
Bilag 15: Kontrolskema 
 

TB for DVV, 7. udgave Rev. 5 – januar 2016 

Certificerede virksomheder skal have en erhvervs- og produktansvarsforsikring samt 

en garantiforsikring, hvis indhold som minimum skal omfatte følgende dækningsomfang. 
 

Forsikredes 

Navn 

Adresse 

Postnr. og by 
CVR  

Forsikret risiko 

(det er vigtigt at tekst 

svarer til virksomhedens 

aktiviteter) 

Fremstilling af vinduer og døre i træ, plast, aluminium og FRP og/eller en 

kombination af disse materialer samt beslægtede produkter og byggeaktiviteter. 

Dækningsoversigt  

(skal indeholdes) 

Erhvervsansvar, produktansvar, fareafværgelse, forureningsansvar, 

ingrediensdækning, behandling/bearbejdning, recall, garanti. 

Geografisk område 

Erhvervs- og produktansvar – min. Danmark 

Produktansvar – min. Europa 

Se under/ bemærk særligt: Ansvar 

Dækningssummer 

(minimum)  

 

Kr. 10.000.000 Pr. skade og år ved erhvervs- og produktansvar 

Kr. 2.000.000 Pr. skade ved forureningsansvar 

Kr. 10.000.000 Pr. år ved ingrediensskadedækning 

Kr. 5.000.000 Pr. år ved ingredienstabsdækning 

Kr. 5.000.000 Pr. år ved behandling/ bearbejdning 

Kr. 1.000.000 Ved fareafværgelse 

Kr. 5.000.000 Ved recall 

Kr. 1.000.000 
Ved garanti, heraf max. kr. 200.000 pr. sag og max. kr. 

10.000 pr. element. 
 

Selvrisiko 
(maksimum) 

Kr. 5.000 Af enhver skade ved erhvervsansvar 

Kr. 10.000 Af enhver skade ved produktansvar 

Kr. 10.000 Af enhver skade ved forureningsansvar 

Kr. 10.000 Af enhver skade ved ingrediensdækning 

Kr. 5.000 Af enhver skade ved fareafværgelsesomk. 

Kr. 25.000 Af enhver skade ved recalldækning 
 

Bemærk særligt: 

Behandling/ 

bearbejdning 

Forsikringen skal være udvidet til at omfatte skader på ting, som sikrede har 

påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde behandle 

eller bearbejde, uanset om skaden sker under eller efter hvervets udførelse. 

Varetægt 

Uanset de almindelige forsikringsbestemmelser § 2, stk. 2 litra b) og § 3, stk. 2 

litra e) dækker nærværende forsikring sikredes erstatningsansvar for tab eller 
beskadigelse af ting, som sikrede er ansvarlig for, fordi de er i hans varetægt eller 

på anden måde betroet sikrede, som led i sikredes virksomhed. 

Garanti 

Garantien skal omfatte vindues-/dør-enheder, der er leveret i det tidsrum, der 

ligger maksimalt 5 år tilbage i tid. Garantien skal dække de enkelte vindues-/dør-

enheder i 5 år fra leveringsdatoen. 

Garantien skal indeholde en afløbsdækning med uændrede summer for de 

vindues-/dør-enheder, der er leveret i de foregående 5 år. 

Ansvar 
Erhvervsansvar gælder alene for virksomheder med salg, produktion og/eller 

bearbejdning i Danmark. 

Dato for kontrol  

Kontrolleret af  

 

 

 

 

 

 

 


