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POLICE 
 

Forsikringstager   

Policenummer : 156-08655917-14009 

Forsikring : Ansvarsforsikring 

Rammeaftale : Forsikringsordning for Pharmadanmarks medlemmer, der kvalificerer 
sig som virksomhedsansatte QP’ere  

Forsikringstager : Pharmadanmark 

Adresse : Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup 

Virksomhedens CVR. nr. : 65 25 03 14 

Sikrede : De medlemmer, der arbejder som virksomhedsansatte QP’ere og for 
hvilke certifikat er erhvervet. 

Dækningsomfang   

Sikrede interesse : Virksomhedsansatte QP’ere for deres ansvar som QP samt andre 
ansatte til hvem QP ansvar er delegeret 

Dækningssum   

Professionelt ansvar : Kr. 15.000.000,00 pr. skade og  

Kr. 30.000.000,00 i alt pr. forsikringsår 

Forsikringssummen er fælles for alle deltagere i ordningen. 

Selvrisiko   

Professionelt ansvar : Kr. 25.000,00  pr. skade 

Vilkår   

Geografisk område : Hele Verden med undtagelse af USA/Canada 

Almindelige betingelser : Professionelt ansvar:  13-06 Professionelt ansvar (vedlagt) 

Forbehold : Oplægget er i sin helhed forbeholdt at medlemmet indsender  

1. Udfyldt spørgeskema 

2. Vi forbeholder begrundet afvisning af enkelte medlemmer  

Særlige betingelser : Se nedenfor 
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Risikooplysninger 
 

 Nærværende police, forsikringsbetingelserne samt risikooplysninger 
afgivet af forsikringstageren udgør grundlaget for denne 
forsikringsaftale. 

Risikoinformationer oplyst i forbindelse med indtegning udgør en del 
af denne forsikringsaftale, og i tilfælde af fejlagtige oplysninger, kan 
dette medføre nedsat erstatning i henhold til forsikringsaftaleloven.  

Det er en forudsætning for selskabets dækningspligt, at de 
risikoinformationer, som er oplyst i det materiale, der indgår i aftalens 
grundlag, er korrekte, og disse forhold er i øvrigt taget i betragtning 
ved præmiefastsættelsen. 

Forsikringsperiode   

Ikrafttrædelse :  15. august 2013 

Hovedforfald : 1. september 

Forsikringsperiode : 12 måneder med automatisk fornyelse jævnfør vilkårenes § 15. 

Retroaktiv dato : Pr. policens ikrafttrædelse  

Forsikringen dækker ikke krav rejst, der skyldes handlinger eller  

undladelser begået før forsikringens ikrafttrædelse 

Præmie   

Præmie  : Forskuds- og minimumspræmie 

Kr. 4.595,24 

Præmie pr. medlem 

Kr. 306,34 fast årlig præmie jfr. sikrede 

Beregningsgrundlag : Præmien er baseret på antal medlemmer jfr. sikrede og opgøres på  

listeform af forsikringstager¨. 

Skadeforsikringsafgift : Der opkræves og afregnes 1,1% i tillæg til præmien i 
skadeforsikringsafgift til staten i henhold til 
skadesforsikringsafgiftsloven § 2. 
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Betjener og kontakter   

Betjener : Penfor Forsikringsmæglerselskab ApS 

Forsikringsselskab : HDI Global Specialty SE, Langebrogade 3F, DK-1411 Kbh K 

Kontakt (underwriting) : Sara Bank Olesen (sara.olesen@hdi-specialty.com) 

Kontakt (administration) : info-dk@hdi-specialty.com 

Kontakt (skade) : claim-dk@hdi-specialty.com 

  København, 01. April 2021 

HDI Global Specialty SE 
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SÆRLIGE BETINGELSER  
 
 
Virksomhedsansatte qualified persons 
Nærværende forsikring er subsidiær ift. pågældende QP’s arbejdsgivers erhvervs-, produkt-, og/eller klinisk 
forsøg-forsikring. 
 
Forsikringen dækker det ansvar en virksomhedsansat QP kan ifalde for person- og tingskade samt 
formuetab i forbindelse med frigivelse af produkter til salg eller klinisk forsøg. Forsikringen dækker kun 
såfremt arbejdsgiverens erhvervs- og produktansvarsforsikring og/eller klinisk forsøgsforsikring ikke yder 
tilstrækkelig eller kravet basereres på berettiget regres fra arbejdsgiveres forsikringsselskab.  
 
Indeksregulering 
Forsikringspræmien bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar og får virkning fra den første 
forfaldsdag i kalenderåret.  
 
Indeksreguleringen beregnes på baggrund af lønindekset for den private sektors 2. kvartal fra Danmarks 
Statistik også kaldet ILON2 (erhverv i alt, ikke-sæsonkorrigeret, K2) offentliggøres i november måned. 
Ophører udgivelse af dette indeks, kan HDI Global Specialty SEforetage indeksregulering efter et andet 
tilsvarende indeks fra Danmarks Statistik. 
 
Præcisering til de almindelige forsikringsbetingelser 13-06 Professionelt ansvar. 
Afsnittet ”Forsikringens omfang” punkt 1 ændres i sin helhed til følgende: 
 
Forsikringen dækker det erstatningsansvar som sikrede, efter dansk rets almindelige erstatningsregler, kan 
ifalde for tingskade, personskade og formuetab i forhold til virksomhedens art, der er beskrevet på policen. 
 
Immaterielle rettigheder 
I tillæg til betingelsernes punkt 3 under udvidelser præciseres det herved at dækningen er begrænset med 
en undersum på kr. 1.000.000 som en del af forsikringssummen.  

Der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning.  

 
Sanktionsbegrænsning 
HDI Global Specialty SE skal ikke give dækning og er ikke forpligtet til at betale eventuelle krav eller give 
nogen fordele herunder i det omfang at afgivelse af en sådan dækning eller betaling af et sådant krav eller 
afgivelse af en sådan fordel ville udsætte HDI Global Specialty SE for enhver sanktion, forbud eller 
begrænsning i henhold til enhver gældende sanktionslovgivning. 
 


