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Fællesbetingelser
Betingelser R357182

Forsikringsbetingelsernes opbygning
Forsikringsbetingelserne har følgende opbygning:
•	Forklaring af enkelte begreber der bruges i betingelserne.
•	Fællesbetingelser der gælder for alle dækninger på
forsikringen. Her kan bl.a. findes oplysninger om, hvem der er
sikret, hvor forsikringen dækker, om præmiebetaling og hvad
der skal gøres ved skade eller erstatningskrav.
•	Betingelserne for dækninger der kan være omfattet af
forsikringen. Det vil fremgå af policen, hvilke dækninger der er
omfattet af forsikringen. Under betingelserne for dækningerne
fremgår det, hvilke skader og/eller omkostninger der er dækket,
og hvad forsikringen ikke dækker.
•	Erstatningsregler hvor eventuelle summer, opgørelsesregler
samt regler for selvrisiko og regres fremgår.
• Ordforklaringer for de ord der i betingelserne er 			
stjernemarkeret*.

Forklaring af enkelte begreber
Selskabet

4. Betaling af forsikringen
4.1
Betaling opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag.
Sammen med betalingen opkræves de offentlig fastsatte afgifter
til staten. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet
med opkrævning og betaling.

4.2
Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den
opgivne betalingsadresse eller e-Boks. Betales via betalingsservice
eller anden elektronisk betalingsmåde hæves beløbet på det
opgivne kontonummer.

4.3
Ændres betalingsadressen eller kontonummer, skal selskabet straks
underrettes.

4.4
Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden og senere
betalinger på de anførte forfaldsdage.

Ved selskabet forstås Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige

4.5

Forsikring ASA, Norge.

Fristen for første betaling er mindst 12 dage fra modtagelsen af

Forsikringstager
Ved forsikringstager forstås den person eller virksomhed, der med
selskabet har indgået forsikringsaftalen.

Sikrede
Sikrede er den, som har ret til erstatning.

indbetalingskortet. Ved senere betalinger er fristen mindst 21 dage
fra modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige
betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Fristerne gælder ikke,
hvor betaling opkræves via betalingsservice.

4.6
Betales første opkrævning ikke rettidigt ophører forsikringsaftalen.

1. Hvem er sikret

4.7

Forsikringen dækker under hvert dækningsafsnit dem, der i policen

Betales senere opkrævninger ikke rettidigt, kan selskabet, 14 dage

er anført som sikret.

efter udløbet af betalingsfristen efter punkt 4.5, opsige

2. Hvor dækkes

opkrævningen er betalt inden denne dato.

Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted, eller
under indlands transport i Danmark.

forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre

4.8
Betales opkrævningen for sent på grund af særligt undskyldende

3. Ikrafttrædelse

omstændigheder, og betales opkrævning samt renter og

Forsikringen træder i kraft på den i policen anførte dato.

omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen

omkostninger umiddelbart efter at den særligt undskyldende
efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder
efter udløbet af opsigelsesfristen i punkt 4.7. Ved manglende
betaling af første opkrævning, skal betaling dog ske senest 3
måneder efter betalingsfristen i punkt 4.5.
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Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling

6.2.2 Hvis forsikringen er tegnet for en flerårig periode, og der

ske inden udløbet af denne periode.

derfor har været ydet reduktion i præmien, kan opsigelse fra

4.9
Bygningsbrandforsikringen kan ikke bringes til ophør på grund af
manglende præmiebetaling. Selskabet har derfor adgang til at
gøre udlæg for præmien for bygningsbrandforsikringen med
påløbne renter og omkostninger.

5. Gebyrer

forsikringstagers side kun ske mod efterbetaling af et beløb
svarende til den ydede reduktion i forsikringspræmien, der er sket
fra den flerårige periodes start til ophørsdagen.

7. Ændringer i forsikringsaftalen
Gælder for policer der er tegnet som løbende
forsikringer

5.1 Gebyrer

7.1

5.1.1 Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis

Selskabet skal varsle væsentlige ændringer i pris, selvrisiko eller

dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser,

betingelser mindst 30 dage før forsikringens hovedforfaldsdato.

inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og

Dette gælder ikke for indeksering, lovmæssige ændringer,

fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse

betingelsesændringer af præciserende karakter som ikke er til

med police- og skadebehandling.

ugunst for forsikringstager, eller ændringer der foretages i

5.1.2 Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/

forbindelse med en skade. Hvis forsikringstager ikke ønsker at

timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres.

acceptere ændringerne, kan forsikringen opsiges skriftligt senest 14

5.1.3 Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på

dage efter meddelelse om ændringen er modtaget. Opsiges

selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel.

forsikringen ikke, fortsætter denne på de ændrede vilkår og/eller

5.2 Ændring og indførelse af nye gebyrer

den ændrede pris.

5.2.1 I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye

7.2

gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller

Selskabet kan, uden varsel, foretage mindre væsentlige ændringer

markedsmæssige årsager.

af prisen, med virkning fra forsikringens hovedforfaldsdato.

