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Din forsikringsgiver information 

Din tilbuds- eller fornyelsesdokumentation angiver navnet på den licensierede forsikringsselskab inden for CNA Hardy-koncernen, der 
leverer din forsikringsdækning. Det vil være et af følgende virksomheder: 

CNA Insurance Company Limited (company registered number 950 and firm reference number 202777) 
 
Godkendt af tilsynsmyndigheden og reguleret af Financial Conduct Authority og Prudential Regulatory Authority. 'CNA Hardy' er et 
handelsnavn for CNA Insurance Company Limited og / eller Hardy (Underwriting Agencies) Limited. 
 

Ovenstående selskaber er alle registreret i England med deres registreret kontor på 20 Fenchurch Street, London, EC3M 3BY. 

Omstillingsnummer: +44 (0) 20 7743 6800 Fax: +44 (0) 20 7743 6801 Momsregistreringsnummer 667557779 
 

Hvilken form for forsikring er der tale om?  

Directors & Officers 
 

Hvilken dækning tilbydes? 

 Ejendomsskade  Forretningsafbrydelse  Varer i transit  Penge 

 Arbejdsgiverens ansvar  Offentligt ansvar  Produktansvar   

 Computer sammenbrud  Medie bestyrelses krise    Entreprenører Alle Risici 

 Begivenhed annullering  Bortførelse & afpresning    Konfiskation & Berøvelse  Specifikke Juridiske Udgifter 

 Medarbejder troskab  Livsvidenskab ejendom  Kliniske forsøg  Medicinsk faglig ansvarlighed 

 Første parts Cyber  Tredjeparts Cyber  Teknologi PI  Direktører og officerer 

 Forbrydelse  Trailere og containere  Producenternes E&O  
 

 Hvad dækker den?   Hvad dækker den ikke?  

 Erstatningsansvar der matte ifalde den 
forsikrede for formueskade påført af en 
tredjemand ved uagtsom handling, fejl eller 
forglemmelse 

  

Forsaetlig tilsidesaettelse af pligter 

 Dækkelse af krav som første gang rejses mod 
den sikrede i forsikringstiden 

 
ydet garantitilsagn af den sikrede 



 
  Paataget ansvar, der ligger ud over den forsikredes 

almindelige ansvar for den i 
policeforsidebeskrevne virksomhed 

    Bedrageri, besvigelser, kriminelle eller ondsindede 
handlinger  

    Boder, gebyrer, straffende skader eller lignende, der 
paalaegges sikrede eller tredjemand 

    Krav, der rejses mod sikrede personer, der ikke har lagt 
saedvanligt honorar 

    Tingskade og/eller personskade 



 

  krav mod sikrede der udspringer af eller står i forbindelse 
med sikredes krænkelse af immaterielle rettigheder, fx 
ophavsrettigheder, patenter, mønsterbeskyttelse eller 
varemærker 

    sikredes udvikling eller design af software, tekniske 
systemer eller produkter 

    skade på ting som sikrede har påtaget sig at klargøre, 
installere, reparere, montere eller på anden måde 

PRODUKT INFORMATIONS DOKUMENT 

Professionel ansvarsforsikring for diverse brancher 

Dette er en vejledning til dækningen leveret af CNA Hardy. Se venligst policen for detaljerede oplysninger omkring (præ) 
kontraktvilkårene og betingelser. I tilfælde af uoverensstemmelser vil vilkårene i policens formulering sejre. 
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bearbejde eller behandle 


 

  skade påført personer eller virksomheder, som gennem 
økonomisk eller anden interesse har mulighed for 
indflydelse på sikredes dispositioner 



 

  krav der rejses og som udspringer af eller står i 
forbindelse med produktion, fremstilling, minedrift, 
behandling, bearbejdning, distribution, overdragelse, 
afhændelse, salg, køb, analyser, prøver, undersøgelser 
eller lignende.  

    kontraktansvar, medmindre sikrede i samme forhold også 
udenfor kontrakt ville have været erstatningsansvarlig 


 

  krav mod sikrede der udspringer af eller står i forbindelse 
med forurening af nogen art, herunder formuetab som 
direkte eller indirekte er en følge af forurening 



 

  skade eller udbredelse af skade der indtræder som en 
direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre 
naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, 
terrorisme og lignende 

    skade eller udbredelse af skade der omfattes af § 1 i Lov 
om erstatning for atomskader 

     

     
 

 Er der nogen begrænsninger af dækningen? 

! 
Forsikringssummen er det højeste beløb, som CNA udreder for en enkelt skade, hvad enten en eller flere af policen omfattede 
personer gøres ansvarlig derfor 

! 
Forsikringssummen er tillige det højeste beløb, som CNA kan komme til at udrede for samtlige de skader, som konstateres i den 
forsikringsperiode, der er nævnt i forsikringspolicen. 

 For forsikringen gælder en selvrisiko som anført i forsikringspolicen 

 
CNA betaler samtlige de omkostninger og udgifter, sikrede med rimelighed måtte pådrage sig til afgørelse af erstatningspligtens 
eksistens og omfang på betingelse af CNA’s godkendelse heraf. Er forsikringssummen mindre end det idømte erstatningsbeløb, er 
CNA dog kun pligtig til at tilsvare den del af omkostninger og udgifter, der svarer til det erstatningsbeløb, som CNA skal betale. 

 
Såfremt sikrede konstaterer at et eller flere dokument(er), som tilhører sikrede eller er overladt i hans varetægt, er gået til grunde, beskadiget, 
tabt eller bortkommet, vil forsikringen dække følgende tab som anfort i forsikringsbetingelserne. 

 
Erstatningskrav som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til CNA senere end tre måneder efter forsikringens ophør, dækkes 
ikke 

 
Sikrede må ikke anerkende eller afgøre erstatningskrav samt omkostninger og udgifter forbundet hermed, men skal overlade til CNA eller 
deres advokat at varetage sine interesser 

 
Denne police skal ikke yde dækning for handel eller aktivitet, som kan pålægges anvendelige økonomiske, politiske eller 
handelsmæssige sanktioner, forbud eller restriktioner 

 

Intet forsikringsselskab eller genforsikringsselskab skal pålægges at yde dækning, betale erstatning eller udrede en ydelse i 
henhold til denne Police, såfremt sådan ydelse af dækning, sådan betaling af erstatning eller sådan udredelse af ydelser vil 
udsætte forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber eller nogen medlemmer af forsikringsselskabets gruppe for anvendelige 
økonomiske, politiske eller handelsmæssige sanktioner, forbud eller restriktioner 

 

 Hvor er jeg dækket?  

 I hele Europa  
 

 Hvilke forpligtelser har jeg? 

- Saafremt der sker vaesentlige aendringer i sikredes virksomhed, skal dette omgaaende anmeldes til forsikringsselskabet.  

- 
Sikrede skal anmelde omstaendigheder, som kan forventes at give anledning til, at der rejses krav mod sikrede, inden 
forsikringens ophorsdato.  

- Saafremt erstatningskrav fremsaettes eller formodes fremsat, skal det omgaaende anmeldes til forsikringsselskabet.  
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 Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Forste praemie forfalder til betaling den (indsaet dato) og senere praemier til forfaldsdage, der er angivet i policeoversigten.  
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 Hvornår går dækningen fra og til?  

Daekningen begynder paa (indsaet dato). Daekningen slutter paa (indsaet dato).  
 

 Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Forsikringstageren kan opsige forsikringen med 1 maaneds skriftligt varsel til forsikringens hovedforfaldsdag.  

 


