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Forsikringstager Den Danske Dyrlægeforening 
 Emdrupvej 28 A 
 2100 København Ø. 
 
 
Virksomhedens art Dyrlægepraksis, samt beslægtede opgaver indenfor dyrlægefaget.  
 

Yderligere paravetarinære ydelser i form af rådgivning indenfor, 

 produktionsrådgivning, 

 foderblanding, og –strategier,  

 staldindretning, 

 implementering af HACCP 

 udarbejdelse af staldlejekontrakter, griseringsaftaler og 
erstatningsopgørelser 

 
Dyrlægepraktikanters ophold i udlandet 

 
  
Forsikringssum Pr. dyrlæge / pr. forsikringsbegivenhed / pr. år kr. 20.000.000 
 herunder: 
  
 Erhvervs- og produktansvar (person- og tingskade)  kr.  20.000.000 
 Ingrediens- og komponentskade jf. klausul 15000 kr. 20.000.000 
  
 Formuetab jf. klausul 2000 og 2001 pr. begivenhed  kr.        2.000.000 
 dog maksimalt pr. forsikringsår kr. 4.000.000 
 
 Forureningsansvar jf. klausul 4000 pr. begivenhed kr.        2.000.000 
 dog maksimalt pr. forsikringsår kr.  4.000.000 
 
 Fareafværgelse pr. begivenhed kr. 1.000.000 
 dog maksimalt pr. forsikringsår kr. 2.000.000 
 
 Embryoner jf. klausul 2002 pr. begivenhed kr.        1.000.000 
 dog maksimalt pr. forsikringsår kr. 2.000.000 
 
 Strå jf. klausul 2003 pr. begivenhed kr.        1.000.000  
 dog maksimalt pr. forsikringsår kr. 2.000.000 
 
 Varetægtsdækning jf. klausul 13500 pr. begivenhed kr. 5.000.000 
 Dog maksimalt pr. forsikringsår kr. 10.000.000 
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Maksimal  
dækningssum pr. år Uanset antallet af dyrlægepraksis omfattet af   
 forsikringen, og uanset ovenstående dæknings-  
 summer pr. praksis/pr. år, er den højeste grænse 
 for Tryg´s forpligtelse for den kollektive forsikring  
 som helhed pr. forsikringsår dog  kr.  50.000.000    
 
 
Retshjælpsdækning I tillæg til ovenstående maksimale dækningssum  
 dækker forsikringen retshjælpsomkostninger  
 jf. retshjælpsbet. 655-05 pkt. 7405.20 med  kr. 200.000 
 pr. begivenhed og kr. 10.000.000 
 i alt pr. forsikringsår uanset antallet af dyrlæge- 
 praksis omfattet af forsikringen.  
  
 
Selvrisiko kr.  2.000 pr. skade for erhvervs-og produktansvar   
 kr.  5.000 pr. skade for formueansvar 
 kr.  2.000 pr. skade for forureningsansvar    
 kr.  5.000 pr. skade for fareafværgelse 
 kr.  5.000 pr. skade for embryoner 
 kr.  5.000 pr. skade for strå   
 
 
Retroaktiv dato Erhvervs- og produktansvar med dertil hørende dækninger: 
 

For dyrlæger omfattet af policen pr. 01.11.2005 gælder følgende:  
Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder konstateret før den 
01.11.2004. Såfremt sikrede kan dokumenterer, at anden retroaktiv dato 
har været gældende i tidligere police som har været ikraft op til 
01.11.2004, så skal retro aktiv dato for den tidligere police tillige gælde 
for nærværende police.  

 
For dyrlæger som er blevet medforsikret på policen i perioden 
01.11.2005 til 01.07.2009 gælder følgende:  
Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder konstateret før den 
dato som ligger 1 år før datoen for medforsikringen under policen. 
Såfremt sikrede skriftligt kan dokumenterer, at en anden retroaktiv dato 
har været gældende i tidligere police som har været ikraft frem til 
medforsikringen under nærværende police, så skal retro aktiv dato for 
den tidligere police tillige gælde for nærværende police.  
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For dyrlæger som bliver medforsikret på policen efter den 01.07.2009 
gælder følgende:  
Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder konstateret før datoen 
for medforsikring under policen. Såfremt sikrede skriftligt kan 
dokumenterer, at en anden retroaktiv dato har været gældende i tidligere 
police som har været ikraft frem til medforsikringen under nærværende 
police, så skal retro aktiv dato for den tidligere police tillige gælde for 
nærværende police.  