5.2.2 Forhøjelse af gebyrer sker med en måneds varsel til den første

Ændringen kan ske ud over indeksering og lovmæssige ændringer.

i en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Sker dette, kan forsikringstager vælge at opsige forsikringen

Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med tre

skriftligt senest 14 dage efter meddelelse om fornyelsesprisen er

måneders varsel til policens hovedforfaldsdato.

modtaget. Opsiges forsikringen ikke, fortsætter denne med den

6. Varighed og opsigelse
6.1
For policer, der er tegnet som løbende forsikringer, gælder følgende:
6.1.1 1-årig tegning
Forsikring, der er tegnet for en 1-årig periode, løber indtil den
skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1
måneds varsel til en hovedforfaldsdato.

ændrede pris.

7.3
Vælger forsikringstager at opsige forsikringen, kan det kun ske mod
tilbagebetaling af den eventuelle rabat der er ydet ved en flerårig
tegningsperiode.

8. Oplysningspligt

6.1.2 Flerårig tegning

8.1

Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode løber indtil den

Forsikringen er tegnet på grundlag af oplysningerne i begæringen.

skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1

Indtræffer der forandringer i de forhold, som er oplyst, skal dette

måneds varsel til den flerårige periodes udløb.

straks meddeles selskabet, som da beslutter, om forsikringen kan

6.2 Opsigelse i forbindelse med skade
6.2.1 For policer, der er tegnet som løbende forsikringer, gælder
følgende:
Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens
betaling eller efter afvisning af skaden er forsikringstageren og
selskabet berettiget til at opsige forsikringen skriftligt med 14
dages varsel.
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fortsætte og i bekræftende fald på hvilke vilkår.

8.2
Risikoændringer Sikrede skal straks underrette selskabet:
8.2.1 Hvis den i policen oplyste entreprisesum overskrides,
8.2.2 Hvis der sker ændringer i den oplyste entrepriseart og /eller
arbejdsmetode for entreprisen,

8.2.3 Hvis arbejdet stoppes helt, således at arbejdspladsen er
forladt i perioder, længere end 1 uge, således at selskabet kan
træffe beslutning om, hvorvidt og på hvilke betingelser entreprisen
kan fortsætte.

8.3
Hvis forsikringen er udvidet til at dække driftstab, gælder yderligere
at forsikringstager, straks skal gøre anmeldelse til selskabet, hvis
der:
• Foretages ændringer i den oplyste tidsplan for entreprisens
udførelse og aflevering, samt
• Sker overgang til komerciel drift, således at selskabet kan træffe
beslutning om, på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte.

9. Besigtigelse

11. Sikkerhedsforholdsregler
Efter en skade har selskabet ret til med 1 uges varsel efter skadens
anmeldelse at give pålæg om sikkerhedsforholdsregler, der skal
iagttages for at forebygge eller begrænse tilsvarende skader.

12. Dækning i andet selskab
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har
dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller
indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder
samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse
gælder kun opgørelsen mellem selskaberne.

13. Krig, jordskælv, atomenergi mv.
Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en

Selskabet har til enhver tid ret til at lade det forsikrede besigtige.

følge af:

10. Ved skade eller erstatningskrav

•

10.1
Sker der en skade eller rejses der krav, eller kan der forventes rejst
krav, som selskabet må formodes at være pligtig at dække, skal
selskabet straks underrettes herom. Anmeldelse kan ske ved at
ringe til os på tlf. +45 70 10 90 09. Hele døgnet kan anmeldelse ske

Krig, krigslignende handlinger, neutralitets-krænkelser,
borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder

•

Terrorisme*

•

Jordskælv eller andre naturkatastrofer*

•

Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter

på selskabets hjemmeside. Ved akut hjælp henvises til selskabet

14. Utilfreds med selskabet

døgnservice på tlf. +45 70 22 52 32.

14.1

10.2
Tyveri og hærværk* skal ligeledes anmeldes til politiet.

10.3
Du skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden og give
selskabet adgang til at fortage de fornødne foranstaltninger.
Udbedring af skaden, nedrivning eller fjernelse af forsikrede
genstande, må dog ikke iværksættes før selskabet har givet
samtykke hertil.

10.4
Anerkendelse af erstatningspligt/-krav må kun ske med selskabets
samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens
behandling.

10.5
Hvis sikrede uden selskabets samtykke har betalt erstatning eller
godkendt et fremsat erstatningskrav, uden der foreligger juridisk
erstatningspligt, er selskabet fri for ansvar.

Ved utilfredshed med selskabet behandling af en skade, fx
erstatningens størrelse eller tolkning af forsikringsbetingelserne, er
der mulighed for at klage.
Vedrører klagen selskabets afgørelse, den måde sagen er behandlet
på eller selskabet produkter, så prøv i første omgang at kontakte
den person eller det center, der har behandlet sagen.
Det er nemmest og hurtigst at løse sagen på denne måde.

