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Entrepriseforsikring  

Dokument med oplysninger om 
forsikringsproduktet  
Allianz Global Corporate & Specialty SE  

Produkt: 
Entrepriseforsikring 

 

Dette er et produktark, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide mere, bedes du rette henvendelse til 
Allianz Global Corporate & Specialty eller din egen forsikringsmægler.  
 
Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, som er beskrevet i dette produktark. 
Når du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis hvilke dækninger, du har tilvalgt og fravalgt. 
 
Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Entrepriseforsikringen dækker visse skader på den forsikrede entreprise. 
 
Følgende oversigt er kun vejledende. Præcisering af dækningsomfanget er præciseret i forsikringsbetingelserne og 
forsikringspolicen.  
 

 Hvad dækker forsikringen? 



 All Risk forsikring af entreprisen 

 Forsikringen dækker alle af entreprisen 
omfattede arbejder, hvad enten disse er 
permanente eller midlertidige inklusive 
materialer, eller materialer der skal 
anvendes dertil, og som bygherren eller 
entreprenøren ejer eller bærer risikoen for. 
Fysisk skade på og eller tab af de forsikrede 
genstande ved uforudsete begivenheder, 
der konstateres i bygge- og 
anlægsperioden. 



 All Risk forsikring af bygherrens bestående 

bygninger og anlæg 

 Eksisterende bygninger og anlæg, der 
tilhører bygherren, eller som denne bærer 
risikoen for 

 Fysisk skade på de forsikrede genstande 
ved uforudsete begivenheder 

 

 Ansvarsforsikring 

 Dækker bygherrens erstatningsansvar for 
skade på 3. mands ting og/eller person, 
som en direkte følge af de sikredes 
udførelse af den i policen beskrevne 
entreprise. 

 

 Dækker entreprenørernes 
erstatningsansvar, hvis disse er nævnt i 
policen som sikret for skade tilføjet ting, 
som eksempelvis midlertidig 
grundvandssænkning, pilotering og i 
forbindelse med den fysiske udførelse af 
entreprisen. 

 
 

 
 Hvad dækker forsikringen ikke? 

 
X  Normal afhjælpning af fejl og mangler samt 

påregnelig istandsættelse eller udbedring. 
 
X  Entreprenørmateriel såsom entreprenørers 

maskiner, værktøj, redskaber, anlæg og udstyr, 
midlertidige bygninger, afdækningsmateriale, 
stilladser og lignende materiel og udstyr, samt 
de ansattes personlige effekter. 

 
X Driftstab eller andre ikke materielle tab, 

herunder bøde samt bod for manglende 
overholdelse af aftale eller kontrakter. 

 
X  Svind eller manko, når sådant tab kun kan 

konstateres ved opgørelse af regnskabet eller 
beholdning, og ikke kan føres tilbage til en 
bestemt begivenhed. 

 
X  Skade som følge af farligt arbejde med mindre 

andet er anført i policen. 
 
X  Skade forvoldt med forsæt, ved grov 

uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller 
påvirkning af narkotika har forvoldt skade. 
 

  
 

 Er der nogen begrænsninger af dækningen? 
 
!  Den i policen anførte dækningssum danner 

højeste grænse for Allianz Global Corporate & 
Specialty forpligtelser 

 
!  Forsikringen indeholder kun de dækninger, som 

fremgår af policen. 
 
!  Der kan gælde særlige regler for de enkelte 

dækninger. Disse vil fremgå af policen eller af 
forsikringsbetingelserne. 

 
!  For ansvarsforsikringen gælder det, at Allianz 

Global Corporate & Specialty skal være skriftligt 
bekendt med den type arbejde, der udføres for 
at afdække risikoen ved entreprenørens og 
bygherrens erstatningsansvar 
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 Hvor er jeg dækket? 

Forsikringen dækker på forsikringsstedet, der er nævnt i policen. 
 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg? 

Sker der i forsikringsperioden forandring af den i policen beskrevne risiko, skal skriftlig meddelelse herom straks 
sendes til Allianz Global Corporate & Specialty. Dette gælder også ved en midlertidig forandring, således at Allianz 
Global Corporate & Specialty kan tage stilling til, om forsikringen kan fortsætte, og i bekræftende fald på hvilke 
vilkår. 
 

 

 Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Præmien forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og eventuelle senere præmier ved påkrav. 
 

 

 Hvornår går dækningen fra og til? 

Forsikringen træder i kraft og ophører på den i policen anførte dato. 
 

 

 Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du skal opsige forsikringen skriftligt. 
 

 


