Entrepriseforsikring

NEM Forsikring

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: NEM Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge
Danmark

Produkt : Entrepriseforsikring

Her får du et overblik over, hvad forsikringen kan omfatte. Dokumentet må ikke forveksles med police og forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne kan findes
på NEM Forsikrings hjemmeside www.nemforsikring.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Entrepriseforsikringen dækker skader, der opstår på bygninger eller omgivelserne under en byggeproces.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Generelt

Her er nogle eksempler på forhold, der ikke er omfattet af
forsikringen. Listen er ikke udtømmende. Det fulde overblik
finder du i policen og forsikringsbetingelserne.



Forsikringen dækker skader på de forsikrede
genstande, når de befinder sig på det forsikringssted,
der fremgår af policen. Forsikringen omfatter selve
entrepriseobjektet, materialer der skal indføjes i
projektet samt f.eks. forskalling og afstivning.



Forsikringssummen fremgår af policen og udgør den
maksimale erstatning, som selskabet skal betale ved en
skade.



Forsikringen er en forsikring, der tegnes for en bestemt
periode, fra entreprisens igangsætning på
byggepladsen og indtil aflevering har fundet sted.



Forsikringen dækker til nyværdi, med mindre andet er
aftalt.

TILVALGSDÆKNINGER
o All risk dækning på eksisterende bygninger
o Ansvarsforsikring
o Skade på entreprenørmateriel
De valgte dækninger fremgår af policen.



Brand, lynnedslag og eksplosion, som vil være dækket af
en almindelig brandforsikring.




Normal afhjælpning af fejl og mangler.
Driftstab eller andet indirekte tab.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

Her er eksempler på skader, der ikke er dækket af
forsikringen. Listen er ikke udtømmende. Det fulde overblik
finder du i policen og i forsikringsbetingelserne.
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Forsikringen dækker ikke skader under
selvrisikobeløbet.
Forsikringen dækker ikke skader som følge af
sprængning, grundvandssænkning, pilotering,
spunsning, understøbning eller undermuring.
Forsikringen dækker ikke skader, der i henhold til
lovgivning skal dækkes af lovpligtig ansvarsforsikring.
Kosmetiske revnedannelser.

Hvor er jeg dækket?



Forsikring dækker på den adresse, der er angivet i policen og under indenlandske transporter dertil.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen.
Du skal betale til tiden.
Du skal fortælle os, hvis der sker ændringer i den aftalte risiko, f.eks. hvis der sker ændring i arbejdsmetoden, eller hvis byggeriet stoppes.
Får du en skade, skal du straks anmelde den til os.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen skal betales senest den dato, der fremgår af præmieopkrævningen eller den dato, der fremgår af PBS-oversigten.
Forsikringen betales for den tegnede periode.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen træder i kraft den dag, du ønsker, og stopper, når aflevering har fundet sted. Forsikringen træder dog tidligst ikraft fra den dag, vi
accepterer forsikringen.
Hvis forsikringen er tegnet med dækning i en afhjælpningsperiode, stopper forsikringen, når afhjælpningsperioden ophører.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

-

Forsikringen ophører den dag, der er aftalt, og som fremgår af policen.