14.2 Klageansvarlig enhed
Bliver det nødvendigt at gå videre, kan selskabets klageansvarlige
enhed kontaktes via e-mail eller brev. Kontaktoplysninger findes på
selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel.

14.3 Værneting og lovvalg
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved
danske domstole.

15. Lovgivning
For forsikringen gælder også lov om forsikringsaftaler.

10.6
I det omfang, selskabet har betalt erstatning, indtræder det i
enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand.
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Gælder kun, hvis det fremgår af policen

16. Hvad er omfattet

18.6
Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt
rumopvarmningsanlæg eller elektriske apparater.

16.1

18.7

Forsikringen omfatter arbejdsobjektet, de materialer der er

Tørkogning af kedler, der anvendes til rumopvarmning.

beregnet til at indføje i arbejdsobjektet, og de midlertidige anlæg,
der anvendes til udførelse af den i policen angivne entreprise på det

18.8

i policen angivne forsikringssted.

Sprængning og opbrydning af døre, porte eller andre lukker, når

16.1.1 Ved midlertidige anlæg forstås genstande, der er fremstillet

politimyndigheder, brand- eller andet redningsvæsen trænger ind i

eller anskaffet udelukkende til brug ved udførelse af den forsikrede

bygning* eller lejlighed, som følge af brand* eller gasudslip, eller

entreprise, og som medgår hertil, og hvor den fulde værdi er

begrundet mistanke herom.

indregnet i entreprisesummen.

17. Forsikringen omfatter ikke
17.1
Forsikringen omfatter hverken entreprenørens materiel, herunder
arbejdsmaskiner, skure, redskaber, spuns, anlæg, værktøj,
afskærmnings- og/eller afdækningsmateriel, stilladser eller
tilsvarende genstande, midlertidige bygninger/anlæg eller de
ansattes personlige effekter, medmindre policen ved påtegning er
udvidet hertil.

17.2
Bestående bygning*(er) /løsøre tilhørende bygherre, medmindre
policen ved påtegning er udvidet hertil.

18. Hvilke skader er dækket
Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede
genstande ved:

18.1
Brand*.

18.2
Lynnedslag*.

18.3
Eksplosion*.

18.4
Sprængning af dampkedler og autoklaver.

18.5
Nedstyrtning af luftfartøjer, eller hvis det forsikrede rammes af
nedfaldne genstande derfra. Forsikringen dækker dog ikke skade
forårsaget af medførte sprængstoffer.
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18.9
Forsikringen dækker i den i policen anførte bygge- og
anlægsperiode, med indtil de i policen angivne forsikringssummer
og med fradrag af den i policen angivne selvrisiko.
18.9.1 Forsikringssummen skal svare til den angivne totale
entreprisesum, og der foreligger underforsikring, hvis
entreprisesummen er højere end forsikringssummen.

19. Forsikringen dækker ikke
19.1
Skade, der ikke anses som brand* fx svidning, forkulning,
overophedning, el-skade/ kortslutning og smeltning.

19.2
Driftstab eller andet indirekte tab af enhver art, herunder
rentetab.

All risks for bygge-/anlægsarbejder
Betingelser R357182

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

20. Hvad er omfattet
20.1
Forsikringen omfatter arbejdsobjektet, de materialer der er
beregnet til at indføje i arbejdsobjektet, og de midlertidige anlæg,
der anvendes til udførelse af den i policen angivne entreprise på det
i policen angivne forsikringssted.

beregning eller konstruktion, samt mangelfuldt/ dårligt udført
arbejde, herunder mangelfuld afstivning eller afdækning.
23.2.1 Denne undtagelse er begrænset til den del af
arbejdsobjektet hvori det slidte, mangelfulde eller fejlbehæftede
indgår som bliver direkte ramt af skaden, men vedrører ikke andre
dele af arbejdsobjektet, der bliver beskadiget sekundært som følge
af én primær skade.

23.3

Tab eller svind, der viser sig ved manko, når sådant tab kun kan

20.1.1 Ved midlertidige anlæg forstås genstande, der er fremstillet

konstateres ved opgørelse af regnskab eller beholdning, og ikke kan

eller anskaffet udelukkende til brug ved udførelse af den forsikrede

føres tilbage til en bestemt begivenhed.

entreprise, og som medgår hertil, og hvor den fulde værdi er

23.4

indregnet i entreprisesummen.

Tab og skade, der er eller ville være dækket på en i selskabet tegnet
montageforsikring.

21. Hvad er ikke omfattet
Forsikringen omfatter hverken entreprenørens materiel, herunder
arbejdsmaskiner, skure, redskaber, spuns, anlæg, værktøj,
afskærmnings- og/eller afdækningsmateriel, stilladser eller
tilsvarende genstande, midlertidige bygninger eller de ansattes
personlige effekter samt bestående bygninger/ løsøre tilhørende

23.5
Bod for forsinkelse, mangelfuld fuldførelse eller manglende
overholdelse af entreprisekontraktens bestemmelser.

23.6
Driftstab eller andet indirekte tab af enhver art, herunder rentetab.

23.7

bygherre, medmindre policen ved påtegning er udvidet hertil.

