
 

 

 

CERTIFIKAT

17. juni 2019

Nr: 316-003424

Side 1

Forsikringstager.  .  .  .  .  . 105113:
Nordsjællands Bygningsrådgivning ApS
Gribskov Parkvej 3
3400  Hillerød

Forsikringsperiode.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . :

:
:

15.09Hovedforfald.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

15.09.2018  -  14.09.2019

ÅrligOpkrævningstermin.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING
________________________________________________________________________________________________________________________________

:Præmie.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.000,00DKK
:Skadesforsikringsafgift.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264,00DKK

 D Æ K N I N G S O M F A N G 

Forsikringen omfatter 2 firmaer: NordsjællandsForsikrede.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . :
Bygnings-rådgivning (enkeltmandsfirma) og Nordsjællands
Bygnings-rådgivning ApS

Aktiviteter indenfor bygningsrådgivning og eftersyn i henholdDækker følgende aktiviteter.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . :
til begæringen den 18. marts 2005 samt fornyelsesbegæring
af den 20. august 2018

Forsikringssum pr. forsikringsår.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.500.000: DKK
Selvrisiko ved enhver skade.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25.000: DKK

:

________________________________________________________________________________________________________________________________

dahlberg assurance agentur a/s, Nyhavn 43 B, 1., 1051 København K     CVR-nr. 3008 7534     Tlf. (+45) 3370 4450     agentur@dahlberg.dk



 

 

 

CERTIFIKAT

17. juni 2019

Nr: 316-003424

Side 2

Forsikringstager.  .  .  .  .  . 105113:
Nordsjællands Bygningsrådgivning ApS
Gribskov Parkvej 3
3400  Hillerød

Klausuler/særlige betingelser:

Retroaktiv dato: 10. april 2005

Pr. 04/02-2019 er forsikringssummen forhøjet fra kr. 1.500.000 til kr. 2.500.000 ialt pr. forsikring
kr. 2.500.000 ialt pr. forsikringsår. Selvrisikoen er pr. samme dato ændret fra kr. 15.000 til
kr. 25.000 pr. skade. Sumforhøjelsen vil være gældende for krav rejst pr. den 04/02-2019

Underleverandører er ikke omfattet af denne forsikring.

Undtagelsesklasulen "Asbestos og Toxic Mould" er slettet som undtagelse, pr. 1. maj 2019.

Generelle London Klausuler - Se Bilag til Certifikatet:

NMA1622 - Undtagelsesklausul for Radioaktivitet og Eksplosive Nukleare Samlinger
NMA2918 - Undtagelsestillæg vedrørende Krig og Terrorisme
LMA3100  - Begrænsnings- og Undtagelsesklausul for Sanktioner
LSW1001  - Separat Ansvar
LSW487     - Europæisk Klausul for forkyndelse og Værneting
LBS003 2   - Klager

LLOYD'S SYNDIKATER:
Aegis - 1225 (75%)
Canopius - 4444 (25%)

EO.570 (02/02)Betingelser.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . :
Lloyd's Insurance Company S.A.Tegnet hos.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . :

: B1262BW0106618Kontraktnr..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Kenneth Schultz
kesc@dahlberg.dk
(+45) 3370 4454

________________________________________________________________________________________________________________________________

dahlberg assurance agentur a/s

Sagsbehandler.  .  .  .  .

                               

________________________________________________________________________________________________________________________________

dahlberg assurance agentur a/s, Nyhavn 43 B, 1., 1051 København K     CVR-nr. 3008 7534     Tlf. (+45) 3370 4450     agentur@dahlberg.dk
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Almindelige forsikringsbetingelser 
PROFESSIONELT ANSVAR 

 
 
1. SIKREDE OG DENNES ANSATTE 
  

1.1 Sikrede under denne police er det i forsikringscertifikatet nævnte firma/selskab samt alle tidligere,  
 nuværende eller fremtidige partnere eller direktører samt sikredes ’ansatte’. 

 
1.2 ’Ansatte’ skal betyde alle tidligere, nuværende eller fremtidige personer, mens de arbejder under  

kontrakt eller som elever i nævnte firma/selskab. 
 
 
2. FORSIKRINGEN DÆKKER 
 
 2.1 PROFESSIONELT ANSVAR 
 
  Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede måtte ifalde for formueskade påført tredjemand 

som følge af krav rejst mod sikrede i forsikringsperioden for påstået uagtsom handling, fejl eller 
undladelse begået af sikrede, dennes ansatte eller enhver person, der handler på vegne af sikrede, i 
forbindelse med sikredes udøvelse af erhverv som anført i forsikringscertifikatet. 

 
 2.2 BESVIGELSE BEGÅET AF ANSATTE 
 
  Forsikringen dækker den sikrede for det tab, sikrede måtte lide for krav rejst mod sikrede i forsikrings-

perioden som følge af dennes ansattes uberettigede brug af midler i deres varetægt, eller til hvilke de har 
adgang i deres egenskab af ansatte hos sikrede. 

 
 2.3 BRUD PÅ ELLER KRÆNKELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER 

 
Forsikringen dækker for ethvert juridisk ansvar, som sikrede måtte ifalde for krav rejst i forsikrings-
perioden som følge af ethvert påstået eller egentligt brud på eller krænkelse af immaterielle rettigheder 
(inklusive copyright, varemærke, servicemærke, patentrettigheder, registrerede designs eller andres 
system eller program), tillidsbrud, fortrolige informationer, forretningshemmeligheder, privatlivets fred, 
eller misbrug af alle fortrolige oplysninger eller informationer, der er underlagt lovmæssige begræns-
ninger vedrørende disses brug, begået af den sikrede, dennes ansatte eller enhver person, der i god tro 
handler på vegne af sikrede, i forbindelse med dennes udøvelse af sikredes arbejde. 

 
 2.4 BAGVASKELSE, INJURIER OG ÆREKRÆNKELSER 

 
Forsikringen dækker den sikrede for ethvert beløb, som den sikrede ifølge loven er forpligtet til at betale 
som følge af krav rejst i forsikringsperioden for bagvaskelse, injurier, ærekrænkelser, som skyldes ord talt 
eller skrevet af sikrede, dennes ansatte eller enhver person, der handler på vegne af sikrede, i forbindelse 
med dennes udøvelse af sikredes arbejde. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Side 2 af 7 
Lloyd’s EO 570 (02/02) 
 

dahlberg, Nyhavn 43B, 1. sal, 1051 København K, T +45 3370 4450, agentur@dahlberg.dk, www.dahlbergagentur.dk 

COVERHOLDER AT LLOYD’S 
 

 2.5 TAB AF DOKUMENTER 
 
Forsikringen dækker for ethvert ansvar, forpligtelse eller sagsomkostninger, som den sikrede måtte 
pådrage sig over for tredjemand samt enhver omkostning, gebyr og udgift, som sikrede måtte pådrage  
sig i forbindelse med at skulle erstatte og/eller rekonstruere dokumenter som følge af, at de pågældende 
dokumenter er gået til grunde, beskadiget, tabt eller bortkommet i forsikringsperioden, og at dette er 
opdaget og anmeldt til Underwriters i forsikringsperioden. 
 
