
 

 

Kombineret entrepriseforsikring 

Almindelige forsikringsbetingelser nr. 60-82 

i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen, for så vidt de ikke er fraveget ved 
de i denne police anførte almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 

I ALL RISKS FORSIKRING 

1.	 Hvad forsikringen dækker. 
Forsikringen dækker arbejdsobjektet, de materialer, der er 
indføjet eller er beregnet til at indføjes i arbejdsobjektet, og 
de midlertidige anlæg, der anvendes til udførelse af den i 
policen angivne entreprise mod tab og beskadigelse af en 
hvilken som helst årsag, medens de forsikrede genstande 
befinder sig på det eller de af entreprisen omfattede arbejds
steder, dog med undtagelse af de i det følgende nævnte til
fælde, og med fradrag af den i policen anførte selvrisiko. 

2.	 Hvad forsikringen ikke dækker. 
Forsikringen dækker ikke: 

2.1 skade, der skyldes årsager, 	der berettiger til erstatning 
under brandforsikring, 

2.2	 tab eller beskadigelse af entreprenørmateriel, arbejdsmaski
ner, skure, værktøj, stillads, forbrugsgods m.v., medmindre 
det udtrykkeligt fremgår af policen, at sådanne genstande er 
medforsikret, tab eller beskadigelse af penge, pengerepræ
sentativer, værdipapirer, frimærker og andre værdimærker, 

2.4	 tab eller beskadigelse af modeller og tegninger, udover dis
ses genfremstillingsværdi, 

2.5	 tab eller beskadigelse, der skyldes slitage, gradvis forring
else, mekanisk eller elektrisk afbrydelse og forstyrrelse, 
samt mangelfulde materialer eller mangelfuld udførelse af 
projektering, beregning, konstruktion og arbejde, denne 
undtagelse vedrører kun den del af arbejdsobjektet som bli
ver direkte ramt af skaden men ikke andre dele af arbejds
opbjektet eller genstande, der bliver beskadiget som sekun
dær følge af den primære skade, 

2.6	 tab eller beskadigelse, der skyldes driftstab af enhver art, 
herunder bøder for forsinkelser eller ikke opfyldelse af 
kontraktlige forpligtelser, 

2.7	 tab eller beskadigelse, der skyldes hel eller delvis standsning 
af arbejdet, 

2.8	 tab eller beskadigelse, der viser sig ved manko, når sådant 
tab kun konstateres ved opgørelse af regnskab eller behold
ninger, 

2.9	 tab eller beskadigelse af de dele eller enheder af arbejds
objektet, som er afleveret eller taget i brug. 

3.	 Garantiperiode. 
Hvis der på policeforsiden er indføjet en garantiperiode, 
dækker policen i denne garantilperiode på policen alminde
lige og særlige betingelser i øvrigt pludseligt opståede tab 
eller beskadigelser af de forsikrede genstande, mens de 
befinder sig på entrepriseområdet som følge af: 

3.1 skade forårsaget i opførelsesperioden, men først konstateret 
i garantiperioden, 

3.2	 skade opstået under afhjælpning af garantifejl. 

4.	 Erstatning. 
4.1 Selskabets erstatningsansvar er ved enhver forsikringsbegi

venhed begrænset til forsikringssummen med fradrag af 
selvrisikoen, således som denne er angivet i policen. 

4.2	 Efter indtruffen skade opretholdes forsikringen med den 
fulde forsikringssum, mod at forsikringstageren betaler til
lægspræmie for et beløb svarende til skadens størrelse, og 
beregnet pro-rata for den resterende forsikringstid fra ska-
dens dato indtil slutning af den løbende forsikringsperiode. 

Il ANSVARSFORSIKRING 
Ansvar er kun medforsikret, såfremt det fremgår af policen. 

5.	 Hvad forsikringen dækker. 
5.2	 Forsikringen dækker det erstatningsansvar, sikrede pådrager 

sig ved beskadigelse af ting under udførelse af den i policen 
beskrevne entreprise. 

5.3	 Forsikringen dækker endvidere det erstatningsansvar, byg
herren pådrager sig ved beskadigelse af personer. 

5.4	 Forsikringen dækker også ansvaret for skadevoldende følger, 
der opstår efter forsikringstidens udløb, såfremt de skyldes 
fejl eller undladelser begået i forsikringstiden uden medvir
ken af senere begåede fejl eller undladelser, dog kun for 
sådanne skader, der er anmeldt skriftligt til selskabet senest 
et år efter forsikringstidens udløb. 

5.4	 Policens dækningssum danner højeste grænse for selskabets 
forpligtelse, uanset om ansvaret påhviler flere af de sikrede. 

5.5	 Hvis ansvars forsikringen omfatter flere sikrede, gælder den 
for hver af disse på samme måde, som hvis særskilt police 
var udstedt for hver af de sikrede, dog uden at policens 
dækningssum ved samme forsikringsbegivenhed eller række 
af forsikringsbegivenheder, der udspringer af samme hæn
delse derved forhøjes. 

5.6	 De ved erstatningsspørgsmålets afgørelse med selskabets 
billigelse pådragne omkostninger samt renter af idømte 
erstatningsbeløb, som selskabet skal betale, udredes af sel
skabet, selvom dækningssummen derved overskrides. 