Skade som følge af forurening af enhver art, herunder kemisk eller

22. Hvilke skader er dækket

23.8

22.1

Forsikringen dækker fysisk tab og skade på de forsikrede genstande
ved uforudsete begivenheder med de i policen angivne undtagelser
og betingelser.

22.2
Forsikringen dækker i den i policen anførte bygge- og
anlægsperiode, med indtil de i policen angivne forsikringssummer
og med fradrag af den i policen angivne selvrisiko. Dog ophører
forsikringen forinden dette tidspunkt, ved aflevering eller
ibrugtagning.

biologisk forurening.
Normal afhjælpning af mangler og fejl.

24. Afhjælpningsperioden

24.1

Medmindre andet fremgår af policen, dækker forsikringen i en
12-måneders afhjælpningsperiode. Afhjælpningsperioden begynder
ved forsikringsperiodens ophør. I denne periode dækker forsikringen
på policens almindelige og særlige betingelser i øvrigt fysiske skader
på de forsikrede genstande, mens de befinder sig på
forsikringsstedet, som følge af.
24.1.1 Fejl eller undladelser, begået af sikrede entreprenører, i

22.2.1 Forsikringssummen skal svare til den angivne totale

opførelsesperioden og på forsikringsstedet, som først konstateres i

entreprisesum, og der foreligger underforsikring*, hvis

afhjælpningsperioden.

entreprisesummen er højere end forsikringssummen.

24.1.2 Afhjælpning af fejl og mangler som sikrede entreprenører, i

23. Forsikringen dækker ikke
23.1
Tab og skade ved brand*, lynnedslag*, eksplosion* samt øvrige
forsikringsbegivenheder der ville være omfattet af en i selskabet
tegnet Brandforsikring.

henhold til kontrakten er forpligtet til at udbedre.

24.2
Bliver forsikringen ikke forlænget til aflevering finder sted, er
afhjælpningsperioden begrænset til skade forårsaget af
entreprenøren ved udførelse af afhjælpningsarbejder.

23.2
Tab og skade som følge af mangelfulde materialer, slid, korrosion
eller gradvis forringelse, mangelfuld udførelse af projektering,
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Gælder kun, hvis det fremgår af policen

25. Hvad er omfattet
Forsikringen omfatter eksisterende bygninger og bygningsanlæg,
som tilhører bygherren, eller som denne bærer risikoen for.

byggepladsen, eller skader som skyldes bestående bygningers eller
anlægs utilstrækkelige og i forvejen svækkede fundering eller
konstruktion.

27.2
Skader, som på grund af arbejdets natur må anses som en

26. Hvilke skader er dækket

uundgåelig eller umiddelbar forudseelig konsekvens af arbejdet.

26.1

27.3

Forsikringen dækker tab af og fysisk skade på de forsikrede

Tab eller skade som følge af mangelfuld eller utilstrækkelig

genstande ved en uforudset begivenhed*, alene som en direkte

afdækning.

følge af arbejdets/entreprisens fysiske udførelse.

26.2

27.4
Tab og skade ved brand*, lynnedslag* og eksplosion* samt øvrige

I forbindelse med udførelsen af entreprisen dækker forsikringen

forsikringsbegivenheder, der ville være omfattet af en i selskabet

endvidere entreprenøren, hvis han er nævnt som sikret, for skade

tegnet brandforsikring.

tilføjet ting på bygherres eksisterende bygninger eller
bygningsanlæg ved:

27.5
Tab og skader dækket af anden forsikring.

• Sprængningsarbejder
• Ramning eller nedvibrering af pæle og spuns

27.6

• Optrækning og opvibrering af pæle og spuns

Tab og skader ved tyveri og hærværk*. Dette gælder dog ikke

• Grundvandssænkning

bygningsdele, når disse er afmonteret og skal genanvendes i den

• Undermuring/understøbning

pågældende entreprise. Det er en betingelse for forsikringens

• Indgriben i eksisterende bygningers bærende konstruktioner

dækning, at disse er anbragt i forsvarligt aflåst bygning* eller

• Afstivningsarbejder

container forsynet med F & P godkendt låsesystem. I den

• Nedbrydningsarbejder

udstrækning bygningsdele på grund af deres dimensioner ikke kan

• Udgravning langs bygningernes fundamenter

placeres i bygning eller aflåst container dækkes bygningsdele kun
såfremt de er tildækket.

26.2.1 Meddækning af entreprenøren for skade ved udførelse af de
under punkt 26.2 nævnte arbejder er betinget af, at selskabet ved
tegning er gjort skriftlig bekendt med, at sådanne arbejder skal
udføres.