Det er en betingelse for dækning, at dokumentation i form af regninger og/eller regnskaber forelægges i 
forbindelse med fremsættelse af krav om dækning af omkostninger og andre udgifter. De pågældende 
regninger og/eller regnskaber skal godkendes af en regnskabskyndig, som udpeges af Underwriters efter 
nærmere aftale med sikrede. 
 
Definition af Dokumenter 
 
'Dokumenter' under punkt 2.5 skal betyde skøder, testamenter, aftaler, kort, planer, fortegnelser, bøger, 
breve, certifikater, formularer, computer programmer eller lagrede data, skrevne eller hullet i kort eller 
bånd eller magnetdisks eller magnetbånd eller ethvert andet data medie, og dokumenter af enhver art, 
både skrevne, trykte eller reproducerede ved enhver anden metode (bortset fra ihændehaver obligationer, 
kuponer, indenlandske eller udenlandske pengesedler, konnossementer og enhver form for omsætnings-
papirer) ejet af eller betroet til den sikrede. 
 

 
3. UNDTAGELSER 
 
 Forsikringen dækker ikke i tilfælde af: 
 
 3.1 at sikrede har tilsidesat sine pligter forsætligt eller ved grov uagtsomhed. 
 
 3.2 at sikrede har påtaget sig et ansvar, der ligger ud over hans almindelige ansvar ved udførelsen af det 

erhverv, som er nævnt i forsikringscertifikatet. 
 

3.3 bedrageri, besvigelse eller kriminelle handlinger begået af sikrede. 
 

 3.4 bøder af strafferetlig karakter og bøder pålagt sikrede. 
 
 3.5 krav, der rejses mod sikrede af personer, der ikke har erlagt sædvanligt honorar. 
 
 3.6 krav, der rejses af moderselskab, datterselskab eller associeret selskab, medmindre det oprindelige krav 

stammer fra en uafhængig tredjeperson. 
 
 3.7 ethvert krav for personskade eller legemsbeskadigelse, sygdom eller død af enhver person, ethvert tab, 

destruktion eller skade af eller på materiel ejendom, medmindre sådanne krav stammer fra eller er en 
følge af forsømmelig rådgivning, design, specifikation eller formel ydet af forsikrede. 

 
 3.8 ethvert krav som er baseret på, opstår af, direkte eller indirekte har relation til, er en følge af eller på 

enhver måde involverer udsivning, forurening eller kontaminering af enhver art. 
 

3.9 krav som direkte eller indirekte opstår som følge af brug af motorkøretøjer, skibe eller fly. 
 

 3.10 ethvert krav som opstår ved svigt og/eller manglende ydeevne af edb-udstyr eller software. 
 
 3.11 tab, ødelæggelse eller skader på en hvilken som helst ejendom, tab eller udgifter forbundet hermed eller 

følgeskader eller juridisk ansvar af enhver art, som direkte eller indirekte er forårsaget helt eller delvis af 
eller er en følge af 
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3.11.1 ioniserende bestråling eller radioaktiv forurening fra nukleart brændsel eller affald fra  
 forbrænding af nukleart brændsel. 
 
3.11.2 radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaber ved eksplosive nukleare 
 konstruktioner eller komponenter heraf. 

 
3.12 Erstatningsansvar, der helt eller delvis skyldes eller er en direkte eller indirekte følge af, at nedenstående  

enheder: 
 

a) elektronisk databehandlingsudstyr eller andet udstyr, herunder indlejrede microchips  
b) edb-programmer 
c) software 
d) medier 
e) data 
f) hukommelse 
g) ur (RTC) 
h) datofunktion 
i) andre dermed forbundne komponenter, systemer, processer eller enheder 
 
faktisk eller angiveligt har mistet evnen til uden fejl og fuldt ud at læse, genkende, fortolke eller behandle 
et indkodet, forkortet eller krypteret dato-, tids- eller kombineret dato-/tids- eller datafelt korrekt og  
effektivt. Dette omfatter desuden fejl i indlæsning eller programmering af originale eller modificerede  
data og gælder foruden sikrede også tredjemand, som af sikrede helt eller delvis har fået overdraget  
ansvaret for drift eller levering af tjenesteydelser. 

 
 3.13  Enhver form for råd, advarsler, rådgivning, design, vurdering, besigtigelse, installering, modificering,  
   vedligeholdelse, udbedring eller tilsyn, som er eller burde være afgivet eller foretaget af sikrede eller på 

 sikredes vegne med henblik på at bestemme, korrigere eller vurdere ovennævnte potentielle eller faktiske 
 ophør, udfald eller fejlfunktioner som nævnt i punkt 3.12. 

 
 3.14  tab eller udbredelse af sådanne tab, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre 

 naturforstyrrelser samt tab, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller i forbindelse med atomkerne-
 reaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad 
 enten sådan skade indtræder i krigs- eller fredstid. 

 
 3.15  tab eller skade direkte eller indirekte forårsaget af, i forbindelse med eller som følge af krig, invasion, 

 krigslignende handlinger, fjendtligheder (hvad enten der er erklæret krig eller ej), borgerkrig, oprør, 
 revolution, opstand, eller magtovertagelse fra militærets eller andres side, nationalisering eller 
 beslaglæggelse, ødelæggelse eller beskadigelse af ejendom af eller beordret af enhver regering eller 
 offentlig eller lokal myndighed.  

 
 3.16  Ethvert krav rejst i U.S.A. eller Canada eller i ethvert område, der falder inden for amerikansk eller 

 canadisk jurisdiktion. 
 
 3.17  Uanset hvad der i øvrigt måtte være bestemt i selve forsikringen eller tillæg hertil, dækker forsikringen 

 ikke nogen form for tab, skade, omkostning eller udgift, der direkte eller indirekte er en følge af eller 
 skyldes en terrorhandling, selv om andre forhold måtte have bidraget til tabet, enten samtidig med 
 terrorhandlingen eller efterfølgende. 

 
    Terrorhandling skal forstås som en handling (herunder anvendelse af vold eller magt eller trussel herom)

 begået af en eller flere personer eller grupper, enten enkeltvis, på vegne af eller i forbindelse med 
 organisationer eller regeringer, i politisk, religiøst, ideologisk eller lignende øjemed, f.eks. med henblik 
 på at øve indflydelse på en regering og/eller opskræmme offentligheden eller dele af denne. 
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   Herudover gælder, at tab, skader, omkostninger eller udgifter, der direkte eller indirekte er en følge af 
 eller skyldes handlinger, der er foretaget med henblik på at bekæmpe, forhindre, begrænse eller på anden 
 måde er relateret til en terrorhandling, ikke er dækket. 

