
Frågeformulär  
USA - Ansvar

Gjensidige Försäkring 
Svensk filial till  
Gjensidige Forsikring ASA  
Organisationsnummer:  
516407-0384

Kunduppgifter

Namn: Organisationsnummer:

Adress: Kontaktperson/telefon:

När startade företaget?
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Försäkringsbelopp/Självrisk

Försäkringsbelopp: Självrisk:

Verksamhet

Har ni tillverkning eller försäljning på eget driftställe i USA/Kanada? Installerar eller monterar ni produkterna i USA/Kanada?

Export av produkter

Hur länge har export av produkterna till USA/Kanada förekommit? Ange vilka eller vilken typ av produkter som exporteras till USA/Kanada

Ange årsomsättning för dessa produkter Behövs myndighets godkännande för försäljning av dessa produkter och 
finns i så fall sådant godkännande?

Finns produktinformation och manual? Är produktinformation och manual kontrollerade av advokat i USA/Kanada?

Användningsområde

Ingår produkterna som komponenter, material eller ingredienser i andra produkter?

Försäljning - underleverantörer

Vilka underleverantörer har ni? Har underleverantörerna ansvarsförsäkring för produktansvar i USA/
Kanada?

Säljs produktema genom egen säljorganisation och/eller genom eget 
dotterbolag i USA/Kanada?

Finns i så fall lokalt tecknad produktansvarsförsäkring? 

Säljs produkterna av återförsäljare, generalagent eller annan? Har de som säljer vidare era produkter i USA/Kanada tecknat 
produktansvarsförsäkring?

Varumärke

Säljs produkterna under eget namn/varumärke? Har de som säljer vidare era produkter i USA/Kanada tecknat 
produktansvarsförsäkring?
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Namn Datum

Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial  •  org.nr 516407-0384  •  en filial till Gjensidige Forsikring ASA  •  org.nr 995 568 217.
Telefon: +46 (0)771 326 326  •  Skador: +46 (0)771 326 327  •  Kundtjänst: +46 (0)771 326 329  •  Webb: gjensidige.se 

Utgångna produkter

Ange vilka andra produkter som tidigare exporterats till USA/Kanada men som nu inte säljs

Risk management

Har produkterna som säljs i USA/Kanada certifierats enligt någon 
produktionsstandard?

ISO certifiering?

Märks produkterna med batch nummer så att sålda produkter med 
eventuella fel kan spåras och återkallas?

Finns återkallelseplan?

Vilka kvalitetstester görs av färdiga produkter?

Avtal underleverantörer

Finns skriftliga avtal mellan er och underleverantörer som reglerar 
produktansvaret?

Avstår ni från möjligheten till regress mot underleverantör i dessa avtal

Kräver ni att underleverantörerna tecknar produktansvarsförsäkring? Bifoga eventuella standardavtal eller exempel på specifika avtal

Avtal köpare

Finns skriftligt avtal mellan er och köparna som reglerar produktansvaret? Begränsar ni ert ansvar i avtalen med köparna?

Bifoga eventuella standardavtal eller exempel på specifika avtal Är era avtal utformade eller kontrollerade av advokat med erfarenhet från 
den nordamerikanska marknaden?

Skador

Vilken är den skada som ett fel på era produkter kan tänkas orsaka?

Har det någon gång under de senaste 5 åren riktats skadeståndskrav gentemot er för skada som orsakats genom påstådda fel eller brister på er produkt?

Om ja, beskriv skadehändelsen, datum, eventuell skadeutbetalning, reserv för skada etc.

Uppgiftslämnare
Undertecknad(e) som äger teckna företagets firma eller är försäkringsansvarig(a) intygar härmed på heder och 
samvete att ovanstående frågor besvarats sanningsenligt.


