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Her kan du læse en kort beskrivelse af vores entrepriseforsikring. Du kan læse de komplette betingelser og se mere om forsikringen
og vores information til erhvervskunder på codan.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser og policen,
der til sammen udgør aftalen mellem os. I dokumentet her omtaler vi de forsikrede personer med 'du' eller 'din'.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Entrepriseforsikringen er til dig, der skal bygge om, bygge til eller bygge nyt. Forsikringen dækker de skader, som kan opstå i forbindelse
med et byggeri og kan udvides til blandt andet også at dække skader på dine bestående bygninger.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Vi dækker skader på de forsikrede genstande, når de
befinder sig på den byggeplads, som er nævnt i policen.
Forsikringen dækker også skader, der opstår under
transport i Danmark, når genstandene er på vej til
byggepladsen.

Indbo.
Materiel, der tilhører entreprenøren.
Skader, der skyldes mangelfuld projektering, beregning,
konstruktion eller arbejdsudførelse.
Slitage, korrosion, rust eller anden gradvis forringelse.
Personskade, sygdom, svie og smerte, tabt arbejdsfor
tjeneste, tab af erhvervsevne og dødsfald for ansatte,
som er ansat under de entreprenører, der er omfattet af
forsikringen.

Det er bygherre eller entreprenør, der opretter forsikringen.
Forsikringen oprettes for det samlede projekt, dvs. ikke
for enkelte fagentrepriser i et byggeprojekt eller for nedbrydning alene, hvis der efterfølgende er planlagt en bygningsentreprise. Alle entreprisesummer skal være medregnet i
forsikringens samlede sum.
Dækningen er en korttidsforsikring, som løber fra entreprisens igangsætning på arbejdspladsen og indtil aflevering og
derefter i indtil 12 måneders afhjælpningsperiode.

Er der begrænsninger af
dækningen?

All Risks Forsikring
Vi dækker som udgangspunkt alle skader på byggeriet,
medmindre den er nævnt under undtagelser i betingelserne.

Forsikringen dækker op til den sum, vi har aftalt.
Skader på bygninger, som er taget i brug af dig, en lejer
eller bruger.
Forsikringen indeholder kun de dækninger, som fremgår
af forsikringsaftalen
Skader forvoldt med forsæt eller under selvforskyldt
beruselse.

Vi dækker blandt andet disse skader:
– Skader opstået som følge af blæst.
– Vandskader, fx som følge af skybrud.
– Tyveri af byggematerialer.
– Hærværk.
– Skader opstået som følge af selve arbejdets
udførelse, fx hvis en håndværker borer gennem
et vandrør, når han sætter køkkenet op.
Ansvarsforsikring
Vi dækker situationer, hvor du som bygherre bliver gjort
erstatningsansvarlig for skader på de omkringliggende
bygninger, fx naboens hus, rørledninger, kabler m.m.

TILVALG
Brand- og stormdækning ved nybyggeri
Bestående bygninger
Afhjælpningsperiode.

Hvor er jeg dækket?
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Forsikringen dækker på byggepladsen på den adresse, som står i din police.

Hvilke forpligtigelser har jeg?
Du skal give os samtykke til, at vi må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan administrere forsikringen.
– Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen.
– Du skal betale til tiden.
– Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i policen er forkerte, fx hvis projektet overskrider den nævnte entreprisesum,
eller entrepriseperioden bliver forlænget.
– Får du en skade, skal du forsøge at afværge eller begrænse den mest muligt.
– Får du en skade, skal du straks anmelde den til os.
– Du skal anmelde tyveri, røveri, overfald og hærværk til politiet.

Kr.

Kr.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale for hele den valgte periode, når forsikringen træder i kraft. Forsikringen betales via indbetalingskort.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber i den aftalte periode. Du har inden den aftalte periodes udløb mulighed
for at forlænge perioden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
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Du kan ikke opsige aftalen. Den ophører automatisk, når den aftalte periode udløber.