 
   Såfremt Underwriters assurandøren hævder, at et tab, en skade, omkostning eller udgift ifølge denne  
   undtagelsesbestemmelse ikke er dækket af forsikringen, er det op til den forsikrede at føre bevis for det 
   modsatte. 
 
   I tilfælde af denne bestemmelses delvise ugyldighed eller manglende retsvirkning, vil den resterende del 

 af bestemmelsen dog fortsat have fuld gyldighed. 
 
 3.18  Forsikringen dækker ikke ethvert ansvar, som direkte eller indirekte er en følge af Selskabstømning. 
 
 
4. FORSIKRINGSSUM 
 
 Den totale forsikringssum er det højeste beløb, som Underwriters udreder for en enkelt skade, hvad enten en eller 
 flere af policen omfattede personer kan gøres ansvarlig derfor. Den totale forsikringssum er tillige det højeste 
 beløb, som Underwriters kan komme til at udrede for samtlige de skader, som konstateres i den forsikrings- 
 periode, der er nævnt i forsikringscertifikatet. 
 
 
5. SELVRISIKO 
 
 For forsikringen gælder en selvrisiko som anført i forsikringscertifikatet. Den anførte selvrisiko gælder for alle 
 og enhver skade inklusive omkostninger og udgifter. 
 
 
6. OMKOSTNINGER OG UDGIFTER 
 
 Underwriters betaler samtlige de omkostninger og udgifter, sikrede med rimelighed måtte pådrage sig til 
 afgørelse af erstatningspligtens eksistens og omfang på betingelse af Underwriters’ godkendelse heraf. Det totale 
 beløb, Underwriters skal betale under denne police for alle skader og/eller omkostninger og/eller udgifter kan 
 ikke overstige forsikringssummen angivet i forsikringscertifikatet. 
 
 
7. DÆKNINGSPRINCIP 
 
 Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af et af følgende tidspunkter:  
 
 7.1 det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse med krav om erstatning i anledning af en 

skade eller et tab. 
 
 7.2 det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om, 
 
  7.2.1 at der er indtrådt en skade eller et tab, eller 
 
  7.2.2 at der er risiko for, at der vil indtræde en skade eller et tab. 
 
 Såfremt den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før 
 forsikringens ikrafttræden, er det en betingelse for Underwriters’ erstatningspligt, at sikrede godtgør, at han ikke 
 på noget tidspunkt før forsikringens tegning har haft kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav kunne 
 blive rejst. 
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 Såfremt forsikringen ændres, herunder ved forhøjelse af forsikringssummen, og den til grund for erstatnings- 
 kravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før ændringsdatoen, gælder samme 
 bestemmelse for så vidt angår Underwriters’ pligt til at erstatte på de efter ændringen gældende vilkår. 
 
 Erstatningskrav, der er rejst mod forsikringstageren i forsikringstiden, men som anmeldes mere end 6 måneder  
 efter forsikringens ophør, dækkes ikke. 
 
 
8.  SERIESKADEKRAV 
 
 Erstatningskrav, som efter punkt 7 er rejst mod sikrede i anledning af formueskade forårsaget af samme  
 ansvarspådragende forhold, betragtes som en forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). 
 
 Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. Er første krav i serien rejst  
 forud for denne polices ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under  
 denne police. 
 
 
9. ANDEN FORSIKRING 
 
 Forsikringen dækker ikke i det omfang, de ved nærværende certifikat forsikrede interesser er dækket af anden  
 police. 

 
 
10. ANMELDELSESPLIGT 
 
 Sikrede skal som en absolut betingelse for sin ret til erstatning øjeblikkeligt give Underwriters skriftlig  
 anmeldelse, så snart der bliver rejst et krav. Endvidere skal øjeblikkelig anmeldelse finde sted af alle  
 omstændigheder, der kan føre til et erstatningskrav. 
 
 
11. FORHOLD I SKADETILFÆLDE 
 
 Sikrede må ikke anerkende eller afgøre erstatningskrav samt omkostninger og udgifter forbundet hermed. Det er  
 en absolut forudsætning for dækning under dette certifikat, at alle krav og/eller omstændigheder, der kan føre til  
 at der rejses krav mod sikrede, skal anmeldes til og kontrolleres af Underwriters. På Underwriters’ eller deres  
 advokats anmodning er sikrede forpligtet til at meddele eller skaffe oplysninger, som Underwriters finder  
 nødvendige for sagens oplysning og afslutning. 
 
 
12. RISIKOFORANDRING 
 
 Indtræder der forandringer i de i begæringen eller på anden måde opgivne forhold, skal sikrede anmelde dette til  
 Underwriters. 
 
 
13. OPSIGELSE 
 
 Forsikringen løber for ét år ad gangen, medmindre andet er anført i forsikringscertifikatet, og fornyelse af  
 forsikringen vil være betinget af tilfredsstillende fornyelsesbegæring. Efter anmeldelse, afvisning eller  
 udbetaling af erstatningskrav kan forsikringen opsiges af Underwriters eller sikrede med 30 dages varsel. 
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14. PRÆMIEBETALING 
 
 Betales første præmie ikke ved påkrav, ophører Underwriters’ ansvar. Det samme gælder, hvis en senere præmie  
 ikke betales inden 14 dage efter påkravs afsendelse. 
 
 
15. LOV 
 
 Denne forsikring skal være underkastet dansk lovgivning, og enhver tvist, der opstår herunder eller i forbindelse  
 med denne forsikring, skal afgøres enten ved voldgift eller ved en dansk domstol. 
 
 
16.  VOLDGIFT 
 
 Som en første mulighed kan parterne afgøre, at enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med denne forsikring,  
 skal afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Voldgiftsinstituttet afgør, hvorledes der skal  
 forholdes med sagens omkostninger. 
 
 
17. RETSKLAUSUL 
 
 Som en anden mulighed kan enhver stævning eller retsforfølgning, der måtte blive udtaget mod Underwriters  
 med henblik på sagsanlæg mod dem i forbindelse med nærværende forsikring, forkyndes for dahlberg assurance  
 brokers as, Nyhavn 43B. 1., 1051 København K, som er bemyndiget til at modtage en sådan forkyndelse på  
 Underwriters’ vegne. 
 
 
18. GEOGRAFISK DÆKNINGSOMRÅDE 
 
 Forsikringen dækker det ansvar, sikrede måtte ifalde som følge af uagtsom handling, fejl eller undladelse begået  
 af sikrede eller dennes ansatte fra sikredes kontor(er) i Danmark. 
 