26.3
Forsikringen dækker i den i policen anførte bygge- og

27.7
Skade på maskiner, motordrevne køretøjer, sø- og luftfartøjer,
inventar og andet løsøre, samt varelager:

27.8
Driftstab eller andet indirekte tab af enhver art, herunder rentetab.

anlægsperiode, med indtil de i policen angivne forsikringssummer

27.9

og med fradrag af den i policen angivne selvrisiko. Dog ophører

Skade som følge af storm*

forsikringen forinden dette tidspunkt ved ibrugtagning af
entreprisen samt ved aflevering af arbejdet.
26.3.1 Underforsikring* kan ikke gøres gældende.

27. Forsikringen dækker ikke
27.1
Skader, som ikke skyldes direkte og umiddelbart arbejde på
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Entrepriseansvar
Betingelser R357182

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

28. Hvilket ansvar er dækket
28.1

Forsikringen dækker bygherres erstatningsansvar for skade, tilføjet
personer eller ting, som er en direkte følge af den fysiske udførelse

29.4
Skade på selve arbejdsobjektet eller dele deraf, eller tab der skyldes
at arbejdsobjektet eller dele deraf ikke opfylder sit formål eller på
anden måde ikke er kontraktmæssig.

29.5

af den i policen beskrevne entreprise/montage.

Ansvar som følge af, at sikrede ved aftale har pådraget sig et

28.2

erstatningsregler.

I forbindelse med udførelsen af entreprisen dækker forsikringen
endvidere entreprenørens erstatningsansvar, hvis han er nævnt som
sikret, for skade tilføjet ting ved:
• Sprængningsarbejder
• Ramning eller nedvibrering af pæle og spuns
• Optrækning og opvibrering af pæle og spuns
• Grundvandssænkning
• Undermuring/understøbning
• Indgriben i eksisterende bygningers bærende konstruktioner
• Afstivningsarbejder
• Nedbrydningsarbejder
• Udgravning langs bygningernes fundamenter
28.2.1 Dækning af entreprenørens og bygherres erstatningsansvar
for skade ved udførelse af de under punkt 28.2 nævnte arbejder er
betinget af, at selskabet ved tegning er gjort skriftlig bekendt med,
at sådanne arbejder skal udføres.

28.3
De i policen anførte forsikringssummer danner højeste grænse for
selskabets forpligtelser i forsikringsperioden ved samme
forsikringsbegivenhed eller række af forsikringsbegivenheder, der
udspringer fra samme hændelse, med fradrag af den i policen
angivne selvrisiko.

29. Forsikringen dækker ikke
29.1

videregående ansvar, end hvad der følger af de almindelige

29.6
Ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under
påvirkning af selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika.

29.7
For skade forårsaget af hunde, eller ved benyttelse af luftfartøj eller
søfartøj.

29.8
Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevne køretøjer,
herunder selvkørende motorredskaber.
29.8.1 Denne undtagelse gælder dog ikke ansvar for skade forvoldt
af selvkørende arbejdsredskaber, når disse benyttes som
arbejdsredskaber på arbejdspladsen, og når ansvaret ikke er
omfattet af gældende lovgivning om skader forvoldt af
motorkøretøjer.

29.9
Ansvar for skade på ting, når skade skyldes sikredes grove
tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger.

29.10
Ansvar for forurening af eller gennem luft, jord eller vand, samt
derved forvoldt skade på personer eller ting.

29.11
Selvrisiko på anden af sikret tegnet forsikring.

Skade på ting tilhørende sikrede samt deraf følgende formuetab.

29.12

29.2

sædvanlige betingelser tegnet ansvarsforsikring eller professional

Ansvar for ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring,
afbenyttelse, befordring eller som af anden grund befinder sig i
sikredes varetægt eller som sikrede, har sat sig i besiddelse af.

29.3
Ansvar for skade i tilfælde, hvor sikrede er eller burde være bekendt
med en skaderisiko og undlader at træffe de til afværgelsen heraf
nødvendige forholdsregler.

Ansvar for skade, som er eller ville være omfattet af en på
ansvarsforsikring.

29.13
Ansvar for skade som følge af permanent grundvandssænkning.

29.14
Ansvar eller krav, som kan henføres til eksistensen, brydning,
håndtering, behandling eller bearbejdning, fremstilling, distribution,
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oplagring eller brug af asbest, asbest produkter uanset mængden
af asbest.

29.15
Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller
private, herunder ”punitive damages*”.
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All risks for montagearbejder
Betingelser R3572

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

30. Hvad er omfattet
30.1
Forsikringen omfatter de i policen anførte montageobjekter, samt
materialer og komponenter, der er beregnet til indføjelse i
montageobjektet og når disse befinder sig på det i policen anførte
forsikringssted.
30.1.1 Forsikringen dækker desuden midlertidige anlæg. Ved
midlertidige anlæg forstås genstande, der er fremstillet eller
anskaffet udelukkende til brug ved udførelse af den forsikrede
montage, og som medgår hertil, og hvor den fulde værdi er
indregnet i entreprisesummen.

30.2

31.2.2 Værdien af brugte objekter, som indgår i montageobjektet
eller demontage, skal svare til nyværdien* af de forsikrede
genstande.

