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

1.

Hvem dækker forsikringen?

1.2

Hvis bygherre er forsikringstager, omfatter forsikringen også samtlige entreprenører, hvis entreprisesummer er medregnet i den samlede
entreprisesum.

1.3

Hvis forsikringstager er hovedentreprenør, omfatter forsikringen også bygherren og alle
underentreprenører, hvis entreprisesummer er
medregnet i den samlede entreprisesum.

1.4

Hvis forsikringstager er underentreprenør eller
fagentreprenør, omfatter forsikringen kun de
personer, der deltager i den pågældende entreprise.

4.2

Foretages udbedring af skade før selskabet har
haft mulighed for at besigtige det beskadigede,
fortabes retten til erstatning, medmindre sikrede
kan godtgøre skadens omfang og årsag og at den
er omfattet af dækningen.

5.

Skadeopgørelse

5.1

Erstatningen opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden
med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

5.2

Nem Forsikring godtgør nødvendige omkostninger
ved genanskaffelse eller istandsættelse af det
forsikrede til den brugsstand, hvori det skaderamte
befandt sig umiddelbart før skadens indtræden.

5.3

For ovennævnte gælder dog, at for selve entreprisen dækkes endvidere uundgåelige merudgifter,
der skyldes, at den faktiske genanskaffelsespris
eller istandsættelsesudgift bliver højere som følge
af almindelige prisstigninger i tidsrummet mellem
skadens indtræden og udbedring dog højst 12
måneder.

5.4

Udover forsikringssummen dækkes med indtil 10%
af entreprisesummen rimelige udgifter til
oprydning af de forsikrede genstande efter en
forsikringsbegivenhed.

5.5

Nem Forsikring er berettiget til at vælge mellem
istandsættelse eller genanskaffelse af den
beskadigede genstand eller at udbetale
erstatningen minus eventuel restværdi ved et
kontant køb.

2.

Hvor dækker forsikringen?

2.1

Forsikringen omfatter skade på de forsikrede
genstande, når de befinder sig på det
forsikringssted, der er nævnt i policen.

3.

Hvad dækker forsikringen ikke

3.1

Forsikringen dækker ikke skade eller udbredelse af
sådan skade, respektiv ansvar for skade eller
udbredelse af sådan skade, som direkte eller
indirekte er en følge af

3.2

Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige
uroligheder

3.3

Jordskælv eller andre naturkatastrofer

3.4

Atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning
(fission), kernesammensmeltning (fusion) og
radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade
indtræder i krigstid eller fredstid

5.6

Omkostninger ved forandring udvidelses- og
forbedrings- eller vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med reparation af skade, er ikke omfattet
af forsikringen.

3.5

Forsikringen dækker dog skader i forbindelse med
kerne reaktioner anvendt til sædvanligt industrielt,
medicinsk eller videnskabeligt formål, når
anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og
ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller
acceleratordrift.

5.7

I forbindelse med opgørelse af skade på fredede
bygninger beregnes erstatningen kun på basis af
udgiften til materialer og byggemetoder, som er
gængse på skadetidspunktet.

6.

Voldgift

6.1

Kan De ikke blive enig med Nem Forsikring om
erstatningens størrelse, fastsættes erstatningen
ved voldgift.

6.2

Til denne voldgift vælger De og selskabet hver en
vurderingsmand.
Vurderingsmændene vælger en sagkyndig opmand
inden sagen begynder. Kan vurderingsmændene

4.

Forholdsregler ved skade

4.1

Enhver skade skal straks anmeldes skriftligt til
selskabet. Samtidig skal sikrede give alle
oplysninger og yde enhver bistand, der med
rimelighed er praktisk gennemførlig.

6.3
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ikke blive enige om valg af sagkyndig opmand,
udnævnes opmanden af præsidenten for Sø- og
Handelsretten i København.
6.4

6.5

6.6

12. Præmieregulering og forsikringssum
12.1

Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje
overensstemmelse med policens bestemmelser og
afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af
tabet.

Snarest efter udførelsen af entreprisen skal forsikringstageren meddele selskabet den samlede
værdi af entreprisen, således som den er endelig
fastsat.

12.2

Vurderingsmændene er ikke berettiget til at
afgøre spørgsmålet, omkring sikredes
erstatningspligt over for tredjemand eller at
afgøre om en skade er dækningsberettiget.

Overstiger dette beløb den opgivne entreprisesum,
hvoraf præmien er beregnet, skal en forholdsmæssig tillægspræmie betales til Nem
Forsikring.

12.3

Såfremt entreprisen fortsætter eller ønskes fortsat udover den på tegningstidspunktet fastsatte
afslutningsdato, vil der blive beregnet en pro rata
tillægspræmie for tidsudvidelsen.

12.4

Såfremt der sker afleveringsforretning inden den
på tegningstidspunktet fastsatte afslutningsdato
for entreprisen, vil der ikke finde
præmietilbagebetaling sted.

12.5

Hvis sikrede ikke inden 3 måneder efter arbejdets
afslutning har meddelt Nem Forsikring
ovennævnte oplysninger, er selskabet berettiget
til at fastsætte værdien heraf skønsmæssigt og
herefter regulere præmien.

Hver af parterne betaler den af ham valgte
vurderingsmand, medens udgifterne til opmand
deles ligeligt mellem parterne.

7.

Forsikring i andet selskab

7.1

Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som
dækker mod samme fare/risiko at
erstatningspligten falder bort eller indskrænkes,
hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds,
gælder nærværende forsikring med samme
forbehold.

8.

Sikkerhedsforholdsregler

13. Præmiebetaling

8.1

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.

13.1

Den første præmie forfalder til betaling, når
forsikringen træder ikraft. Senere præmier
forfalder til betaling på forsikringens forfaldsdage.

13.2

Præmien skal betales senest den dato, der står på
anmodningen om betaling eller på
Betalingsoversigten.

13.3

Betales præmien ikke rettidigt, sender selskabet
en påmindelse om betaling med oplysning om
retsvirkningerne af for sen betaling.

13.4

Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter
den dato, der er angivet på påmindelsen, ophører
forsikringens dækning.

13.5

Nem Forsikring er berettiget til at opkræve gebyr
for opkrævning af præmien samt rykkergebyr og
morarenter ved for sen betaling.

9.

Besigtigelse

9.1

Nem Forsikring er berettiget til at besigtige
forsikringsstedet i forsikringsperioden

10. Forældelse
10.1

10.2

Såfremt forsikringstageren ikke har fremsat sit
krav til selskabet inden 6 måneder efter skadens
konstatering, fortaber han sin ret til erstatning.
Hvis forsikringstageren ikke inden 6 måneder efter
at Nem forsikring har afslået et erstatningskrav,
påstævner sagen for vedkommende domstol
mister han sin eventuelle ret til erstatning.

11. Regres
11.1

Nem Forsikring afstår fra regres mod de under
denne police sikrede entreprenører for
erstatningsansvar, som disse måtte pådrage sig
for skader, der vil berettige til erstatning under
denne forsikring.
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13.5.1Selskabet kan - herudover - beregne sig gebyr for
udskrivning af dokumenter og andre
serviceydelser.
13.5.2 Eventuelle afgifter til staten og
ekspeditionsgebyrer opkræves sammen med
præmien.

14

Lov og vedtægter

14.1

For forsikringen gælder i øvrigt lov om
forsikringsaftaler og selskabets vedtægter.
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