 
19. SEPARAT ANSVAR 
 
 Forsikringsgivernes forpligtelse under policen er alene begrænset til deres egen individuelle tegning og er ikke  
 solidarisk. Under den samme police er forsikringsgiverne ikke ansvarlige for tegning foretaget af nogen anden  
 forsikringsgiver, som af en hvilken som helst årsag ikke opfylder sin forpligtelse. 
 
 

20.     KLAGER 
 
 Hvis du ønsker at klage over din forsikring, kan du kontakte: 
 
 dahlberg assurance agentur a/s 
 Nyhavn 43B, 1., 1051 København K 
 Mail: agentur@dahlberg.dk 
 Tlf: +45 33 70 44 50 

  
 Venligst oplys forsikringstagerens navn og policenummer i enhver korrespondance. Hvis din klage vedrører et  
 krav, bedes du også oplyse dit skadenummer.  

  
 Du vil få en hurtig skriftlig bekræftelse på modtagelse af din klage og et skriftligt endeligt svar på din klage  
 senest 8 uger efter modtagelsen. 
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 Hvis du er utilfreds med det endelige svar på din klage, kan du henvise din klage til: 
  

 Ankenævnet for Forsikring 
 Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, Danmark 
 Tlf.: 33 15 89 00 
 Telefontid: 10:00 til 13:00 
 Hjemmeside: www.ankeforsikring.dk 
  
 Disse klageprocedurer påvirker ikke din ret, du måtte have til at anlægge retssager eller andre retsmidler, der  
 måtte være tilgængelige for dig. 
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GENERELLE KLAUSULER 
 
Uanset, at nærværende dokument måtte indeholde anden oplysning, gælder følgende for alle dele af  
nærværende certifikat, herunder eventuelle tillægsdækninger. 

(Nedenstående klausuler er en oversættelse af de engelske betingelser. I tvivlstilfælde vil de engelske betingelser 
være gældende).  

 

NMA1622 - UNDTAGELSESKLAUSUL FOR RADIOAKTIVITET OG  

                      EKSPLOSIVE NUKLEARE SAMLINGER 

Dette certifikat dækker ikke: 

 

(a) tab eller ødelæggelse af eller skade på enhver genstand eller ethvert tab eller enhver udgift, der er en følge af eller op-

står deraf, eller af ethvert følgetab 

(b) ethvert juridisk ansvar af enhver art,   

der direkte eller indirekte er forårsaget eller forværres af eller skyldes 

(i) ioniserende stråling fra eller forurening forårsaget af radioaktivitet fra kernebrændsel, kerneaffald eller fra forbrænding 

af kerneaffald 

(ii) radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaber ved eksplosive nukleare samlinger eller dele heraf. 

4/4/68 

NMA1622 

 

 

NMA2918 - UNDTAGELSESTILLÆG VEDRØRENDE KRIG OG TERRORISME  

Uanset hvad der i øvrigt måtte være bestemt i nærværende forsikring eller tillæg dertil, aftales det, at forsikringen undta-

ger tab, skade, omkostning eller udgift af enhver art, som er direkte eller indirekte forårsaget af, hidrører fra eller i forbin-

delse med noget af følgende, uanset enhver anden årsag eller hændelse, som samtidig eller i nogen anden rækkefølge 

medvirker til tabet;  

 

1. krig, invasion, udenlandske fjenders handlinger, fjendtligheder eller krigslignende aktiviteter (uanset om der er erklæret 

krig), borgerkrig, oprør, revolution, opstand, uroligheder, som antager omfang til eller bliver til en opstand, militær eller 

tilranet magt; eller  

  

2. terrorhandling.  

 

Med henblik på nærværende tillæg betyder en terrorhandling en handling, herunder, men ikke begrænset til, magt- eller 

voldsanvendelse og/eller trussel derom, fra en person eller gruppe(r) af personer, uanset om de handler alene eller på 

vegne af eller i forbindelse med nogen organisation(er) eller regering(er), som er engageret i politiske, religiøse, ideologiske 

eller lignende formål, herunder hensigt om at påvirke en regering og/eller at udsætte samfundet eller dele af samfundet 

for frygt.  

 

Nærværende tillæg undtager endvidere tab, skade, omkostning eller udgift af enhver art, som direkte eller indirekte forår-

sages af, hidrører fra eller er i forbindelse med nogen handling, der udføres for at kontrollere, forhindre, undertrykke eller 

på nogen måde vedrører (1) og/eller (2) ovenfor.  

 

Hvis Underwriters gør gældende, at et tab, skade, en omkostning eller udgift ikke dækkes af forsikringen på grund af nær-

værende undtagelse, påhviler det forsikringstageren at bevise det modsatte. Hvis det konstateres, at en del af tillægget er 

ugyldigt eller uden retskraft, vil den resterende del være fuldt gyldigt og i kraft. 

 

08/10/01 

NMA2918 
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LMA3100 - BEGRÆNSNINGS- OG UNDTAGELSESKLAUSUL FOR SANKTIONER 

Intet (gen)forsikringsselskab skal anses for at yde dækning og intet (gen)forsikringsselskab skal være forpligtet til at betale 

erstatningskrav eller levere ydelser i henhold til nærværende i et omfang, der betyder, at tilvejebringelsen af dækningen, 

betalingen af erstatningskravet eller leveringen af ydelsen udsætter (gen)forsikringsselskabet for sanktioner, forbud eller 

begrænsninger i henhold til FN’s resolutioner eller handelsmæssige eller økonomiske sanktioner, love eller forordninger i EU, 

Det Forenede Kongerige eller USA. 

15/09/2010 

LMA3100 

 

LSW1001 – SEPARAT ANSVAR  

 
Forsikringsgivers forpligtelser i henhold til forsikringsaftaler, som de har tegnet, er underlagt særskilt hæftelse, ikke solidarisk 

hæftelse med andre forsikringsgivere. Den enkelte forsikringsgivers forpligtelser er begrænset udelukkende i forhold til deres 

andel. De tegnende forsikringsgivere er ikke ansvarlige for andre medtegnende forsikringsgiveres andel(e), hvis disse af en 

eller anden grund ikke opfylder en del af eller alle deres forpligtelser. 

 

08/94 

LSW1001 (Insurance) 

 

LSW487 - EUROPÆISK KLAUSUL FOR FORKYNDELSE OG VÆRNETING 

Det aftales, at denne forsikring er eksklusivt underlagt dansk lov og praksis, og enhver tvist, der opstår under, fra eller i for-

bindelse med denne forsikring er eksklusivt underlagt enhver kompetent ret i Danmark. 

