PATENTFORSIKRING
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: dahlberg assurance agentur

Produkt: Patentforsikring

OBS! Fuldstændige prækontraktlige og kontraktlige oplysninger om produktet findes i andre dokumenter.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
En patentforsikring (IPR) er en forsikring, der er med til at beskytte dit immaterielle rettigheder.

Hvad dækker den?
✓ Aftaler om anvendelse
✓ Opretholdelse af rettigheder ved
krænkelse
✓ Friholdelse for krav ved krænkelse
✓ Ugyldighed af ejerskab
✓ Beskyttelse af aktiver
✓ Kontrakts ansvar
✓ Omdømme dækning
✓ Driftstab
Hvad dækker den ikke?
X Omkostninger, der opstår uden
forsikringsgivers samtykke
X Selvrisiko eller andet beløb, som du er
ansvarlig for og som fremgår af
certifikatet
X Civile krav vedrørende skader, sygdom
eller død
X Omstændigheder, der kan føre til et
erstatningskrav og som du kendte eller
burde have kendt før forsikringens
ikrafttrædelsestidspunkt
X Skader for bevidste krænkelser og
enhver fremtidig eller nuværende
royalty betaling

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?
! Forsikringen dækker ikke eventuel bøde
eller straf i forbindelse med krænkelse
af patent.
! Forsikringen dækker ikke eventuelle
lønrelaterede omkostninger, gebyrer
eller vidneudgifter, der er pådraget af
enhver person (herunder inkluderet
eksterne konsulenter), der
repræsenterer den forsikrede som
medarbejder, agenter, direktør og
embedsmænd eller interne advokater
for den forsikrede.
! Forsikringen dækker ikke krav, der er
opstået ifølge med retssager, før
forsikringens tegning.

Hvor er jeg dækket?
✓ Hele verden
Hvilke forpligtelser har jeg?
− Eventuelle forandringer der kan påvirke risikoen skal anmeldes uden ophold til dahlberg.
− Så snart sikrede bliver opmærksom på omstændigheder eller mistænker, at der kan blive
fremsat et erstatningskrav skal dette ske uden ophold meddele dahlberg assurance agentur
dette skriftligt, og han/hun skal derefter overlade det til Underwriters eller deres advokat at
repræsentere forsikringstager.
−
−

….
….

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen betales på årsbasis. Hvert år ved fornyelse vil der blive opkrævet
forsikringssummen for de følgende 12 måneder. Opkrævningen sendes som en faktura.
Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen dækker fra tidspunktet for tegning og et år frem. De nærmere datoer vil fremgå af
forsikringspolicen. Efter udløb vil det være muligt at forny forsikringen ved at udfylde en
fornyelseserklæring.
Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med én (1) måneds varsel til
fornyelsesdatoen.

Læs mere om forsikringen på http://www.dahlbergagentur.dk/produkter/patentforsikring/.
Du er også velkommen til at kontakt os på 33 70 44 50 eller agentur@dahlberg.dk.

