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Erhvervs- og produktansvarsforsikring 
- generelle vilkår

1. Generelle vilkår

1.1 Hvem dækkes?

1.1.1  Forsikringen dækker forsikringstageren og de  
i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.2  Forsikringens varighed og opsigelse

1.2.1  Varighed
Forsikringsperioden fremgår af policen. 
Ved forsikringsperiodens udløb fortsætter forsikrin-
gen uændret i en tilsvarende periode, hvis ikke forsik-
ringen er opsagt på tidspunktet for fornyelse.
Forsikringer, der er tegnet for en flerårig periode,
kan dog kun fornys for en tilsvarende flerårig periode, 
hvis Købstædernes Forsikring skriftligt har givet for-
sikringstageren meddelelse herom tidligst 3 og senest 
1 måned før opsigelsesfristens udløb. Hvis Købstædernes 
Forsikring ikke giver denne meddelelse, bliver for-
sikringen fornyet for 1 år ad gangen, og rabatten for 
flerårig tegning bortfalder.

1.2.2 Opsigelse
Forsikringen kan skriftligt opsiges af såvel forsikrings-
tageren som Købstædernes Forsikring med mindst 1 
måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb.  
Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan  
forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen
til hovedforfaldsdatoen i det år perioden udløber.
Hvis forsikringen omfatter brandforsikring for
bygninger, gælder der særlige regler – se afsnit
længere fremme i vilkårene.

1.2.3 Opsigelse eller ændring ved skade
Fra den dag Købstædernes Forsikring modtager en 
skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter erstatningens 
betaling eller skadens afvisning, kan Købstædernes 
Forsikring skriftligt og med 14 dages varsel:
a)  Opsige forsikringen.
 Forsikringstageren har samme ret.
b)   Ændre forsikringens vilkår. Ved fx at forhøje 

præmien, begrænse dækningen, indføre en selv-
risiko, forhøje en eksisterende selvrisiko eller 
kræve bedre sikring. Hvis forsikringstageren ikke 
ønsker forsikringen på de ændrede vilkår, kan 
forsikringen skriftligt opsiges til ændringsdatoen.

1.2.4  Ændring af vilkår og præmie
Købstædernes Forsikring kan med 1 måneds skriftligt 
varsel ændre forsikringsvilkårene og/eller præmien 
med virkning fra en forfaldsdato (betalingsdato).
Forsikringen fortsætter med den ændrede dækning 
og/eller præmie, når forsikringen bliver betalt for en 
ny periode. Hvis forsikringstageren ikke ønsker forsik-
ringen på de ændrede vilkår, kan forsikringen skriftligt 
opsiges til ændringsdatoen.
Ændringer som følge af indeksregulering eller lov-
mæssige bestemmelser kan ske uden varsel og giver 
ikke ret til opsigelse.

1.3 Opkrævning og betaling
Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige 
betalingsdag. Sammen med præmien opkræves tillige 
skadeforsikringsafgift til staten samt andre offentligt
fastsatte afgifter. Forsikringstageren betaler de udgif-
ter, der er forbundet med opkrævningen og betalin-
gen af præmien med videre.
Betales præmien ikke rettidigt, sender Købstædernes
Forsikring en påmindelse om den manglende præmie- 
betaling. For hver påmindelse, Købstædernes Forsikring 
udsender af denne grund, bliver der pålagt et gebyr 
svarende til selskabets omkostninger derved. I påmin-
delserne vil konsekvenserne ved fortsat manglende 
præmiebetaling være anført.
Købstædernes Forsikring kan foretage udlæg uden 
dom for den del af præmien, som vedrører brand- 
dækningen for bygninger.
Købstædernes Forsikring er berettiget til at opkræve 
gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige service- 
ydelser.

1.4  Indeksregulering
Præmier og andre beløb, der er nævnt i disse forsik-
ringsvilkår, på policer og policetillæg, reguleres én 
gang årligt med virkning fra forsikringens første for-
faldsdag i et kalenderår.
Dette gælder dog ikke for beløb, hvor der umiddel-
bart efter beløbet, eller på anden måde er nævnt, at 
det ikke indeksreguleres.
Forsikringssummer og selvrisikobeløb, reguleres
med virkning fra den 1. januar.
Indeksreguleringen sker en gang om året med  
virkning fra forsikringens hovedforfaldsdato.
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Indeksreguleringen sker på basis af ”lønindeks for den 
private sektor”, som er udregnet af Danmarks Statistik. 
Ophører udgivelsen af dette indeks eller ændres 
grundlaget for dets udregning har vi ret til at benytte 
et lignende indeks fra Danmarks Statistik.