Underwriters accepterer herved, at alle stævninger eller indkaldelser, der kræver forkyndelse for dem med det formål at 

indlede retsprocesser mod dem i forbindelse med denne forsikring, anses for at være forkyndt korrekt, hvis de adresseres til 

dem og leveres til dem hos  

dahlberg assurance agentur a/s 

Nyhavn 43B, 1. 

1051 København K 

som i dette tilfælde har fuldmagt til at modtage forkyndelse på deres vegne. 

Ved at give ovennævnte fuldmagt giver Underwriters ikke afkald på retten til særlige forsinkelser eller tidsperioder, som de 

måtte have ret til i forbindelse med forkyndelse af sådanne stævninger eller indkaldelser som følge af, at de har bopæl eller 

domicil i England. 

04/93 

LSW487 

- 
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LBS0032 – KLAGER 
 

Hvis du ønsker at klage over din forsikring, kan du kontakte: 

  

   dahlberg assurance agentur a/s 

   Nyhavn 43B, 1., 1051 København K 

   Mail: agentur@dahlberg.dk 

    Tlf: +45 33 70 44 50 

 

Venligst oplys forsikringstagerens navn og policenummer i enhver korrespondance. Hvis din klage vedrører et krav,  

bedes du også oplyse dit skadenummer.  

 

Du vil få en hurtig skriftlig bekræftelse på modtagelse af din klage og et skriftligt endeligt svar på din klage senest  

8 uger efter modtagelsen. 

 

Hvis du er utilfreds med det endelige svar på din klage, kan du henvise din klage til: 

  

   Ankenævnet for Forsikring 

   Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Danmark 

   Tlf .: 33 15 89 00 

   Telefontid: 10:00 til 13:00 

   Hjemmeside: www.ankeforsikring.dk 

 

Disse klageprocedurer påvirker ikke din ret, du måtte have til at anlægge retssager eller andre retsmidler, der måtte  

være tilgængelige for dig. 
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Almindelige forsikringsbetingelser 
PROFESSIONELT ANSVAR 

 
 
1. SIKREDE OG DENNES ANSATTE 
  

1.1 Sikrede under denne police er det i forsikringscertifikatet nævnte firma/selskab samt alle tidligere,  
 nuværende eller fremtidige partnere eller direktører samt sikredes ’ansatte’. 

 
1.2 ’Ansatte’ skal betyde alle tidligere, nuværende eller fremtidige personer, mens de arbejder under  

kontrakt eller som elever i nævnte firma/selskab. 
 
 
2. FORSIKRINGEN DÆKKER 
 
 2.1 PROFESSIONELT ANSVAR 
 
  Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede måtte ifalde for formueskade påført tredjemand 

som følge af krav rejst mod sikrede i forsikringsperioden for påstået uagtsom handling, fejl eller 
undladelse begået af sikrede, dennes ansatte eller enhver person, der handler på vegne af sikrede, i 
forbindelse med sikredes udøvelse af erhverv som anført i forsikringscertifikatet. 

 
 2.2 BESVIGELSE BEGÅET AF ANSATTE 
 
  Forsikringen dækker den sikrede for det tab, sikrede måtte lide for krav rejst mod sikrede i forsikrings-

perioden som følge af dennes ansattes uberettigede brug af midler i deres varetægt, eller til hvilke de har 
adgang i deres egenskab af ansatte hos sikrede. 

 
 2.3 BRUD PÅ ELLER KRÆNKELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER 

 
Forsikringen dækker for ethvert juridisk ansvar, som sikrede måtte ifalde for krav rejst i forsikrings-
perioden som følge af ethvert påstået eller egentligt brud på eller krænkelse af immaterielle rettigheder 
(inklusive copyright, varemærke, servicemærke, patentrettigheder, registrerede designs eller andres 
system eller program), tillidsbrud, fortrolige informationer, forretningshemmeligheder, privatlivets fred, 
eller misbrug af alle fortrolige oplysninger eller informationer, der er underlagt lovmæssige begræns-
ninger vedrørende disses brug, begået af den sikrede, dennes ansatte eller enhver person, der i god tro 
handler på vegne af sikrede, i forbindelse med dennes udøvelse af sikredes arbejde. 

 
 2.4 BAGVASKELSE, INJURIER OG ÆREKRÆNKELSER 

 
Forsikringen dækker den sikrede for ethvert beløb, som den sikrede ifølge loven er forpligtet til at betale 
som følge af krav rejst i forsikringsperioden for bagvaskelse, injurier, ærekrænkelser, som skyldes ord talt 
eller skrevet af sikrede, dennes ansatte eller enhver person, der handler på vegne af sikrede, i forbindelse 
med dennes udøvelse af sikredes arbejde. 
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 2.5 TAB AF DOKUMENTER 
 
Forsikringen dækker for ethvert ansvar, forpligtelse eller sagsomkostninger, som den sikrede måtte 
pådrage sig over for tredjemand samt enhver omkostning, gebyr og udgift, som sikrede måtte pådrage  
sig i forbindelse med at skulle erstatte og/eller rekonstruere dokumenter som følge af, at de pågældende 
dokumenter er gået til grunde, beskadiget, tabt eller bortkommet i forsikringsperioden, og at dette er 
opdaget og anmeldt til Underwriters i forsikringsperioden. 
 
Det er en betingelse for dækning, at dokumentation i form af regninger og/eller regnskaber forelægges i 
forbindelse med fremsættelse af krav om dækning af omkostninger og andre udgifter. De pågældende 
regninger og/eller regnskaber skal godkendes af en regnskabskyndig, som udpeges af Underwriters efter 
nærmere aftale med sikrede. 
 
Definition af Dokumenter 
 
'Dokumenter' under punkt 2.5 skal betyde skøder, testamenter, aftaler, kort, planer, fortegnelser, bøger, 
breve, certifikater, formularer, computer programmer eller lagrede data, skrevne eller hullet i kort eller 
bånd eller magnetdisks eller magnetbånd eller ethvert andet data medie, og dokumenter af enhver art, 
både skrevne, trykte eller reproducerede ved enhver anden metode (bortset fra ihændehaver obligationer, 
kuponer, indenlandske eller udenlandske pengesedler, konnossementer og enhver form for omsætnings-
papirer) ejet af eller betroet til den sikrede. 
 

 
3. UNDTAGELSER 
 
 Forsikringen dækker ikke i tilfælde af: 
 
 3.1 at sikrede har tilsidesat sine pligter forsætligt eller ved grov uagtsomhed. 
 
 3.2 at sikrede har påtaget sig et ansvar, der ligger ud over hans almindelige ansvar ved udførelsen af det 

erhverv, som er nævnt i forsikringscertifikatet. 
 

3.3 bedrageri, besvigelse eller kriminelle handlinger begået af sikrede. 
 

 3.4 bøder af strafferetlig karakter og bøder pålagt sikrede. 
 