6.	 Hvad forsikringen ikke dækker. 
Forsikringen dækker ikke: ansvar 

6.1 som følge af, at sikrede ved aftale eller på anden måde har 
pådraget sig et videregående ansvar end efter dansk rets 
almindelige regler om erstatningsansvar udenfor kontrakt
forhold, 

6.2	 for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvfor
skyldt beruselse, 

6.3	 for skade forårsaget af hund eller ved benyttelse af luftfartøj 
eller søfartøj, 

6.4	 for skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, 
afbenyttelse, befordring eller som af anden grund befinder 
sig i nogen af de sikredes varetægt eller som nogen af sik



 

 

rede har sat sig i besiddelse af, forhandling afslå, betale eller godkende krav, der ønskes 
6.5 for skade på selve arbejdsobjektet eller dele deraf. Ej heller dækket under denne police. 

for tab, der skyldes, at arbejdsobjektet eller dele deraf ikke 10.4 Selskabet er berettiget til at repræsentere den sikrede over 
opfylder sit formål eller på anden måde er ikke-kontrakt for skadelidte. 
mæssigt, 10.5 Har selskabet erklæret sig villig til at ordne en sag i minde

6.6 for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevne køretøjer, lighed, men den sikrede hindrer dette, er selskabet fritaget 
herunder selvkørende arbejdsredskab. for enhver udgift, som derefter påløber af denne grund. 
Denne undtagelse gælder dog ikke ansvar for skade forvoldt 
af selvkørende arbejdsredskaber, når disse benyttes som 11. Selvrisiko. 
arbejdsredskaber på arbejdspladsen og når ansvaret ikke 11.1 Ved enhver skade trækkes den på policens forside anførte 
omfattes af gældende lovgivning om skader forvoldt af selvrisiko fra erstatningsbeløbet. 
motorkøretøjer, 11.2 Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige 

6.7 som er eller ville være dækket under erhvervsansvarsfor hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selv om 
sikring. beskadigelserne konstateres ved samme lejlighed. 

12. Tilsyn. 
12.1 Alle maskiner og øvrige dele, som er undergivet offentligt til

syn eller godkendelse, skal opfylde de i så henseende fore
skrevne regler, og det påhviler forsikringstageren eller den
nes befuldmægtigede at påse, at sådanne regler overholdes. 

FÆLLESBETINGELSER 
7. Krigs-, jordskælvs- og atomskader m.v. 13. Besigtigelse. 
7.1 Forsikringen dækker ikke skade eller udbredelse af sådan Selskabet er berettiget til når som helst at lade forsikrings

skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af stedet besigtige. 
jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende 
operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn 14. Anden forsikring. 
mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, Er der tegnet anden forsikring mod samme risiko (dobbelt
blokade samt skade, der direkte eller indirekte er forårsaget forsikring), dækker forsikringen sideordnet og med mindst 
af eller står i forbindelse med atomkernereaktioner, f.eks. samme forbehold som den anden forsikring. 
kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og 
radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i 15. Forældelse. 
krigstid eller i fredstid. Såfremt forsikringstageren ikke inden 6 måneder, efter at 

7.2 Såfremt en i øvrigt ellers erstatningsberettigende skade for selskabet har afslået et erstatningskrav, påstævner sagen for 
årsages eller forøges af kernereaktioner anvendt til sædvan vedkommende domstol, mister han sin eventuelle ret til 
ligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål , og erstatning. 
anvendelse heraf har været forskriftsmæssig og ikke har 
stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift, erstat 16. Betaling af præmie m.v. 
tes den, medmindre skaden direkte eller indirekte er indtrådt 16.1 Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og 
som følge af de i punkt 7.1 nævnte forhold. senere præmier forfalder på den forfaldsdag, der er anført i 

7.3 Bevisbyrden, for at en indtruffen skade ikke er en følge af de policen. 
i punkt 7.1 omhandlede tilstande, påhviler forsikringstage 16.2 l forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er sel
ren. skabet berettiget til at opkræve sædvanlig porto eller tilsva

rende gebyr. 
8. Risikoændring. 16.3 Betales præmien ikke, sender selskabet en påmindelse om 
8.1 Sker der i forsikringstiden forandring af den i policen betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 

beskrevne risiko, og af de ved forsikringens tegning oplyste dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder 
arbejdsmetoder og arbejdsgang for byggeriet, skal anmel oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præ
delse herom - selvom forandringen kun er midlertidig - mien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens 
straks meddeles selskabet, således at dette kan tage stilling dato. 
til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. 16.4 Hvis præmien først betales efter dækningen er ophørt, 

opkræves et ekspeditionsgebyr sammen med næste termins
9. Præmieregulering. præmie. 
9.1 Snarest efter fuldførelsen af entreprisen skal forsikrings

tageren meddele selskabet den samlede værdi af entrepri 17. Voldgift. 
sen, således som denne er endelig fastsat. 17.1 Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at 
Hvis dette beløb overstiger den opgivne entreprisesum, forlange skaden opgjort af upraktiske sagkyndige vurde
hvoraf præmien er beregnet, skal en forholdsmæssig tillægs ringsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en. Inden vold
præmie betales til selskabet. giftens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en 

opmand, som inden for uoverensstemmelsernes grænse 
10. Forhold i skadetilfælde. træffer den endelige afgørelse. 
10.1 Indtruffen skade skal uopholdeligt anmeldes til selskabet, og 17.2 Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valget af 

såfremt det drejer sig om tyveri eller anden forbrydelse, til opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og 
lige til politiet. Handelsretten. 
Forsikringstageren skal i videst mulig omfang søge at afvær 17.3 Voldgiftsretten træffer tillige bestemmelse om fordelingen af 
ge og begrænse skadens omfang samt sikre bevis for ska omkostningerne forbundet med voldgiften. 
dens årsag. 

10.3 Sikrede må ikke uden selskabets skriftlige godkendelse ved 
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