Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring - All Risksdækning
I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

1.

Forsikringsbetingelser
For All - risksforsikringen gælder nedenstående
betingelser samt Fællesbetingelser for
Entrepriseforsikringen.

2.

Hvilke genstande er dækket?

2.1.1

Entrepriseobjektet.
Forsikringen dækker de entrepriseobjekter, der er
anført i policen.

2.1.2

Forsikringen omfatter tillige:

2.1.3

materialer, der er beregnet til indføjelse i entrepriseobjektet,

2.1.4

midlertidige anlæg specielt fremstillet til brug ved
udførelse af den pågældende entreprise, for eksempel
forskalling, afstivning.

2.2

Sikrede skal straks orientere selskabet, hvis der efter at
selskabet har antaget forsikringen foretages ændringer
i projektet, arbejdsmetode eller arbejdsgang for
byggeriet.

2.2.1

2.2.2

Selskabet skal også have besked hvis et stop i arbejdet
medfører at arbejdspladsen er forladt i perioder
længere end 1 uge.
Ved sådanne ændringer forbeholder selskabet sig ret
til at træffe bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke
betingelser for sikringen kan fortsætte.

3.

Hvad dækker forsikringen?

3.1

Forsikringen dækker tab af og skade på de i policen
anførte genstande af en hvilken som helst årsag med
de i punkt 4 anførte undtagelser og på de angivne
betingelser.

4.

Hvad dækker forsikringen ikke
Forsikringen dækker ikke tab eller skade, som består i
eller skyldes:

4.1

brand (ildsvåde), lynnedslag og eksplosion eller andre
begivenheder der er eller ville kunne være dækket af
en sædvanlig brandforsikring.

4.2

mangelfulde eller ikke konditionsmæssige materialer
eller mangelfuld projektering, beregning, konstruktion
eller arbejdsudførelse

4.2.2

slitage, korrosion, rust eller anden gradvis forringelse,
mekanisk eller elektrisk afbrydelse og forstyrrelse
(maskinhavari) på arbejdsmaskiner eller andet
entreprenørmateriel
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4.2.3

Ovennævnte to undtagelsespunkter (4.2 og 4.2.2)
gælder dog kun de genstande, som rammes direkte af
skade, men gælder ikke andre genstande, som
indirekte beskadiges som følge af samme begivenhed.

4.3

svind eller manko, når sådant tab kun kan konstateres
ved opgørelse af regnskab eller beholdninger og ikke
kan føres tilbage til en bestemt begivenhed

4.4

bygherres, lejers eller brugers overtagelse eller
ibrugtagning af entreprisen. Dette gælder dog kun den
del af entreprisen, der er taget i brug

4.4.1

Efter afleveringen dækker forsikringen dog under den i
policen anførte afhjælpningsperiode fortsat angivne
skader på arbejdsobjektet, men kun i det omfang,
hvori der ifølge entreprisekontrakten består pligt til
udbedring af sådanne skader.

4.5

at arbejdet påbegyndes eller indstilles, uden at der er
foretaget nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af
det forsikrede.
Endvidere omfatter forsikringen ikke:

4.6

driftstab eller andre indirekte tab, herunder bøde samt
bod for manglende overholdelse af aftale eller
kontrakter, samt ekstraudgifter til imødegåelse af
førnævnte

4.6

normal afhjælpning af mangler og fejl samt påregnelig
istandsættelse eller udbedring

4.7

skader som normalt betragtes som forudsigelige
(forventelige) eller uundgåelige på det pågældende
arbejde eller som kunne undgås ved anvendelse af en
anden mere håndværksmæssig udførelsesmetode.

5.

Forsikringssum

5.1

Entrepriseobjektet
Ved fastsættelse af forsikringssummen skal medregnes
summen af samtlige entreprisekontrakter samt
midlertidige anlæg inklusive avance ved arbejdets
begyndelse, tillagt skønnede justeringer i
arbejdsperioden, fragt, told, finansieringsomkostninger samt bruttoværdien af bygherrens
eventuelle egne leverancer og ydelser og bygherrens
udgifter til teknisk rådgivning.
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