32. Forsikringen dækker ikke
32.1
Tab og skade ved brand*, lynnedslag*, eksplosion* samt øvrige
forsikringsbegivenheder der ville være omfattet af en i selskabet
tegnet brandforsikring.

32.2
Skade eller tab som følge af slid, korrosion, kedelsten eller gradvis
forringelse.

32.3
Tab og skade som følge af mangelfulde materialer, mangelfuld

Selskabets dækning begynder, når de forsikrede genstande er

udførelse af projektering, beregning eller konstruktion,

aflæsset på forsikringsstedet, eller ved demontage, når denne

mangelfuldt/ dårligt udført arbejde herunder mangelfuld

begyndes.

afstivning eller afdækning.

30.3
Selskabets dækning ophører, når montageobjektet eller dele heraf
er afleveret, eller når prøvekørsel er afsluttet.

30.4
For brugte montageobjekter ophører dækning, når
montagearbejdet er afsluttet.

30.5
For demontage ophører dækningen, når pålæsning med henblik på
transport fra forsikringsstedet begynder.

32.3.1 Hvis sådan fejlagtig eller mangelfuld udførelse medfører, at
andre dele af montageobjektet, entreprisen eller leverancer bliver
beskadiget, er denne del af skaden dækket af forsikringen.

32.4
Tab og skader dækket af anden forsikring.

32.5
Normal afhjælpning af fejl og mangler.

32.6
Tab eller beskadigelse af brugte genstande under prøvning.

31. Hvilke skader er dækket

32.7

31.1

Tingskade, der helt eller delvist skyldes udviklingsrisiko(prototyper*)

Forsikringen dækker fysisk tab og skade på de forsikrede genstande
ved uforudsete begivenheder*, som direkte rammer de forsikrede
genstande, når disse er under opbevaring, transport, montage eller

med hensyn til art eller udførelse.

32.8

funktionsprøvning på forsikringsstedet.

Forurening af enhver art, herunder kemisk eller biologisk forurening.

31.2

32.9

Forsikringen dækker i den i policen anførte montageperiode, med
indtil de i policen angivne forsikringssummer og med fradrag af den
i policen angivne selvrisiko.
31.2.1 Forsikringssummen skal svare til den angivne totale
montagesum, og der foreligger underforsikring*, hvis
montagesummen er højere end forsikringssummen.

Skade, som skyldes, at de forsikrede genstande ved uagtsomhed
eller forsømmelse har været udsat for vejrligets påvirkninger.

32.10
Bod for forsinkelse, mangelfuld fuldførelse eller manglende
overholdelse af kontraktens bestemmelser.
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32.11
Ethvert indirekte tab, herunder driftstab, eller tab, der skyldes hel
eller delvis standsning af arbejdet.

32.12
Tab eller svind, der viser sig ved manko, når sådant tab kun kan
konstateres ved opgørelse af regnskab eller beholdning, og ikke kan
føres tilbage til en bestemt begivenhed.
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Driftstab
Betingelser R357182

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

33. Hvad er omfattet
33.1

Forsikringen dækker i den i policen angivne dækningsperiode, med

36.1.2 Offentlige påbud, herunder krav fra myndigheder,
driftsbegrænsninger af tidsmæssig, kapacitetsmæssig eller anden
art, selvom et sådan krav kan stilles i forbindelse med en på policen
dækningsberettiget skade.
36.1.3 At der i forbindelse med udbedring af en skade foretages

den i policen angivne forsikringssum.

forbedringer eller andre ændringer af entreprisen, montagen, eller

33.1.1

36.1.4 Driftstab som følge af en skade i afhjælpningsperioden eller

Dækningsperioden begynder på skadestidspunktet, og ophører så

eksisterende bygningers, maskiners og anlægs konstruktion.
garantiperioden.

mange måneder senere, som svarer til det i policen angivne antal
måneder og på samme tidspunkt på døgnet som
skadestidspunktet.
33.1.2 Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen, og der
foreligger underforsikring, hvis forsikringsinteressen er højere end
forsikringssummen.
33.1.2.1 Forsikringsinteressen er forsikredes forventede omsætning
af varer og tjenesteydelser i den angivne dækningsperiode med
fradrag af følgende i samme periode:
• Forventet forbrug af indkøbte handelsvarer til videresalg
• Forventet forbrug af råvarer og halvfabrikata
• Sparede udgifter til løn, eller andre udgifter i dækningsperioden
• Erstatning som forsikrede, er berettiget til at modtage som følge
af dækningsberettiget skade eller anden forsinkelse

34. Forsikringen omfatter ikke
34.1
Forsikringen omfatter ikke driftstab, der opstår inden for den
karenstid*, der er anført i policen.

34.2
Driftstab der er omfattet af en sædvanlig tegnet
driftstabsforsikring.

35. Hvilke skader er dækket
35.1
Forsikringen dækker forsikredes dokumenterede nedgang i
omsætning af varer eller tjenesteydelser(driftstab) som følge af en
dækningsberettiget skade på entreprisen under policens all risks
dækning eller branddækning, når udbedring af skaden bevirker en
nedgang i forventede omsætning.