 
Som skriftlig dokumentation jf. ovenfor gælder alene kopi af tidligere 
gældende police. 

 
Geografisk  
dækningsområde Erhvervs- og produktansvar med dertil hørende dækninger: 
 Hele verden excl. USA/Canada,  
  
 Dækning udenfor Europa er betinget af, at der alene er tale om 

midlertidigt arbejder i udlandet, samt at ansatte er berettiget til sociale 
ydelser i Danmark/omfattet af dansk arbejdsskadeforsikring. 
Forsikringen omfatter alene klinikker beliggende i Danmark. 

  
 Dyrlægepraktikanters ophold i udlandet 
 Hele verden inkl. USA/Canada 
  
 Retshjælp: 
 Norden eller Tyskland (jf. retshjælpsbetingelsernes pkt. 7401.20). 
  
 
Præmie Præmien for ordningen er beregnet på baggrund af rater aftalt i 

forbindelse med de årlige fornyelsesforhandlinger. Præmien er aftalt  
med en forudsætning om, at 70 % af DDD´s medlemmer er indtegnet i 
år 1. 

 For minimumspræmie henvises til klausul 11000. 
 
 
Forsikringsbetingelser Standardforsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktan- 
 svar nr. 061-17, Forsikringsbetingelser Retshjælpsforsikring nr. 655-05, 

Retshælp 7400 samt særlige betingelser er gældende. 
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Særlige betingelser 
 
Klausul 1000 Skade på dyr 
 Forsikringen dækker ansvar for skade, der under behandling  
 tilføjes dyr 
 
 
Klausul 2000 Formuetab – dyrlæger.  
 Nærværende bestemmelse tilsidesætter de almindelige forsikrings-

betingelsers; 
 pkt. 2, stk. 4,  
 pkt. 3, stk. 3, samt 
 pkt. 5, stk. 3. 
     
 Nærværende bestemmelse er udtømmende for forsikringens dækning af 

ethvert formuetab (såvel direkte som indirekte), uanset om der er tale 
om et rent formuetab, eller et formuetab som er afledt af en dæknings-
berettiget (fysisk) skade.  

  
 Indenfor forsikringens maksimale dækningssum pr. forsikringsår dækkes 

med indtil kr. 2.000.000 pr. begivenhed og maksimalt kr. 4.000.000 pr. 
forsikringsår ansvar for formuetab således:   

 
 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for formuetab, der er en 

følge af fejl i behandling af dyr, rådgivning om dyrs helbred og velfærd 
eller anden dyrlæge-faglig ydelse, herunder uagtsomt brud på offentligt 
eller kontraktligt fastsatte bestemmelser om karantæne, isolering eller 
andre foranstaltninger, der tager sigte på at forhindre overførsel af 
smitstoffer. 

 
 Dog dækker forsikringen ikke ansvar for følgende formuetab:  

1. Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, 
genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne 
eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte 
produkter eller ydelser, 

2. Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlig eller 
private, herunder “punitive damages”. 

3. Formuetab, der skyldes, at forsikringstageren selv har tilsidesat sine 
pligter forsætligt eller ved grov uagtsomhed 

 
 Opmærksomheden henledes på, at den enkelte dyrlægepraksis på 

individuel basis har mulighed for at tilkøbe en forhøjet dækningssum på 
yderligere kr. 3.000.000 pr. begivenhed og maksimalt pr. forsikringsår.  
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Klausul 2001 Paravetarinær rådgivning 
  Forsikringen er udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar for rene 

formuetab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte 
tab i forbindelse med paravetarinær rådgivning som anført under 
policens beskrivelse af ”virksomhedens art”. 
 
For dækningen gælder foranstående begrænsede dækningssum. 
   
Nærværende udvidelse dækker ikke: 
- Omlevering af en mangelfuld eller fejlbehæftet ydelse. 
- Formuetab som følge af forsinkelse eller manglende levering af 

ydelsen. 
- Person- eller tingskade og deraf afledte krav. 
- Overtrædelse af andres immaterielle rettigheder. 
- Tab der skyldes fejl i regnskaber eller bogholderi. 
- Tab som skyldes afgivne garantier eller estimater om omkostninger, 

udgifter eller priser, herunder feasibility studier udført for andre. 
- Erstatningsposter som den sikrede har påtaget sig i kontrakt eller ved 

anden aftale, og som er videregående, end hvad der følger af 
almindelige erstatningsregler. 