1.5  I tilfælde af skade
For at vi til stadighed kan tilbyde bredt dækkende for-
sikringer til konkurrencedygtige priser, er det vigtigt, 
at vore kunder har den rette indstilling. Vi forventer, 
at vore kunder – populært skrevet – anvender den 
sunde fornuft. Både med henblik på at undgå og fore-
bygge skade og – hvis skaden skulle ske – at begrænse 
skadens omfang.
En skade må ikke udbedres, og ting må ikke fjernes  
eller nedrives, medmindre det er aftalt med os. Dog 
kan skade udbedres midlertidigt for at afværge alvor-
ligere følger.
Anmeld skaden hurtigst muligt. Udfyld skadeanmel-
delsen så omhyggeligt som muligt og forklar, hvad 
der er sket. Det er naturligvis muligt at kontakte os 
telefonisk eller at anmelde skade via vor hjemmeside. 
Mange skader – afhængig af art og omfang – kan be-
handles direkte via telefonen eller elektronisk. Vi vil 
oplyse om, hvorvidt en skade kan afsluttes på denne 
måde. 
Det kan være svært, når ting er stjålet eller brændt, 
nøjagtigt at huske værdi, udseende med videre for de 
ting, som er gået tabt, men forsikringstageren skal 
give alle tilgængelige oplysninger med henblik på at 
dokumentere eller sandsynliggøre sit erstatningskrav.
Anmeldes skaden uden for normal kontortid, kan 
Købstædernes Forsikrings døgnskadetelefonnummer
kontaktes: 38 17 17 61.
Ved tyveri, røveri, overfald samt hærværk skal der 
også ske anmeldelse til politiet. Husk at få en kvitte-
ring fra politiet for anmeldelsen.
Ved ansvarsskader, hvor der over for de sikrede rejses 
krav i henhold til denne forsikring om erstatning, skal 
det overlades til os at tage stilling til, om der forelig-
ger ansvarsgrundlag for det skete. Ved at anerkende 
et erstatningskrav kan man risikere selv at måtte be-
tale erstatning over for den, som kræver erstatning
(den skadelidte).
Er en skade dækket både på denne forsikring hos 
Købstædernes Forsikring og på en forsikring oprettet 
hos et andet forsikringsselskab, foreligger der dob-
beltforsikring, hvorved forsikringsselskaberne
skal dele skadeudgiften.

Har det andet forsikringsselskab taget forbehold om, 
at der kun dækkes, hvis der ikke kan opnås dækning i et 
andet forsikringsselskab, gælder samme forbehold for 
nærværende forsikring hos Købstædernes Forsikring.

Er der sket skade på ting som er omfattet af garanti-
tilsagn og lignende (for eksempel vedligeholdelses-
eller serviceabonnement), har forsikringstageren pligt 
til at forpligte garantistillere, og Købstædernes For-
sikring udbetaler kun erstatning i det omfang, der er 
hjemmel hertil i henhold til denne forsikring, og i
det omfang forsikringstageren ikke bliver fyldestgjort
af garantistilleren.
I det omfang Købstædernes Forsikring i henhold til 
denne forsikring har udbetalt erstatning, indtræder 
Købstædernes Forsikring i virksomhedens eller de sik-
redes ret over for andre, der kan forpligtes.

1.6 Moms- og afgiftsforhold
Hvis virksomheden på skadetidspunktet i sit regnskab 
over for told- og skattemyndighederne kan modregne 
moms og andre afgifter, erstattes udgifter hertil ikke 
af Købstædernes Forsikring, ligesom Købstædernes 
Forsikring ikke foretager udlæg af disse udgifter.
Er det ved forsikringens oprettelse oplyst, at dele af 
virksomheden – for eksempel enkelte bygninger – 
ikke er omfattet af virksomhedens momsregistrering, 
vil vurderingsgrundlaget og eventuel erstatning blive 
fastsat derefter, jf. i øvrigt policeteksten.

