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Codan Forsikring
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet

Selskap: Codan Forsikring
ForsikringFForsikringForsikri

Produkt: Bedrift- og produktansvar
Ansvarsforsikring

Dette er en kort beskrivelse av dekningsomfanget for Bedrift- og Produktansvar. En fullstendig oversikt over hva forsikringen
ng
dekker og hvilke begrensninger som gjelder finner du i forsikringsvilkårene. Det er alltid de fullstendige vilkårene og
forsikringsavtalen mellom deg og oss som til enhver tid gjelder.
Hvilken form for forsikring er dette?
Ansvarsforsikringen beskytter hvis virksomheten påfører andre skade og blir erstatningsansvarlig.

Hva dekkes?
Bedriftsansvar
✓ Rettslig erstatningsansvar for skade som sikrede kan pådra
seg overfor tredjemann. Med skade menes
skade på person eller ting (herunder dyr, løsøre, fast
eiendom).
✓ Standard forsikringssum for Bedriftsansvar er 10 millioner
kroner og gjelder pr. skade.
Produktansvar
✓ Sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som sikredes
produkt kan påføre personer og ting grunnet feil og
mangler ved selve produktet.
✓ Standard forsikringssum for Produktansvar er 10 millioner
kroner, og gjelder pr. skade og samlet for alle skadetilfeller
i et forsikringsår.
Aktuelle tilleggsdekninger
✓ Bedrifts- og/eller produktansvar utenfor Norden.
✓ Forhandleransvar for uregistrert bil.
✓ Ansvar ved graving, spunting, peling og ras.
✓ Ansvar ved sprengning.
✓ Byggherreansvar.

Hva dekkes ikke?
×
×
×

×
×
×

Ansvar i kontraktsforhold.
Ansvar som byggherre.
Ansvar overfor mor- eller andre konsernselskaper, samt
selskaper hvor sikrede, eller sikredes familie, innehar
bestemmende innflytelse.
Skader som omfattes av Lov om yrkesskadeforsikring.
Skade på ting oppstått ved gravings- og
sprengningsarbeider.
Ansvar for forurensning.

og dersom avtalte sikkerhetstiltak det er gitt rabatt for
eller har vært en forutsetning for avtalen ikke er oppfylt.
Produktansvar
! For skader som skjer ved forsett vil selskapets ansvar
bortfalle i sin helhet.
! Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom du ikke
følger våre ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter,
og dersom avtalte sikkerhetstiltak det er gitt rabatt for
eller har vært en forutsetning for avtalen ikke er oppfylt.

Hvor er jeg dekket?
✓

I Norden, dersom ikke annet avtales.

Hvilke forpliktelser har jeg?
•
•

•
•

At du gir riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål
ved avtaleinngåelse.
At du følger sikkerhetsforskriftene og varsler oss om
eventuelle endringer. Sikkerhetsforskrifter er
aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og
begrense skade.
At du ved en skade straks melder denne.
At du ved person-, brann-, tyveri- og hærverksskader
melder ifra til politiet.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen starter fra den dato det er avtalt med selskapet og
løper for et år av gangen, dersom ikke annet er avtalt.

Er der noen begrensninger i dekningen?
Bedriftsansvar
! For skader som skjer ved forsett vil selskapets ansvar
bortfalle i sin helhet.
! Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom du ikke
følger våre ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter,

Forsikringen avtales for et år av gangen.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen betales årlig eller etter annen avtale til den dato
som fremkommer i fakturaen.

Format: © European Union, 2017

Hvordan avslutter jeg forsikringen?