- Bøder, herunder pønalerstatning (punitive/liquidated damages). 
- Krav rejst i forbindelse med hævelse af kontrakt/aftale.  
- Tab hos forsikringstageren, som skyldes den tid, han i tilfælde af en 

indtrådt forsikringsbegivenhed anvender på sagens opklaring og 
oprettelse af egne dokumenter, systemer, forretningsgange m.v.  

- Krav der udspringer af manglende præstation af investeringer, og 
ansvar for finansiel rådgivning. 

- Krav rejst af sikredes ejer eller af selskaber/ foreninger som er 
økonomisk interesse forbundne med sikrede. 

 
For dækningen gælder foranstående begrænsede dækningssum.  

 
 
Klausul 2002 Embryoner 
 Indenfor forsikringens grunddækning dækkes med indtil  
 kr. 1.000.000 pr. dyrlæge pr. forsikringsår ved ansvar for skade på 

embryoner.              
 
 Uanset forsikringsbetingelserne er forsikringen udvidet til at omfatte 

forsikringstagerens ansvar for skade, der måtte overgå embryoner, på 
grund af en ansvarspådragende fejl eller forsømmelse under opbevaring 
og/eller transport af embryonerne.  

 
 Erstatning opgøres til genfremstillingsprisen. 
 For udvidelsen gælder i øvrigt forsikringens almindelige betingelser. 
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Klausul 2003 Dækning for strå  
 Indenfor forsikringens grunddækning dækkes med indtil  
 kr. 1.000.000 pr. dyrlæge pr. forsikringsår ved ansvar for skade på 

strå. 
  
 Uanset forsikringsbetingelserne er forsikringen udvidet til at omfatte 

forsikringstagerens ansvar for skade, der måtte overgå sæd på grund af 
en ansvarspådragende fejl eller forsømmelse under opbevaring og/eller 
transport af sæd. 

  
 Erstatning opgøres til genfremstillingsprisen. 

 
 For udvidelsen gælder i øvrigt forsikringens almindelige betingelser. 
 
 
Klausul 3000 Salgs- og leveringsbetingelser 

Forsikringstagerens salgs- og leveringsbetingelser er ikke forelagt sel-
skabet. 
 
Forsikringen dækker derfor i intet tilfælde ansvar for indirekte tab, jfr. 
forsikringsbetingelsernes pkt. 5, stk 3. 
 
Nærværende bestemmelse skal ikke være gældende i tilfælde hvor krav 
rejses i henhold til SPF-selskabets forretningsbestemmelser. 
 
 

Klausul 4000 Forureningsansvarsdækning 
Uanset om den forsikrede virksomhed er omfattet af den i ”Lov om 
erstatning for miljøskader” indeholdte liste over virksomheder, for hvilke 
der gælder et objektivt ansvar, omfatter forsikringen sikredes ansvar for 
forurening, jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2, stk. 3. 

 
 Forsikringen dækker ikke: 

a) Forurening forvoldt over en periode. 
 
b) Pludselig opdagelse af forurening, som er sket eller har udviklet sig 

over en periode. 
 
c) Forurening forvoldt af sikredes virksomheder beliggende på adresser 

udenfor Danmark. 
 
Dækningen er betinget af, at såvel årsag som virkning er pludselig. 
Skade, der f.eks. skyldes slitage, tæring, manglende vedligeholdelse 
eller lignende forhold, dækkes således ikke. 
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Klausul 8000 Hovedbeskæftigelse for medlemmer af DDD 
 Det er noteret, at der udover hovedbeskæftigelsen for den enkelte 

dyrlægepraksis kan foretages arbejde i øvrige beskæftigelseskategorier 
indenfor 10 % af den årlige omsætning. 
Hovedbeskæftigelsen er enten dyrlægevirksomhed med smådyr, 
heste/kvæg eller svin. 

 
  
Klausul 9000 Kraner og lifte (løfteredskabsansvar) 

Forsikringen er udvidet til at dække ansvar for skade forvoldt ved benyt-
telse af kraner og lifte. 
 
 

Klausul 10000 Ansvar for selvkørende arbejdsmaskiner   
Forsikringen er udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar for skade 
forvoldt af uindregistrerede selvkørende arbejdsmaskiner, når disse er i 
brug som arbejdsredskab.  
Arbejdsmaskinen skal udelukkende anvendes til virksomhedens drift.  

