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Dette produktark indeholder kun en oversigt over indholdet i GF’s Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Du kan finde mere om
forsikringen på GF’s hjemmeside www.gfforsikring.dk eller ved at kontakte GF Forsikring på tlf. 70 13 80 80 eller på mail
gf@gfforsikring.dk. Opretter du forsikringen, sender vi dig de samlede betingelser og din police, som udgør aftalen mellem os. Har
du allerede en erhvervs- og produktansvarsforsikring hos GF Forsikring, så finder du dine betingelser på Mit GF.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Erhvervs- og produktansvarsforsikringen er en erhvervsforsikring, der er knyttet til din virksomhed, den indeholder en række forskellige
dækninger af det ansvar, du og dine ansatte kan pådrage jer, i forbindelse med arbejdet. Du kan se det fulde overblik over, hvilke
dækninger din Erhvervs- og produktansvarsforsikring kan bestå af nedenfor.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Her vises alle de dækninger, du kan vælge
imellem. Det vil fremgå af dit tilbud eller din
police, hvilke der indgår i din forsikring.

Her vises nogle eksempler på ting, der ikke er
omfattet af din Erhvervs- og
produktansvarsforsikring. Listen er ikke
udtømmende, så det fulde overblik over, hvilke ting
der ikke er omfattet, finder du i
forsikringsbetingelserne.
 Erhvervsansvar for skade på ting tilhørende
forsikringstager

Basis

✓

Erhvervsansvar

Tilvalg

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gravedækning
Reparationsansvar
Løftedækning
Nøgletyveri
Produktansvar
Ingrediens- og komponenttab
Behandling og bearbejdning
Tilbagekaldelse








Erhvervsansvar for skade på ting som sikrede
har påtaget sig at klargøre, installere, reparere,
montere eller på anden måde bearbejde, med
mindre der er tegnet reparationsansvar
Produktansvar for skade forvaldt af produkt eller
ydelse, som ikke er angivet i policen
Skader forvoldt med forsæt eller under
selvforskyldt beruselse
Bøder, herunder pønal kompensation
Skader hvor sikrede ikke kan gøres juridisk
erstatningsansvarlig

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Her vises nogle eksempler på skader, som ikke er dækket på din Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Listen er ikke
udtømmende, så det fulde overblik over, hvilke skader der ikke er dækket, finder du i forsikringsbetingelserne.

!
!
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Ansvar for formuetab, som ikke er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade
Erstatningskrav som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes senere end tre måneder efter
forsikringens ophør.
Produktansvar for skade sket udenfor det i policen angivet geografiske område

Hvor er jeg dækket?

✓ Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i policen angivne geografiske område .
Der kan gælde særlige regler for de enkelte dækninger, som du finder i forsikringsbetingelserne

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Betale den opkrævede præmien rettidigt.
Du skal straks anmelde en skade til GF Forsikring.
Give GF Forsikring besked om ændringer i risikoen i forhold til policen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du kan betale for din forsikring årligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt, og du kan betale via indbetalingskort eller
Betalingsservice. Det fremgår af din police, hvor ofte du har valgt at betale. Betalingen for forsikringen opkræves i
henhold til den betalingsfrist, der er noteret på din opkrævning.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen dækker fra den dato, der fremgår af policen, og gælder for den periode der fremgår af policen. Efter
perioden fornys policen for en ny periode, medmindre policen er blevet opsagt inden da.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges skriftligt til hovedforfaldsdatoen, som fremgår af din police.
Hvis du opsiger en forsikring, der gælder for en flerårig periode, så skal du tilbagebetale den rabat, du har fået for at
have valgt en flerårig periode.
Efter enhver anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning
af skaden.

