Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring - Ansvarsdækning
I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

1.

Hvad dækker Ansvarsforsikringen?

1.1

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar
for skade tilføjet personer eller ting under
udførelse af den entreprise, der er beskrevet i
policen, og som indtræffer på det angivne
forsikringssted.

2.

Ansvarsforsikringen dækker ikke

2.12

Entrepriseansvar

Forsikringen dækker ikke ansvar for:
2.1

skade forvoldt af fejl, mangler eller andre defekter ved sikredes produkter eller ydelser, efter
de er bragt i omsætning eller præsteret,

2.2

skade på ting tilhørende sikrede,

2.3

skade på ting, som sikrede har til lån, leje,
opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af
anden grund har sat sig i besiddelse af,

2.4

skade på ting, som sikrede har påtaget sig at
klargøre, installere, reparere, montere eller på
anden måde bearbejde eller behandle såfremt
skaden sker under hvervets udførelse,

2.5

2.6

skade på ting, forårsaget ved at produkter eller
ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem
eller ikke præsteres rettidigt,
skade på ting, forårsaget ved den sikredes ud
førelse af jordarbejder, herunder jordboring og
jordgrubning, nedramning og optrækning af
spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder,
grundvandssænkninger og andre
grundvandsreguleringer,

2.7

skade på ting, forårsaget ved den sikredes brug
af sprængstoffer,

2.8

skade der er eller kunne være omfattet af All
risksforsikringen,

2.9

skade der skyldes sætning, rystelse og utilstrækkelig eller svækket understøtning eller
konstruktion,

2.10

skade der skyldes rådgivning eller vejledning fra
sikredes side,
tab som skyldes, at arbejdsobjektet eller dele
deraf ikke opfylder sit formål eller på anden
måde ikke er kontraktmæssig.

2.11
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Forsikringen dækker ikke ansvar for forurening af
eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes
virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller
dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller
affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på
person eller ting, medmindre skaden er opstået
uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke
er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft
uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende
offentlige forskrifter, og i øvrigt med maksimalt
2.000.000 kr. pr. skade og i alt i forsikringsperioden.

2.12.1 Omfattes den forsikrede virksomhed af den i
henhold til miljøloven til enhver tid udarbejdede
oversigt over 'Særligt forurenende virksomheder' er
dækning efter denne bestemmelse betinget af, at
policen bærer en speciel påtegning herom.
2.12.2 Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller
tilsvarende som følge af udledning gennem eller til
disse anses for en forureningsskade og dækkes kun
med de i nærværende punkt angivne
begrænsninger.
2.13

Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, med
mindre dette er en følge af en af forsikringen
dækket person- eller tingsskade.

2.14

Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende,
hvad enten de tilfalder det offentlige eller private,
herunder ‘punitive damages’.

2.15

Forsikringen dækker ikke skade, hvis indtræden
sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt
at afværge.

2.16

Forsikringen dækker ikke ansvar, som følger af et
tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse
eller om et videregående ansvar end, hvad der følger
af almindelige erstatningsregler.

2.17

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt
ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj.
Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for
sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på
policens almindelige betingelser det ansvar, der ikke
er omfattet af motorkøretøjsforsikringen.
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt
ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj.

2.18

2.19

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt
af sikredes hund.

2.20

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt
af sikrede under selvforskyldt beruselse.

2.21

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt
af sikrede med forsæt.
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2.22

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på
ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger.

3.

Hvornår dækker forsikringen?

6.2

Udbetaler sikrede erstatning uden selskabets
samtykke, eller godkender han et fremsat
erstatningskrav er dette ikke bindende for selskabet,
medmindre det må anses for godtgjort at sikrede
ved at betale eller godkende kravet kun har opfyldt
sin retspligt.

6.3

I det omfang selskabet har udbetalt erstatning,
indtræder selskabet i sikredes eventuelle krav mod
tredjemand.

6.4

Når sikredes erstatningspligt er fastslået og
erstatningens størrelse er bestemt betaler Nem
Forsikring erstatningen umiddelbart til den
skadelidte, medmindre han allerede er fyldestgjort
af sikrede.

6.5

Sikredes kreditorer kan kun i sidstnævnte tilfælde
erhverve ret til erstatningen.

Forsikringstiden
3.1

Forsikringen dækker ansvar for skader, der først
viser sig efter, at arbejdsobjektet er overtaget
eller taget i brug af bygherren, hvis de skyldes
fejl eller undladelser begået i forsikringstiden
uden medvirken af senere begåede fejl eller
undladelser.

Anmeldelsesfrist
3.2

Skader, der anmeldes til selskabet mere end et
år efter forsikringstidens udløb, dækkes ikke.

4.

Forsikringssummer

4.1

Summer i forsikringsperioden
Policens dækningssummer er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for erstatningskrav

5.

Nem Forsikring skal godkende

5.1

Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med
selskabets godkendelse.

5.2

Sådanne omkostninger og renter af idømte
erstatningsbeløb henhørende under forsikringen
dækkes i øvrigt:

5.2.1 ved skade sket uden for Norden, kun i det omfang, dækningssummerne ikke derved overskrides
5.2.2 ved skade sket i Norden, fuldt ud, selv om
dækningssummerne derved overskrides.
5.2.3 Er dækningssummerne mindre end idømte
erstatningsbeløb dækkes alene den
forholdsmæssige del af omkostninger og renter,
som svarer til det erstatningsbeløb, selskabet
skal betale.

6.

Forholdsregler ved skade

6.1

Såsnart sikrede får at vide eller må formode, at
der vil blive rejst et dækningsberettiget
erstatningskrav mod ham skal han straks
skriftligt give Nem Forsikring besked, således at
selskabet kan varetage hans interesser.
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