 
 
Klausul 11000 Minimumspræmie 

For denne kollektive ordning som helhed gælder der en 
minimumpræmie på kr. 2.500.000.  

 
 
Klausul 12000 Ny medindehaver 
 For den del af virksomhedens art, der vedrører 

dyrlægeklinik/dyrehospital, gælder: 
 
 Indtræder en ny medindehaver i virksomheden, fortsætter forsikringen 

uforandret. 
 
 Sker der herved en ændring i antallet af beskæftigede, skal der ske 

anmeldelse til selskabet, hvorefter præmien ændres.   
 
 
Klausul 13000 Dyr under transport 
 Uanset forsikringsbetingelsernes varetægtsundtagelser er forsikringen 

udvidet til at dække ansvar for skade, der tilføjes dyr under transport 
med sikredes dyreambulancer samt under af- og pålæsning i forbindelse 
med sådan transport. 

 
 Denne dækning er subsidiær i forhold til de tegnede 

motorkøretøjsforsikringer. 
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Klausul 13500 Varetægtsdækning 
 Uanset hvad der ellers måtte fremgå af policen og de almindelige 

forsikringsbetingelser gælder følgende:  
 
 Forsikringen er udvidet til at omfatte ansvar for skade på dyr, som er i 

sikredes varetægt i forbindelse med dyrlæge behandling og/eller 
karantæne.  

 
 Det er en betingelse for dækningen, at dyrene opbevares i miljøer som 

er i overensstemmelse med gældende regler eller god kutyme.      
 
 Dækningen er indenfor den iøvrigt aftalte maksimale dækningssum 

begrænset til kr. 5.000.000 pr. forsikringsår.  
 
 For skade på dyr under dyrlæge behandling gælder policens klausul 

1000, og for skade på dyr i forbindelse med transport gælder policens  
 klausul 13000. 
 
 
Klausul 14000 Mangelfuld leverance 
 Medfører en mangelfuld leverance tab på grund af, at dyrene ikke 

udvikler sig som tilsigtet (f.eks vantrives eller ikke opnår forventet 
tilvækst), betragtes dette ikke som skade i. h.t. forsikringsbetingelserne 
og er derfor ikke omfattet af forsikringen.  

 
 
Klausul 14500 Hæftelsesansvar/ kontraktansvar.  

Forsikringen er, inden for de grænser som vilkårene i øvrigt fastsætter, 
og uden at forsikringssummerne forhøjes, udvidet til at omfatte det 
ansvar, som de sikrede måtte kunne pålægges for skade på personer 
eller ting forvoldt af de sikredes underentreprenører under udførelse af 
de sikredes entrepriser.  

   
Ved dækning af ansvar i medfør af foranstående bestemmelser har Tryg 
Forsikring regres over for den ansvarlige efter dansk rets almindelig 
regler, og de sikrede er forpligtet til vederlagsfrit at medvirke ved Tryg 
Forsikrings inddrivelse af regreskravet. Det er en forudsætning for 
dækning i henhold til nærværende bestemmelse, at de sikrede ikke har 
fraskrevet sig regres over for underentreprenører.”  

 
Ved valg af underentreprenører/samarbejdspartnere skal sikrede sikre 
sig, at underentreprenøren/samarbejdspartneren har tegnet 
ansvarsforsikring med standard dækningssum. 
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Klausul 15000 Ingrediens- og komponentdækning 
Pkt. 3, stk. 4 i de almindelige betingelser gælder ikke. 
 
Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade på ting, herunder 
bygninger: 
a) som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet 

eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller 
på anden måde forbundet med,  

 
b) som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til opar-

bejdelse af eller foder for,  
 
c) som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejd-

ning eller anden form for behandling af.  
 
Opmærksomheden henledes på, at forsikringsbetingelsernes pkt. 5,  
stk. 3 ikke vil være gældende for nærværende klausul. 
 
 

Klausul 15500 Dyrlægepraktikanters ophold i udlandet 
For dyrlægepraktikanter med en gyldig indboforsikring tegnet i Tryg via 
Den Danske Dyrlægeforening, er nærværende police udvidet til at 
dækker sikredes personlige erstatningsansvar for personskade, 
tingskade samt formuetab forårsaget under praktik i udlandet af op til 6 
måneders varighed.  
 