36. Forsikringen dækker ikke
36.1
Driftstab eller forøgelse af driftstab der skyldes:
36.1.1 Strejke eller lockout
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All risks for eksisterende løsøre
Betingelser R357182

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

37. Hvad er omfattet
37.1
Forsikringen omfatter eksisterende løsøre eller maskiner, som
tilhører bygherren, eller som denne bærer risikoen for.
Underforsikring* kan ikke gøres gældende.

38. Hvilke skader er dækket
38.1
Forsikringen dækker tab af og fysisk skade på de forsikrede
genstande ved en uforudset begivenhed*, alene som en direkte
følge af arbejdets/entreprisens fysiske udførelse.

38.2
I forbindelse med udførelsen af entreprisen dækker forsikringen
endvidere entreprenøren, hvis han er nævnt som sikret, for skade
tilføjet ting på bygherres eksisterende løsøre ved:
• Sprængningsarbejder
• Ramning eller nedvibrering af pæle og spuns
• Optrækning og opvibrering af pæle og spuns
• Grundvandssænkning
• Undermuring/understøbning
• Indgriben i eksisterende bygningers bærende konstruktioner
• Afstivningsarbejder
• Nedbrydningsarbejder
• Udgravning langs bygningernes fundamenter

38.3
Meddækning af entreprenøren for skade ved udførelse af de under
punkt 38.2 nævnte arbejder er betinget af, at selskabet ved tegning
er gjort skriftlig bekendt med, at sådanne arbejder skal udføres.

38.4
Forsikringen dækker i den i policen anførte bygge- og
anlægsperiode, med indtil de i policen angivne forsikringssummer
og med fradrag af den i policen angivne selvrisiko. Dog ophører
forsikringen forinden dette tidspunkt ved ibrugtagning af
entreprisen samt ved aflevering af arbejdet.

39. Forsikringen dækker ikke
39.1
Skader, som ikke skyldes direkte og umiddelbart arbejde på
byggepladsen, eller skader som skyldes bestående bygningers eller
anlægs utilstrækkelige og i forvejen svækket fundering eller
konstruktion.
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39.2
Skader, som på grund af arbejdets natur må anses som en
uundgåelig eller umiddelbar forudseelig konsekvens af arbejdet.

39.3
Tab eller skade som følge af mangelfuld eller utilstrækkelig
afdækning.

39.4
Tab og skade ved brand*, lynnedslag* og eksplosion* samt øvrige
forsikringsbegivenheder, der ville være omfattet af en i selskabet
tegnet brandforsikring for løsøre.

39.5
Tab og skade, som er dækket af anden forsikring.

39.6
Tab og skader ved tyveri og hærværk*.

39.7
Bygninger og anlæg.

39.8
Driftstab eller andet indirekte tab af enhver art, herunder rentetab.

39.9
Erstating for skade, der anmeldes til Gjensidige Forsikring senere
end 12 måneder efter bygge- og anlægsperiodens udløb.

Erstatningsregler

40. Hvordan erstattes skaderne
40.1
De forsikrede entrepriser eller montager er dækket for deres fulde
værdi som ny.

40.2
Forsikringssummen er eksklusiv moms og enhver erstatning er
eksklusiv moms, da sikrede på policen tillige er entreprenøren og
eventuelle underentreprenører, som bærer risikoen for entreprisen
indtil arbejdet er afleveret. Dette gælder ikke for bestående bygning
hvor forsikrede ikke er momsregistreret.

40.3
Beskadigelse af kosmetisk art, samt farveforskelle mellem

41.3.1 I opgørelsen fratrækkes:
• Udgifter til foreløbig reparation, medmindre udgifterne hertil
bevirker tilsvarende reduktion i udgifterne til endelig reparation
• Værdien af beskadigede genstande, der kan genanvendes.
• Merudgifter til over-, nat- og helligdagsarbejde, luft og
ekspresfragt eller andre ekstraordinære takster.
• Merudgifter til ekstra mandskab.
• Meromkostninger ved anvendelse af andre materialekvaliteter
eller ændring af konstruktion som følge af en skade.
• Sikredes udgifter til sikringsmæssige foranstaltninger, hvis
skadens årsag eller omfang kan henføres til, at sådanne
foranstaltninger var manglende eller mangelfulde før skadens
opståen.

erstattede genstande og de eksisterende, erstattes ikke.

42. Regres

40.4

Når selskabet har betalt erstatning, kan det til enhver tid gøre

Hvis det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet
med mere end 30 % i forhold til nyværdien*, fastsættes

regres mod en erstatningsansvarlig skadevolder. Forsikringstager
kan således ikke fraskrive sig retten til regres.

erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse.

41. Opgørelsesregler
41.1
Skade opgøres som de normale omkostninger ved nødvendig
udskiftning eller reparation af beskadigede genstande til den stand,
hvori de befandt sig umiddelbart før skadens indtræden.

