
Lokal Forsikring G/S - Holsted Park 15 - 4700 Næstved - www.lokal.dk - CVR-nr. 68509815

         Fakta om erhvervs- og produktansvar
         for VVS og blikkenslagere

Hvorfor skal din virksomhed tegne en erhvervs- og 
produktansvarsforsikring?

Alle mennesker, selv de mest forsigtige, kan ved et øjebliks uopmærksomhed 
risikere at blive ansvarlige for en skade, og stort set alle produkter eller ydelser 
kan blive årsag til en produktansvarsskade. 

Udover at vi betaler for de skader der sker i sådanne tilfælde, tager Lokal 
Forsikring sig også af alt det administrative. 

I de tilfælde, hvor virksomheden ikke kan gøres ansvarlig, for et krav der er rejst, 
er det os der håndterer hele sagen, så du ikke skal diskutere med modparten.

Forsikringens omfang

Erhvervsansvarsforsikringen omfatter ansvar for de skader, som du eller dine 
medarbejdere forvolder hos kunder og andre i forbindelse med jeres arbejde 
som VVS installatører. 

Endvidere dækker forsikringen virksomhedens husejeransvar for de bygninger 
der benyttes i driften. Forsikringen er udvidet til at omfatte ansvaret som 
bygherre for skade forvoldt ved ny-, om- eller tilbygning til din egen virksomhed.

Produktansvar dækker det ansvar, din virksomhed pådrager sig, når virksomhe-
dens produkter og/eller ydelser er årsag til, at nogen lider skade eller tab.

Hvis en underentreprenør eller underleverandør er årsag til, at din virksomhed 
bliver pålagt et ansvar, så er ansvarsforsikringen udvidet til at dække dette 
ansvar, hvis din underentreprenør eller underleverandør ikke har tegnet 
tilstrækkelig ansvarsforsikring.

Denne oversigt er ikke udtømmende. Hvis du vil læse mere 
om vores dækninger og undtagelser, kan du rekvirere 
vores betingelser i vores erhvervspoliceafdeling.

Lokal Forsikring er et 
gensidigt selskab (G/S). 

Det betyder, at du som 
kunde er medejer af 
selskabet. Vi driver ikke 
forretning for aktionæres 
skyld - men for din skyld.

Vi lægger vægt på at 
arbejde professionelt med 
forsikring uden at miste 
det gode humør og 
mennesket af syne - også 
når skaden er sket.

Har du spørgsmål til 
dine forsikringer, kan 
du kontakte os på 

          55 75 09 99

Du kan også læse mere 
på www.lokal.dk
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Automatiske dækningsudvidelser:
Installatøransvarsforsikringen

Varetægt og bearbejdning/behandling
Forsikringen omfatter de situationer, hvor du i forbindelse med arbejdets udfø-
relse får dine kunders ting i din varetægt. Hvis du f.eks. arbejder på en kundes 
maskine, vil den skade som maskinen tilføjes, være omfattet af udvidelsen. Det 
gælder både store maskinanlæg og de helt små maskiner.

Jordarbejde
Forsikringen omfatter de skader der sker under ud- og opgravning. Der er 
dog nogle regler, der skal overholdes for at få dækning.

Gulvvarmeinstallationer
Der er dækning for omkostninger i forbindelse med ophugning af gulv m.v. som 
følge af fejlagtig nedlægning og montering af gulvvarmeinstallationer.

Omstilling af låse
Dækning for omstilling af låse og genfremstilling af nøgler som følge af 
overdragne nøgler bortkommer eller stjæles.

Formuetab
Forsikringen omfatter de tab, der ikke er en følge af en skade. Hvis du f.eks. 
foretager en installation forkert, med det resultat, at kunden får et stort vandtab, 
så er der ikke sket en egentlig skade, men kundens udgift til vandet er dækket.

El-arbejde
Forsikringen omfatter ansvaret for det el-arbejde VVS-Installatører kan ifalde i 
henhold til lov nr. 161 af den 5. marts 1989.

Lokal Forsikring omsætter 
årligt for 300 mio. kr. 

Vi er 90 engagerede 
medarbejdere.

Vi har 150 års erfaring 
i at tegne forsikringer til 
både private, erhvervs- og 
landbrugskunder. 

Vores erhvervsassurandø-
rer kender lokalområdet, 
og ved hvad det vil sige, 
at drive virksomhed i dit 
område. 

Har du spørgsmål til 
dine forsikringer, kan 
du kontakte os på 

          55 75 09 99

Du kan også læse mere 
på www.lokal.dk

Montageforsikring kan tilvælges
 
Som VVS-installatør, har du mulighed for at få dækket de ting, du er i 
gang med at installere – mens du installerer dem. Montageforsikringen 
omfatter de genstande, du selv leverer og installerer. Hvis det er 
bygherre der har leveret det, du skal installere, er det dækket under din 
ansvarsforsikring.

Udvidelsen dækker skade, som pludseligt, uforudset og direkte rammer 
naturgasanlæg, ventilation- og klimaanlæg, varmepumper, solvarme- og 
solcelleanlæg fjernvarmeunit samt gas- olie og fastbrændselsfyr, når 
disse er under montage, prøvebelastning eller prøvekørsel på 
arbejdsstedet.