1.7 Selvrisiko
Der gælder en selvrisiko på 1.000 kr. ved enhver skade.

Hvad dækkes
Det fremgår af policen, hvilke forsikringer der er  
tegnet, herunder er vilkårene for Erhvervsansvar,  
Forureningsansvar og Produktansvar beskrevet. 
(punkt 2, 4 – 13)

2.  Erhvervsansvar

2.1 Hvad dækkes?

2.1.2 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar 
for skade tilføjet person eller ting
a)   under udøvelse af den i policen anførte  

virksomhed,
b)   der pålægges sikrede som ejer eller bruger af 

bygning eller grundareal, der benyttes ved  
virksomhedens drift.
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2.2 Hvad dækkes ikke?

2.2.1 Erhvervsansvarsforsikringen dækker ikke ansvar
for skade på ting
a)  tilhørende forsikringstageren,
b)   som sikrede har til lån, leje, opbevaring,  

afbenyttelse, befordring eller af anden grund  
har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af,

c)   som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, 
reparere, montere eller på anden måde bearbejde 
eller behandle, såfremt skaden sker under hver-
vets udførelse,

d)   forårsaget ved, at produkter eller ydelser ude- 
bliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke  
præsteres rettidigt,

e)   forårsaget ved den sikredes udførelse af jord-
arbejder, herunder jordboring og jordgrubning, 
nedramning og optrækning af spunsvægge eller 
andet, nedbrydning, grundvandssænkninger og 
andre grundvandsreguleringer,

f)   forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer,
g)   forårsaget ved arbejder på bygning eller grund- 

arealer, der benyttes ved virksomhedens drift, i 
form af – byggearbejder (nybygning, ombygning, 
tilbygning m.v.) hvad enten de udføres af sikrede 
eller andre, – jord-, vand- eller nedbrydnings- 
arbejder m.v. som anført i litra e, når sådanne  
arbejder udføres af andre end sikrede,

h)   forårsaget ved sikredes anvendelse af kraner og/
eller lifte med en løftehøjde på mere end 20  
meter, når disse er i brug som arbejdsredskab, 
medmindre det af policen fremgår, at forsikrin-
gen er udvidet til at dække denne risiko.

2.2.2 Erhvervsansvarsforsikringen dækker ikke
a)   ansvar for formuetab, der ikke er en følge af  

skade på person eller ting,
b)   ansvar for skade på person eller ting forvoldt af 

sikredes produkter eller ydelser, efter at disse er 
bragt i omsætning eller præsteret,

c)   bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder 
det offentlige eller private, herunder ”punitive 
damages”.

2.3  Forureningsansvar

2.3.1 Forsikringen dækker kun erstatningsansvar for 
forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra
den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affalds-
depoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskuds- 
eller affaldsprodukter, såfremt skaden er opstået 
uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og 
ikke er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft 
uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende 

offentlige forskrifter, og i øvrigt kun med den herfor i 
policen særskilt angivne dækningssum.

2.3.2 Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg  
eller tilsvarende som følge af udledning igennem eller
til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun 
med de i punkt 2.3.1 angivne begrænsninger.

2.3.3 Omfattes den forsikrede virksomhed af den i 
”Lov om erstatning for miljøskader” indeholdte liste
over virksomheder, for hvilke der gælder et objektivt
ansvar, er dækning efter bestemmelserne i punkt 2.3.1 
og 2.3.2 betinget af, at policen bærer særlig påteg-
ning herom.

3.  Produktansvar

3.1  Hvad dækkes?

3.1.1  Produktansvarsforsikringen dækker sikredes  
erstatningsansvar for skade på person eller ting  
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.

3.2  Hvad dækkes ikke?

3.2.1 Produktansvarsforsikringen dækker ikke ansvar for
a)   skade på eller tab vedrørende selve produktet 

eller ydelsen,
b)   skade eller tab forårsaget af produkter eller ydel-

ser, som benyttes ved driften af luftfartøj, eller 
som er medvirkende årsag til havari af luftfartøj 
eller til fremkaldelse af fare herfor,

c)   skade eller tab forårsaget af produkter eller ydel-
ser, som benyttes til "off shore"-installationer, 
og som er medvirkende årsag til havari af sådan 
installation eller til fremkaldelse af fare herfor,

d)   skade på eller tab vedrørende ting tilhørende 
forsikringstageren,

e)   skade på eller tab vedrørende ting, som sikrede 
har i sin varetægt m.v. som anført i punkt 2.2.1, 
litra b,

f)   skade på eller tab af ting, som sikrede har påta-
get sig at klargøre, installere, reparere, montere 
eller på anden måde bearbejde eller behandle, 
hvad enten skaden eller tabet sker under hver-
vets udførelse, eller skaden eller tabet sker efter 
hvervets udførelse som følge af dette,
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g)   skade på eller tab vedrørende ting forårsaget af 
sikredes jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder 
m.v. som anført i punkt 2.2.1, litra e,

h)   skade på eller tab vedrørende ting forårsaget af 
sikredes brug af sprængstoffer.

