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Dette produktark indeholder et resumé af ovennævnte forsikring. Produktarket er således ikke en erstatning for
hverken police eller forsikringsbetingelser.
De fuldstændige forsikringsbetingelser kan hentes på Vestjylland.dk under ”hent selv”.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Entrepriseforsikring anvendes i forbindelse med om- og tilbygning samt til nybygninger. Forsikringen dækker de forskellige skader, som
kan opstå i forbindelse med et byggeri, og kan udvides til at omfatte skader på bestående bygninger samt bygherreansvar.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Forsikringen er en all-risk forsikring og dækker skader
på de entrepriseobjekter der aftales og anføres i
policen.
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Fysisk skade og tab på de genstande der er anført i
policen.
Vandskade, f.eks. skybrud
Skader opstået som følge af blæst
Hærværk
Tyveri af byggematerialer

Der kan tilkøbes følgende tillægsdækninger :
Bygherreansvar, omfatter de situationer hvor bygherren bliver gjort erstatningsansvarlig for skade på andre
personer eller andre personers ting.
Forsikring af bestående bygninger, omfatter dækning
for skader på allerede eksisterende bygninger i
forbindelse med ombygningen eller tilbygningen.



Brandskader og kortslutning
Entreprenørens materiel, arbejdsskure,
maskiner og værktøj
Oversvømmelser fra hav, fjord, sø og vandløb

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
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Skader under eventuelle selvrisikobeløb
Der dækkes ikke skader der skyldes mangelfuld
projektering og beregning.
Skader som følge af slitage, korrossion og
anden gradvis forringelse.

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i Danmark, på det forsikringssted der er anført i policen

Hvilke forpligtelser har jeg?
Ved etablering af forsikringen skal vi have fyldestgørende oplysninger om den entreprise der ønskes forsikret. Skader sket i
forsikringsperioden skal straks anmeldes til os, og tyveri skal tillige anmeldes til politiet.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen skal betales senest den dato der fremgår af præmieopkrævningen eller af PBS-oversigten. Forsikringen skal
betales forud.
Forsikringen kan betales ved indbetaling til bankkonto, ved brug af girokort som vi fremsender, eller ved PBS betaling

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen træder ikraft den dato der aftales og løber i den periode hvor byggeriet finder sted.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen er en korttidsforsikring og betales forud for den byggeperiode der aftales, og forsikring kan derfor ikke opsiges.