 3.5 krav, der rejses mod sikrede af personer, der ikke har erlagt sædvanligt honorar. 
 
 3.6 krav, der rejses af moderselskab, datterselskab eller associeret selskab, medmindre det oprindelige krav 

stammer fra en uafhængig tredjeperson. 
 
 3.7 ethvert krav for personskade eller legemsbeskadigelse, sygdom eller død af enhver person, ethvert tab, 

destruktion eller skade af eller på materiel ejendom, medmindre sådanne krav stammer fra eller er en 
følge af forsømmelig rådgivning, design, specifikation eller formel ydet af forsikrede. 

 
 3.8 ethvert krav som er baseret på, opstår af, direkte eller indirekte har relation til, er en følge af eller på 

enhver måde involverer udsivning, forurening eller kontaminering af enhver art. 
 

3.9 krav som direkte eller indirekte opstår som følge af brug af motorkøretøjer, skibe eller fly. 
 

 3.10 ethvert krav som opstår ved svigt og/eller manglende ydeevne af edb-udstyr eller software. 
 
 3.11 tab, ødelæggelse eller skader på en hvilken som helst ejendom, tab eller udgifter forbundet hermed eller 

følgeskader eller juridisk ansvar af enhver art, som direkte eller indirekte er forårsaget helt eller delvis af 
eller er en følge af 
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3.11.1 ioniserende bestråling eller radioaktiv forurening fra nukleart brændsel eller affald fra  
 forbrænding af nukleart brændsel. 
 
3.11.2 radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaber ved eksplosive nukleare 
 konstruktioner eller komponenter heraf. 

 
3.12 Erstatningsansvar, der helt eller delvis skyldes eller er en direkte eller indirekte følge af, at nedenstående  

enheder: 
 

a) elektronisk databehandlingsudstyr eller andet udstyr, herunder indlejrede microchips  
b) edb-programmer 
c) software 
d) medier 
e) data 
f) hukommelse 
g) ur (RTC) 
h) datofunktion 
i) andre dermed forbundne komponenter, systemer, processer eller enheder 
 
faktisk eller angiveligt har mistet evnen til uden fejl og fuldt ud at læse, genkende, fortolke eller behandle 
et indkodet, forkortet eller krypteret dato-, tids- eller kombineret dato-/tids- eller datafelt korrekt og  
effektivt. Dette omfatter desuden fejl i indlæsning eller programmering af originale eller modificerede  
data og gælder foruden sikrede også tredjemand, som af sikrede helt eller delvis har fået overdraget  
ansvaret for drift eller levering af tjenesteydelser. 

 
 3.13  Enhver form for råd, advarsler, rådgivning, design, vurdering, besigtigelse, installering, modificering,  
   vedligeholdelse, udbedring eller tilsyn, som er eller burde være afgivet eller foretaget af sikrede eller på 

 sikredes vegne med henblik på at bestemme, korrigere eller vurdere ovennævnte potentielle eller faktiske 
 ophør, udfald eller fejlfunktioner som nævnt i punkt 3.12. 

 
 3.14  tab eller udbredelse af sådanne tab, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre 

 naturforstyrrelser samt tab, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller i forbindelse med atomkerne-
 reaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad 
 enten sådan skade indtræder i krigs- eller fredstid. 

 
 3.15  tab eller skade direkte eller indirekte forårsaget af, i forbindelse med eller som følge af krig, invasion, 

 krigslignende handlinger, fjendtligheder (hvad enten der er erklæret krig eller ej), borgerkrig, oprør, 
 revolution, opstand, eller magtovertagelse fra militærets eller andres side, nationalisering eller 
 beslaglæggelse, ødelæggelse eller beskadigelse af ejendom af eller beordret af enhver regering eller 
 offentlig eller lokal myndighed.  

 
 3.16  Ethvert krav rejst i U.S.A. eller Canada eller i ethvert område, der falder inden for amerikansk eller 

 canadisk jurisdiktion. 
 
 3.17  Uanset hvad der i øvrigt måtte være bestemt i selve forsikringen eller tillæg hertil, dækker forsikringen 

 ikke nogen form for tab, skade, omkostning eller udgift, der direkte eller indirekte er en følge af eller 
 skyldes en terrorhandling, selv om andre forhold måtte have bidraget til tabet, enten samtidig med 
 terrorhandlingen eller efterfølgende. 

 
    Terrorhandling skal forstås som en handling (herunder anvendelse af vold eller magt eller trussel herom)

 begået af en eller flere personer eller grupper, enten enkeltvis, på vegne af eller i forbindelse med 
 organisationer eller regeringer, i politisk, religiøst, ideologisk eller lignende øjemed, f.eks. med henblik 
 på at øve indflydelse på en regering og/eller opskræmme offentligheden eller dele af denne. 
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   Herudover gælder, at tab, skader, omkostninger eller udgifter, der direkte eller indirekte er en følge af 
 eller skyldes handlinger, der er foretaget med henblik på at bekæmpe, forhindre, begrænse eller på anden 
 måde er relateret til en terrorhandling, ikke er dækket. 

 
   Såfremt Underwriters assurandøren hævder, at et tab, en skade, omkostning eller udgift ifølge denne  
   undtagelsesbestemmelse ikke er dækket af forsikringen, er det op til den forsikrede at føre bevis for det 
   modsatte. 
 
   I tilfælde af denne bestemmelses delvise ugyldighed eller manglende retsvirkning, vil den resterende del 

 af bestemmelsen dog fortsat have fuld gyldighed. 
 
 3.18  Forsikringen dækker ikke ethvert ansvar, som direkte eller indirekte er en følge af Selskabstømning. 
 
 
4. FORSIKRINGSSUM 
 
 Den totale forsikringssum er det højeste beløb, som Underwriters udreder for en enkelt skade, hvad enten en eller 
 flere af policen omfattede personer kan gøres ansvarlig derfor. Den totale forsikringssum er tillige det højeste 
 beløb, som Underwriters kan komme til at udrede for samtlige de skader, som konstateres i den forsikrings- 
 periode, der er nævnt i forsikringscertifikatet. 
 
 
5. SELVRISIKO 
 
 For forsikringen gælder en selvrisiko som anført i forsikringscertifikatet. Den anførte selvrisiko gælder for alle 
 og enhver skade inklusive omkostninger og udgifter. 
 
 
6. OMKOSTNINGER OG UDGIFTER 
 
 Underwriters betaler samtlige de omkostninger og udgifter, sikrede med rimelighed måtte pådrage sig til 
 afgørelse af erstatningspligtens eksistens og omfang på betingelse af Underwriters’ godkendelse heraf. Det totale 
 beløb, Underwriters skal betale under denne police for alle skader og/eller omkostninger og/eller udgifter kan 
 ikke overstige forsikringssummen angivet i forsikringscertifikatet. 
 