3.2.2 Produktansvarsforsikringen dækker ikke ansvar 
for formuetab, som ikke er en følge af en af forsikrin-
gen dækket person- eller tingskade.

3.2.3 Forsikringen dækker heller ikke følgende for-
muetab, 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 til-
svarende foranstaltninger med hensyn til defekte 
produkter eller ydelser,

b)   driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirek-
te tab, jf. dog punkt 5.3,

c)   bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder 
det offentlige eller private, herunder "punitive 
damages".

3.2.4 Forsikringen dækker ikke sikredes ansvar for 
skade på eller tab vedrørende ting, herunder bygninger,
a)   som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en 

del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammen-
føjet 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.

4. Afværgelse af skade

4.1  Forsikringen dækker ikke skade eller tab, hvis
indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt
har undladt at afværge.

4.2 Opstår der umiddelbar fare for, at en skade 
omfattet af forsikringen vil indtræde, dækker forsik-
ringen med den i policen herfor særskilt angivne dæk-
ningssum de udgifter og tab, som er forbundet med 
foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige 
foranstaltninger, hvad enten vedkommende foran-
staltning træffes af sikrede eller af tredjemand, over 
for hvem sikrede er ansvarlig.

4.3  For så vidt angår afværgelse af fare for indtræ-
den af en af forsikringens punkt 3 omfattet skade, 
dækker forsikringen dog ikke udgifter eller tab for-
bundet med foretagelse af foranstaltninger som 
nævnt i punkt 3.2.3, litra a, selv om de foretages med 
henblik på afværgelse af fare. Det samme gælder ud-
gifter eller tab, som er forbundet med en undersøgel-
se af, om et produkt eller en ydelse er defekt, eller om 
der foreligger fare som anført i punkt 4.2, eller som er 
en følge af, at et defekt produkt eller en defekt ydelse 
ikke kan anvendes. 

5. Aftaler om ansvar og erstatning

5.1  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 leverings- 
betingelser, og har Købstædernes Forsikring godkendt 
tilsagnet, er et i dette begrundet ansvar for en af for-
sikringen i øvrigt omfattet begivenhed dog dækket. 

5.2  Har forsikringstageren ved aftale fraskrevet 
sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke i det 
omfang, Købstædernes Forsikrings regresret herved 
begrænses, medmindre
a)   fraskrivelsen findes i forsikringstagerens almin-

delige indkøbsbetingelser, og Købstædernes  
Forsikring har godkendt fraskrivelsen, 

b)   fraskrivelsen findes i de af forsikringstagerens 
leverandør anvendte salgs- og leveringsbetin-
gelser, og disses indhold og anvendelse er i over-
ensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i et 
forhold som det foreliggende.

5.3  Har forsikringstageren i sine almindelige 
salgs- og leveringsbetingelser fraskrevet sig ansvar 
for formuetab omfattet punkt 3.2.3 litra b, og har 
Købstædernes Forsikring godkendt denne fraskrivel-
se, dækker forsikringen sådant tab, der følger af en 
af punkt 3.1.1 dækket person- eller tingskade, såfremt 
sikrede uanset fraskrivelsen, er ansvarlig herfor. 
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6.  Hvor dækkes?

6.1.1  Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar 
for skade, som er sket inden for det i policen angivne 
geografiske område.

6.1.2 Skade omfattet af punkt 3.1, som er 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.

6.1.3 Anden skade end sådan som omfattes af punkt 
3.1 uden for det i policen angivne geografiske område, 
dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af sikrede 
under rejse eller midlertidigt ophold 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.

