrisiko, som er egenbetaling
af skader
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Hvor er jeg dækket?
I det geografiske område der fremgår af policen.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du skal give samtykke til, at Lokal Forsikring G/S må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan
administrere forsikringen

-

Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen
Du skal kontrollere din police og sikre dig, at alle oplysninger og dækninger er som aftalt
Du skal betale din forsikring til tiden
Du skal give besked, når der sker ændringer i risikoen
Du skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden samt anmelde skaden til selskabet snarest muligt

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen betales forud og første betaling skal ske ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte
forfaldsdage, som kan være aftalt til at være pr. måned, kvartal, halvår eller år.
Præmien betales via betalingsservice eller indbetalingskort.
Skadesforsikringsafgift og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen starter fra det tidspunkt, der fremgår af policen, og løber indtil den opsiges skriftligt af dig eller os.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges med en måneds varsel til udløb af forsikringsåret eller straks, hvis den forsikrede interesse
bortfalder.
Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan opsigelse ske skriftligt med en måneds varsel til udløbet af den flerårige
periode.
Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel
forsikringstageren som selskabet berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel.
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