 
7. DÆKNINGSPRINCIP 
 
 Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af et af følgende tidspunkter:  
 
 7.1 det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse med krav om erstatning i anledning af en 

skade eller et tab. 
 
 7.2 det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om, 
 
  7.2.1 at der er indtrådt en skade eller et tab, eller 
 
  7.2.2 at der er risiko for, at der vil indtræde en skade eller et tab. 
 
 Såfremt den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før 
 forsikringens ikrafttræden, er det en betingelse for Underwriters’ erstatningspligt, at sikrede godtgør, at han ikke 
 på noget tidspunkt før forsikringens tegning har haft kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav kunne 
 blive rejst. 
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 Såfremt forsikringen ændres, herunder ved forhøjelse af forsikringssummen, og den til grund for erstatnings- 
 kravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før ændringsdatoen, gælder samme 
 bestemmelse for så vidt angår Underwriters’ pligt til at erstatte på de efter ændringen gældende vilkår. 
 
 Erstatningskrav, der er rejst mod forsikringstageren i forsikringstiden, men som anmeldes mere end 6 måneder  
 efter forsikringens ophør, dækkes ikke. 
 
 
8.  SERIESKADEKRAV 
 
 Erstatningskrav, som efter punkt 7 er rejst mod sikrede i anledning af formueskade forårsaget af samme  
 ansvarspådragende forhold, betragtes som en forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). 
 
 Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. Er første krav i serien rejst  
 forud for denne polices ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under  
 denne police. 
 
 
9. ANDEN FORSIKRING 
 
 Forsikringen dækker ikke i det omfang, de ved nærværende certifikat forsikrede interesser er dækket af anden  
 police. 

 
 
10. ANMELDELSESPLIGT 
 
 Sikrede skal som en absolut betingelse for sin ret til erstatning øjeblikkeligt give Underwriters skriftlig  
 anmeldelse, så snart der bliver rejst et krav. Endvidere skal øjeblikkelig anmeldelse finde sted af alle  
 omstændigheder, der kan føre til et erstatningskrav. 
 
 
11. FORHOLD I SKADETILFÆLDE 
 
 Sikrede må ikke anerkende eller afgøre erstatningskrav samt omkostninger og udgifter forbundet hermed. Det er  
 en absolut forudsætning for dækning under dette certifikat, at alle krav og/eller omstændigheder, der kan føre til  
 at der rejses krav mod sikrede, skal anmeldes til og kontrolleres af Underwriters. På Underwriters’ eller deres  
 advokats anmodning er sikrede forpligtet til at meddele eller skaffe oplysninger, som Underwriters finder  
 nødvendige for sagens oplysning og afslutning. 
 
 
12. RISIKOFORANDRING 
 
 Indtræder der forandringer i de i begæringen eller på anden måde opgivne forhold, skal sikrede anmelde dette til  
 Underwriters. 
 
 
13. OPSIGELSE 
 
 Forsikringen løber for ét år ad gangen, medmindre andet er anført i forsikringscertifikatet, og fornyelse af  
 forsikringen vil være betinget af tilfredsstillende fornyelsesbegæring. Efter anmeldelse, afvisning eller  
 udbetaling af erstatningskrav kan forsikringen opsiges af Underwriters eller sikrede med 30 dages varsel. 
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14. PRÆMIEBETALING 
 
 Betales første præmie ikke ved påkrav, ophører Underwriters’ ansvar. Det samme gælder, hvis en senere præmie  
 ikke betales inden 14 dage efter påkravs afsendelse. 
 
 
15. LOV 
 
 Denne forsikring skal være underkastet dansk lovgivning, og enhver tvist, der opstår herunder eller i forbindelse  
 med denne forsikring, skal afgøres enten ved voldgift eller ved en dansk domstol. 
 
 
16.  VOLDGIFT 
 
 Som en første mulighed kan parterne afgøre, at enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med denne forsikring,  
 skal afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Voldgiftsinstituttet afgør, hvorledes der skal  
 forholdes med sagens omkostninger. 
 
 
17. RETSKLAUSUL 
 
 Som en anden mulighed kan enhver stævning eller retsforfølgning, der måtte blive udtaget mod Underwriters  
 med henblik på sagsanlæg mod dem i forbindelse med nærværende forsikring, forkyndes for dahlberg assurance  
 brokers as, Nyhavn 43B. 1., 1051 København K, som er bemyndiget til at modtage en sådan forkyndelse på  
 Underwriters’ vegne. 
 
 
18. GEOGRAFISK DÆKNINGSOMRÅDE 
 
 Forsikringen dækker det ansvar, sikrede måtte ifalde som følge af uagtsom handling, fejl eller undladelse begået  
 af sikrede eller dennes ansatte fra sikredes kontor(er) i Danmark. 
 
 
19. SEPARAT ANSVAR 
 
 Forsikringsgivernes forpligtelse under policen er alene begrænset til deres egen individuelle tegning og er ikke  
 solidarisk. Under den samme police er forsikringsgiverne ikke ansvarlige for tegning foretaget af nogen anden  
 forsikringsgiver, som af en hvilken som helst årsag ikke opfylder sin forpligtelse. 
 
 

20.     KLAGER 
 
 Hvis du ønsker at klage over din forsikring, kan du kontakte: 
 
 dahlberg assurance agentur a/s 
 Nyhavn 43B, 1., 1051 København K 
 Mail: agentur@dahlberg.dk 
 Tlf: +45 33 70 44 50 

  
 Venligst oplys forsikringstagerens navn og policenummer i enhver korrespondance. Hvis din klage vedrører et  
 krav, bedes du også oplyse dit skadenummer.  

  
 Du vil få en hurtig skriftlig bekræftelse på modtagelse af din klage og et skriftligt endeligt svar på din klage  
 senest 8 uger efter modtagelsen. 
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 Hvis du er utilfreds med det endelige svar på din klage, kan du henvise din klage til: 
  

 Ankenævnet for Forsikring 
 Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, Danmark 
 Tlf.: 33 15 89 00 
 Telefontid: 10:00 til 13:00 
 Hjemmeside: www.ankeforsikring.dk 
  
 Disse klageprocedurer påvirker ikke din ret, du måtte have til at anlægge retssager eller andre retsmidler, der  
 måtte være tilgængelige for dig. 
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GENERELLE KLAUSULER 

 
Uanset, at nærværende dokument måtte indeholde anden oplysning, gælder følgende for alle dele af  
nærværende certifikat, herunder eventuelle tillægsdækninger. 

(Nedenstående klausuler er en oversættelse af de engelske betingelser. I tvivlstilfælde vil de engelske betingelser 
være gældende).  