41.2
I opgørelsen medregnes:
•

Udgifter til materialer, arbejdsløn, materiel og andre
nødvendige udgifter efter normale takster

•

Normale avancer til den genopførende entreprenør

•

Meromkostninger til nødvendige og normale arkitekt- og
ingeniørhonorarer. Erstatningen ydes med op til 10 % af
skadesomkostningen dog højest 5.000.000 kr.

•

Oprydning* af beskadigede genstande og transport heraf til
nærmeste affaldsdepot, samt fjernelse, deponering og
destruktion af effekter anvendt ved skadebekæmpelse.
Erstatningen ydes med op til 10 % af forsikringssummen dog
højest 5.000.000 kr. i alt pr. skadebegivenhed

41.3
For driftstab gælder følgende:
Erstatningen udgør en så stor del af erstatningsgrundlaget, som
den del af skaden forårsagede nedgang i den budgetterede
omsætning i dækningsperioden udgør af den budgetterede
omsætning i 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelse.
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Ordforklaringer

Brand

Oprydning

Ved brand(ildsvåde) forstås en løssluppen, flammedannende ild,

Ved oprydning forstås fjernelse af beskadiget rester, der ifølge

som ved egen kraft er i stand til at brede sig.

skadeopgørelsen ikke kan bruges igen.

Bygning

Punitive damages

En bygning defineres i denne sammenhæng som en konstruktion

En bøde, der udløses som en løftet pegefinger, når en virksomhed

bestående af et fundament, et tag og mindst 2 ydervægge, der

har udvist særligt grove fejl og forsømmelser. Bruges ikke i Danmark

dog samtidig kan være ydervægge i tilstødende bygninger. Ramper,

og andre EU- lande.

fritstående skorstene og vindmøller, betragtes i denne
sammenhæng som selvstændige bygninger.

Eksplosion
Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved
hvilken der udvikles stærk varme, og indtræffer en voldsom
rumfangsforøgelse af reagerede stoffer.

Hærværk
Ved hærværk forstås begivenheder, der er begrænset til og kun

Terrorisme
Ved ”terrorisme” forstås en handling:
• Der involverer, men ikke nødvendigvis er begrænset til, brug af
fysisk magt, eller vold og/eller trussel herom,
• Begået af én eller flere personer, uanset om de handler på egen
hånd eller på vegne af eller i tilknytning til en eller flere
organisationer eller regeringer,
• Af politiske, religiøse, ideologiske eller etniske grunde, herunder

indbefatter forsætlige og ondsindede handlinger, der medførere en

med den hensigt at påvirke én eller flere regeringer og/eller at

direkte fysisk beskadigelse.

skabe frygt i offentligheden eller dele af offentligheden og, Som

Karenstid

er egnet til at påvirke en eller flere regeringer og/eller at skabe
frygt i offentligheden eller dele af offentligheden

Karenstiden er en form for selvrisiko, der er aftalt som et antal døgn
i stedet for et beløb. Karenstiden begynder, når skaden konstateres,

Ved ”NBCR terrorisme” forstås terrorisme, hvor der ved handlingen

og forsikringen dækker ikke tab indenfor denne tid.

- tilsigtet eller ej - er anvendt:

Lynnedslag

• Nuklear proces, eller

Lynnedslag foreligger, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede.

• biologisk, kemisk eller radioaktiv forurening

Det er en forudsætning, at der kan påvises spor i form af gnist- og
brændmærker eller andre beskadigelser på det forsikrede.

Naturkatastrofer
Ved naturkatastrofer forstås en katastrofe, som forårsages af

som våben, herunder at den biologiske, kemiske eller radioaktive
forurening er udløst af konventionelle handlinger.
NBCR terrorisme omfatter både den skade, der følger af:

noget naturligt og ikke af mennesker. Følgende regnes for
naturkatastrofe(r):

• Den nukleare proces, eller
• biologiske, kemiske eller radioaktive forurening, og al anden

• Jordskælv

skade, der er en følge af handlingen.

• Jordskred/jorderodering/nedsynkning
• Tropiskstorm/cyclon

Ved ”konventionel terrorisme” forstås terrorisme, der ikke er

• Stormflod

omfattet af ovennævnte definition af NBCR terrorisme.

• Tornado
• Tsunami

Uforudset hændelse

• Vulkanudbrud

En hændelse, der ikke kunne forudses, selvom alle grundbetingelser

Nyværdi
Ved nyværdi forstås genanskaffelsesprisen, for tilsvarende
umiddelbart før skadens indtræden uden fradrag for alder og
brug, men alene med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed
eller andre omstændigheder.

16

eller forudsætninger kendes.

Underforsikring
Underforsikring foreligger, når de forsikrede genstandes værdi
umiddelbart før skadens indtræden overstiger forsikringssummen
(respektive den angivne totalværdi).

Prototype
Prototype defineres som mindre end 5 års dokumenteret
holdbarhed for samme løsning under sammenlignelige forhold.

Storm
Storm definers som vindhastighed på 17,2 m i sekundet eller
derover.
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