
 
 

 

Miljøansvarsforsikring 
 

Dokument med oplysning om forsikringsproduktet 
 
Forsikringsselskab: AXA Forsikring, filial af AXA Versicherung AG, Tyskland. FTID: 10708 

Du serviceres af AXA Forsikring Formidler A/S, der er 100 % ejet af AXA. Produkt: Miljøansvar 

 

Detaljeret information om forsikringen finder du i forsikringsbetingelserne. 

Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, der er beskrevet i dette produktark. Når 

du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis, hvilke dækninger du har. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Forsikringen dækker ansvar for skader efter miljøansvarsloven.  

 

 
 

 

Hvad dækker den? 

Forsikringssummer aftales individuelt og fremgår 

af policen. 

✓ Ansvar for skader efter miljøansvarsloven 

✓ Ansvar for skader på egen grund 

✓ Ansvar for person- og tingskader, når skaden 

skyldes forurening på den forsikrede grund 

✓ Ansvar for forureningsskader uden for sikredes 

egen grund som følge af forureningsforhold på 

den forsikrede grund. 

Tillægsdækninger: 

 

  

 
 

 

Hvad dækker den ikke? 

Her er nogle typiske eksempler på, hvad 

forsikringen ikke dækker. I nogle tilfælde kan 

undtagelserne ophæves ved at købe et 

tillægsprodukt. 

 Forsikringen dækker ikke ansvar for 

forurening forvoldt af sikrede med forsæt 

eller grov uagtsomhed 

 Skader, hvor sikrede har undladt at 

efterkomme et gyldigt påbud 

 Skader som følge af manglende 

vedligeholdelse eller tilsyn 

 Krav eller omkostninger som følge af at 

sikrede har påtaget sig et videregående 

ansvar end hvad der følger af dansk ret 

 Interne tab eller omkostninger 

 Skader som følge af asbest. 

 Krav om erstatning for ikke økonomisk 

skade 

 Forurening opstået, efter at forsikrings-

stedet er blevet solgt udlejet m.m. af 

forsikringstager/sikrede  
 

 

   

 

 

 

Er der nogen begrænsninger i dækningen? 

 
  

 

 
 

 

Hvor er jeg dækket?  

Forsikringen dækker det i policen angivne forsikringssted og geografiske område. 

 
  

 

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg?  

- Du skal sikre dig, at alle oplysninger, der er afgivet ved tilbudsafgivelse, er korrekte og fyldestgørende   

- Du skal straks give os besked, hvis der sker ændringer i de oplysninger, som fremgår af din police 

- Du skal efterleve eventuelle sikkerhedsforskrifter i policen og betingelserne 
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- Hvis der sker en skade, skal du begrænse skadens omfang så vidt muligt og anmelde skaden til AXA snarest 

muligt, jf. betingelser. 

 

 

  

 

 

 

 

Hvornår skal jeg betale?  

Forsikringen forfalder til betaling, når forsikringen træder i kraft. Herefter forfalder præmien helårligt, medmindre 

andet er aftalt. Sammen med policen modtager du faktura til indbetaling af præmien. 

 
  

 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen?  

Dækningen gælder i forsikringsperioden, som fremgår af policen. 

 
  

 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du skal opsige forsikringen skriftligt til police@axa-forsikring.dk. 

 
 

 

 

 

 

 