 

NMA1622 - UNDTAGELSESKLAUSUL FOR RADIOAKTIVITET OG  

                      EKSPLOSIVE NUKLEARE SAMLINGER 

Dette certifikat dækker ikke: 

 

(a) tab eller ødelæggelse af eller skade på enhver genstand eller ethvert tab eller enhver udgift, der er en følge af eller op-

står deraf, eller af ethvert følgetab 

(b) ethvert juridisk ansvar af enhver art,   

der direkte eller indirekte er forårsaget eller forværres af eller skyldes 

(i) ioniserende stråling fra eller forurening forårsaget af radioaktivitet fra kernebrændsel, kerneaffald eller fra forbrænding 

af kerneaffald 

(ii) radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaber ved eksplosive nukleare samlinger eller dele heraf. 

4/4/68 

NMA1622 

 

 

NMA2918 - UNDTAGELSESTILLÆG VEDRØRENDE KRIG OG TERRORISME  

Uanset hvad der i øvrigt måtte være bestemt i nærværende forsikring eller tillæg dertil, aftales det, at forsikringen undta-

ger tab, skade, omkostning eller udgift af enhver art, som er direkte eller indirekte forårsaget af, hidrører fra eller i forbin-

delse med noget af følgende, uanset enhver anden årsag eller hændelse, som samtidig eller i nogen anden rækkefølge 

medvirker til tabet;  

 

1. krig, invasion, udenlandske fjenders handlinger, fjendtligheder eller krigslignende aktiviteter (uanset om der er erklæret 

krig), borgerkrig, oprør, revolution, opstand, uroligheder, som antager omfang til eller bliver til en opstand, militær eller 

tilranet magt; eller  

  

2. terrorhandling.  

 

Med henblik på nærværende tillæg betyder en terrorhandling en handling, herunder, men ikke begrænset til, magt- eller 

voldsanvendelse og/eller trussel derom, fra en person eller gruppe(r) af personer, uanset om de handler alene eller på 

vegne af eller i forbindelse med nogen organisation(er) eller regering(er), som er engageret i politiske, religiøse, ideologiske 

eller lignende formål, herunder hensigt om at påvirke en regering og/eller at udsætte samfundet eller dele af samfundet 

for frygt.  

 

Nærværende tillæg undtager endvidere tab, skade, omkostning eller udgift af enhver art, som direkte eller indirekte forår-

sages af, hidrører fra eller er i forbindelse med nogen handling, der udføres for at kontrollere, forhindre, undertrykke eller 

på nogen måde vedrører (1) og/eller (2) ovenfor.  

 

Hvis Underwriters gør gældende, at et tab, skade, en omkostning eller udgift ikke dækkes af forsikringen på grund af nær-

værende undtagelse, påhviler det forsikringstageren at bevise det modsatte. Hvis det konstateres, at en del af tillægget er 

ugyldigt eller uden retskraft, vil den resterende del være fuldt gyldigt og i kraft. 

 

08/10/01 

NMA2918 
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LMA3100 - BEGRÆNSNINGS- OG UNDTAGELSESKLAUSUL FOR SANKTIONER 

Intet (gen)forsikringsselskab skal anses for at yde dækning og intet (gen)forsikringsselskab skal være forpligtet til at betale 

erstatningskrav eller levere ydelser i henhold til nærværende i et omfang, der betyder, at tilvejebringelsen af dækningen, 

betalingen af erstatningskravet eller leveringen af ydelsen udsætter (gen)forsikringsselskabet for sanktioner, forbud eller 

begrænsninger i henhold til FN’s resolutioner eller handelsmæssige eller økonomiske sanktioner, love eller forordninger i EU, 

Det Forenede Kongerige eller USA. 

15/09/2010 

LMA3100 

 

LSW1001 – SEPARAT ANSVAR  

 
Forsikringsgivers forpligtelser i henhold til forsikringsaftaler, som de har tegnet, er underlagt særskilt hæftelse, ikke solidarisk 

hæftelse med andre forsikringsgivere. Den enkelte forsikringsgivers forpligtelser er begrænset udelukkende i forhold til deres 

andel. De tegnende forsikringsgivere er ikke ansvarlige for andre medtegnende forsikringsgiveres andel(e), hvis disse af en 

eller anden grund ikke opfylder en del af eller alle deres forpligtelser. 

 

08/94 

LSW1001 (Insurance) 

 

LSW487 - EUROPÆISK KLAUSUL FOR FORKYNDELSE OG VÆRNETING 

Det aftales, at denne forsikring er eksklusivt underlagt dansk lov og praksis, og enhver tvist, der opstår under, fra eller i for-

bindelse med denne forsikring er eksklusivt underlagt enhver kompetent ret i Danmark. 

Underwriters accepterer herved, at alle stævninger eller indkaldelser, der kræver forkyndelse for dem med det formål at 

indlede retsprocesser mod dem i forbindelse med denne forsikring, anses for at være forkyndt korrekt, hvis de adresseres til 

dem og leveres til dem hos  

dahlberg assurance agentur a/s 

Nyhavn 43B, 1. 

1051 København K 

som i dette tilfælde har fuldmagt til at modtage forkyndelse på deres vegne. 

Ved at give ovennævnte fuldmagt giver Underwriters ikke afkald på retten til særlige forsinkelser eller tidsperioder, som de 

måtte have ret til i forbindelse med forkyndelse af sådanne stævninger eller indkaldelser som følge af, at de har bopæl eller 

domicil i England. 

04/93 

LSW487 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

dahlberg, Nyhavn 43B, 1. sal, 1051 København K, +45 3370 4450, agentur@dahlberg.dk, www.dahlbergagentur.dk 

COVERHOLDER AT LLOYD’S 
 

 

LBS0032 – KLAGER 
 

Hvis du ønsker at klage over din forsikring, kan du kontakte: 

  

   dahlberg assurance agentur a/s 

   Nyhavn 43B, 1., 1051 København K 

   Mail: agentur@dahlberg.dk 

    Tlf: +45 33 70 44 50 

 

Venligst oplys forsikringstagerens navn og policenummer i enhver korrespondance. Hvis din klage vedrører et krav,  

bedes du også oplyse dit skadenummer.  

 

Du vil få en hurtig skriftlig bekræftelse på modtagelse af din klage og et skriftligt endeligt svar på din klage senest  

8 uger efter modtagelsen. 

 

Hvis du er utilfreds med det endelige svar på din klage, kan du henvise din klage til: 

  

   Ankenævnet for Forsikring 

   Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Danmark 

   Tlf .: 33 15 89 00 

   Telefontid: 10:00 til 13:00 

   Hjemmeside: www.ankeforsikring.dk 

 

Disse klageprocedurer påvirker ikke din ret, du måtte have til at anlægge retssager eller andre retsmidler, der måtte  

være tilgængelige for dig. 

 

 

    