7. Afgrænsning over for særlige  
ansvarsforsikringer

7.1  Forsikringen dækker ikke ansvar for
a)   skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motor-

drevet køretøj. Såfremt der er tegnet motor- 
køretøjsforsikring for sådant motordrevet køre-
tøj, dækker nærværende forsikring på policens 
almindelige betingelser det ansvar, der ikke om-
fattes af motorkøretøjsforsikringen, når køre- 
tøjet er i brug som arbejdsredskab,

b)   skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfar-
tøj eller luftfartøj,

c)  skade forvoldt af sikredes hund,
d)   skade forvoldt af sikrede som jæger, i det om-

fang sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen,
e)   nukleare skader som defineret i Lov om erstat-

ning for atomskader (nukleare skader), § 1.

8. Forsæt, grov uagtsomhed m.v.

8.1 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller
tab forvoldt af sikrede med forsæt eller under
selvforskyldt beruselse.

8.2 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade om-
fattet af punkt 2 (erhvervsansvar) på ting, når skaden 
skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære 
sikkerhedsforanstaltninger.

8.3  Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller
tab omfattet af punkt 3 (produktansvar), såfremt
a)   skaden eller tabet kan henføres til et groft ufor-

svarligt 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 uagt-
somhed uvidende om, at vedkommende produkt 
eller ydelse var defekt eller har hidført en sådan 
med fortsæt,

c)   skaden eller tabet skyldes, at der forsætligt eller 
groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger om 
anvendeligheden af vedkommende produkt eller 
ydelse, uanset formen for en sådan oplysning.

9. Forsikringstid

9.1  Forsikringen dækker erstatningskrav, som er 
rejst mod sikrede i forsikringstiden.

9.2  Erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af
følgende tidspunkter:
a)   det tidspunkt, hvor sikrede modtager første 

skriftlige henvendelse i anledning af en skade el-
ler et tab med krav om erstatning,

b)   det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, 
hvem det på dennes vegne påhviler at lede virk-
somhedens 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 sikre-
des handlinger eller undladelser, produkter eller 
ydelser.
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9.3  Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i for-
sikringstiden, men som anmeldes til Købstædernes 
Forsikring mere end 3 måneder efter forsikringens 
ophør, dækkes ikke.
Selv om et erstatningskrav, der i henhold til punkt
9.2, litra b, er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er 
anmeldt til Købstædernes Forsikring senest 3 måne-
der efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis 
sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændighe-
der modtager en skriftlig henvendelse med krav om 
erstatning som anført i punkt 9.2, litra a, og anmelder 
dette til Købstædernes Forsikring senest 2 år efter 
forsikringens ophør.

9.4  Forsikringen dækker ikke skade eller tab konsta-
teret før den i forsikringen herom angivne dato
(retroaktiv dato).

10.  Forsikringssummer

10.1  De i forsikringen angivne dækningssummer er 
den højeste grænse for Købstædernes Forsikrings 
forpligtelse for erstatningskrav, som efter punkt 9 er 
rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår. 

10.2  Omkostninger ved afgørelse af erstatnings-
spørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med 
Købstædernes Forsikrings godkendelse. Sådanne 
omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb 
henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt
a)   ved skade eller tab sket uden for Norden kun i 

det omfang, dækningssummerne ikke derved 
overskrides,

b)   ved skade eller tab sket i Norden fuldt ud, selv 
om dækningssummerne derved overskrides. Er 
dækningssummerne mindre end idømte erstat-
ningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige 
del af omkostninger og renter, som svarer til det 
erstatningsbeløb, Købstædernes Forsikring skal 
betale. 

10.3 Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter
vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikoen.

10.4 Den i forsikringen fastsatte selvrisiko beregnes af
a)   erstatning, inklusive renter og omkostninger til 

skadelidte,
b)  fareafværgelsesudgifter, jf. punkt 4.2,
c)   omkostninger, der er foranlediget af den sikre-

des forsvar mod krav fra tredjemands side.

11. Maksimumdækning for serieskader

11.1 Erstatningskrav, som jf. punkt 9 er rejst mod sik-
rede i anledning af skader eller tab forårsaget af sam-
me ansvarspådragende forhold, betragtes som een 
forsikringsbegivenhed (serieskadekrav).

11.2  Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt,
hvor det første krav i serien rejses, jf. punkt 9. Er  
første krav rejst forud for denne polices ikrafttræden 
eller efter denne polices ophør, er ingen del af serie-
skaderne dækket under denne forsikring.

11.3  I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører 
skader eller tab, der er konstateret før den i policen 
herom angivne dato jf. punkt 9.4, dækker forsikringen 
ikke disse skader.