Forsikringen dækker ikke ansvar, der skyldes: 
a)  krav der udspringer af skader/tab forårsaget på udlandsophold 

påbegyndt inden praktikantens tilmelding til nærværende 
forsikringsordning, 

b)  arbejde, der udføres under virke for klinik mv., hvor ansvaret i 
henhold til gældende retspraksis påhviler klinikken mv. som 
arbejdsgiver (DL 3-19-2). Praktikantens personlige ansvar er ikke 
omfattet af nærværende undtagelse. 

c)  tab eller skade opstået ved bortkomst eller tyveri, 
d)  at praktikanten har tilsidesat sine pligter forsætligt eller under 

selvforskyldt beruselse. 
 
Tilmelding skal ske til Den Danske Dyrlægeforening forud for 
udlandsopholdets påbegyndelse. Den Danske Dyrlægeforening er 
forpligtet til at videresende oplysninger om tilmeldte til Tryg ved hvert 
kvartals afslutning. 
 
Nærværende polices øvrige vilkår og betingelser er tillige gældende for 
udvidelsen. 
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Klausul 16000 Generelle undtagelser gældende for personskader: 
Forsikringen dækker ikke krav, der direkte eller indirekte hidrører fra 
følgende risici/kategorier af risici: 
 

 asbest,  

 HIV og AIDS,  

 svangerskabsforebyggende midler,  

 silikonebaserede implantater,  

 RU 486 og andre kemiske abortfacienter (svangerskabsafbrydende 
midler),  

 human biologiske materialer herunder ekstrakter såsom blod, 
plasma, plasmaproteiner og immunoglobulins (stof i kroppens 
immunforsvar, som bl.a. anvendes til vaccine),  

 oxychinolin (stof i bl.a. lægemidler, som påvirker 
centralnervesystemet),  

 D.E.S. (diethylstilbestrol, anvendes til forebyggelse af abort under 
svangerskab, men kan fremkalde kræft hos barnet),  

 svineinfluenzavaccine og andre vacciner samt  

 genmodificerede organismer. 
 
Forsikringen dækker endvidere ikke krav der hidrører fra  

 tobak og tobaksprodukter,  

 ureaformaldehyd, 

 chlorerede kulbrinter (organiske opløsningsmidler, som kan være 
dødbringende), 

 EMF og EMI (Electromagnetic Fields/Electromagnetic Interference)  
 
 

Klausul 17000 Afløbsdækning 
Ved afvikling/ophør eller frasalg af dyrlæge praksis, som op til 
afvikling/ophør eller frasalg har været forsikret under ovennævnte 
forsikring tilbydes følgende afløbsdækning. 
 
Vilkår:  
Dækning tilbydes på de i øvrigt gældende vilkår for 670 8.029.417, dog 
med selvstændig gældende sum jf. nedenfor. 
 
Forsikringsperiode:  
Afløbsdækning tilbydes med forsikringsperiode på 3 år eller 5 år. 
 
Forsikringssum: 
Dækningen tilbydes med en dækningssum for den aftalte 
forsikringsperiode (3 eller 5 år) på kr. 10.000.000.  
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Nærværende polices bestemmelser om dækningssum afsnit B 
(overdækning) tilbydes således ikke for afløbsdækningen.  
 
Præmie: 
Ved 3 årig forsikringsperiode udgør præmien 135 % af sidste års 
præmie, minimum kr. 7.500 for perioden. 
Ved 5 årig forsikringsperiode udgør præmien 175 % af sidste års 
præmie, minimum kr. 10.000. 
Præmien betales i én rate ved afløbsperiodens start. De anførte 
præmier er excl. stempel til staten. 
 
Policeudstedelse:  
Dækningen etableres på en selvstændig police. Dækning jf. 
ovenstående tilbydes alene til praksis der op til salg/ophør har været 
forsikret under nærværende police.  

 
 
 Indbyrdes overtagelse af sikrede dyrlægepraksis imellem: 
 I tilfælde, hvor en dyrlægepraksis omfattet af nærværende police sælges 

til eller overtages af en anden dyrlægepraksis ligeledes omfattet af 
nærværende police, tilbydes risikoen for erstatningskrav rejst mod den 
overtagede praksis efter overtagelsesdagen, at være omfattet af den 
overtagende dyrlægepraksis’s dækning under nærværende police, så 
længe denne er i kraft.  

 Dækningen tilbydes uden tillægspræmie. Selvrisiko iforbindelse med 
eventuelle udbetalinger skal betales af den fortsættende dyrlæge 
praksis. 

  
 


