
Vilkår for

December 1992

Entrepriseforsikring



Bornholms Brandforsikring A/S • Vilkår for Entrepriseforsikring • dec. 1992 

 

Andre oplysninger 

Personoplysninger mv. 

Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk 

være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse 

oplysninger, kan du blot skrive til: 

Bornholms Brandforsikring A/S 

Tornegade 8 

3700 Rønne 

 

Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme 

adresse. 

Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Bornholms 

Brandforsikring. 

 

Provision 

Vi kan oplyse, at nogle af Bornholms Brandforsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de 

sælger en forsikring. 

Nemkonto 

Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har 

registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer.   
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All risks-forsikring 

1. Forsikringens omfang 

Forsikringen dækker tab af - og skade på de forsikrede genstande af en hvilken som helst årsag, 

med de nedenfor angivne undtagelser og på de angivne betingelser, indtil de i policen angivne 

forsikringssummer og med fradrag af den selvrisiko, der er anført i policen. 

2. Undtagelser 

 Forsikringen dækker ikke 

 1. tab og skade ved ildsvåde, lynnedslag og eksplosion samt øvrige forsikringsbegivenheder, der 

omfattes af en sædvanlig brandforsikring. 

 2. tab og skade på: 

   a) sø- og luftfartøjer. 

  b) motordrevne køretøjer, entreprenørmateriel, arbejdsmaskiner, skure, værktøj, stilladser og 

lign. 

  c) rede penge og pengerepræsentativer.  

 3. normal afhjælpning af mangler eller fejl. 

 4. tab og skade, der skyldes slid, gradvis forringelse, mekanisk eller elektrisk afbrydelse eller 

forstyrrelse eller mangelfuldt udført arbejde, mangelfulde materialer eller mangelfuld udførelse 

af projektering, beregning eller konstruktion. 

  Denne undtagelse er begrænset til den del af arbejdsobjektet eller de genstande, som bliver 

direkte ramt af skaden, men vedrører ikke andre dele af arbejdsobjektet og genstande, der 

bliver beskadiget som sekundær følge af den primære skade. 

 5. skade på arbejdsobjektet efter, at det er blevet overtaget eller taget i brug af bygherren. Efter 

afleveringen dækker forsikringen dog under afhjælpsperioden fortsat de i policen angivne 

skader på arbejdsobjektet, men kun i det omfang, hvori der ifølge entreprisekontrakten består 

pligt til udbedring af sådanne skader. 

 6. bod for forsinkelse, manglende fuldførelse eller manglende overholdelse af 

entreprisekontraktens bestemmelser. 

 7. driftstab af enhver art. 

 8. tab, der viser sig ved manko, når sådant tab kun konstateres ved opgørelse af regnskab eller 

beholdninger. 

 

3. Øvrige betingelser 

A. Skadeanmeldelse 

Sikrede skal uopholdelig skriftligt anmelde enhver skade til Bornholms Brand, der må antages 

dækket under forsikringen samt give alle oplysninger og yde enhver bistand, der med rimelighed 

er praktisk gennemførlig. 

B. Anmeldelsespligt 

Sikrede skal straks gøre anmeldelse til Bornholms Brand, hvis der, efter at Bornholms Brand har 

antaget forsikringen, foretages ændringer i den til Bornholms Brand oplyste arbejdsmetode og 

arbejdsgang for byggeriet, således at Bornholms Brand kan træffe bestemmelse om, hvorvidt og 

på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte. 
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Ansvarsforsikring 

4. Forsikringens omfang 

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, sikrede pådrager sig ved beskadigelse af personer 

eller ting under udførelse af den i policen beskrevne entreprise. 

Forsikringen dækker også ansvaret for skadevoldende følger, der opstår efter forsikringstidens 

udløb, såfremt de skyldes fejl eller undladelser begået i forsikringstiden uden medvirken af 

senere begåede fejl eller undladelser, dog kun for sådanne skader, der er anmeldt skriftligt til 

Bornholms Brand senest et år efter forsikringstidens udløb. 

Policens dækningssum danner højeste grænse for Bornholms Brands forpligtelse, uanset om 

ansvaret påhviler flere af de sikrede. 

Hvis ansvarsforsikringen omfatter flere sikrede, gælder den for hver af disse på samme måde, 

som hvis særskilt police var udstedt for hver af de sikrede, dog uden at policens dækningssum 

ved samme forsikringsbegivenhed eller række af forsikringsbegivenheder, der udspringer af 

samme hændelse, derved forhøjes. 

De ved erstatningsspørgsmålets afgørelse med Bornholms Brands billigelse pådragne 

omkostninger samt renter af idømte erstatningsbeløb, som Bornholms Brand skal betale, udredes 

af Bornholms Brand, selv om dækningssummen derved overskrides. 

5. Undtagelser 

 Forsikringen dækker ikke ansvar 

 1. som følge af, at sikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående 

ansvar end efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar udenfor kontraktforhold. 

 2. for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse. 

 3. for skade forårsaget af hunde eller ved benyttelse af luftfartøj eller søfartøj. 

 4. for skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller som 

af anden grund befinder sig i nogen af de sikredes varetægt eller som nogen af de sikrede har 

sat sig i besiddelse af. 

 5. for skade på selve arbejdsobjektet eller dele deraf. Ej heller for tab, der skyldes, at 

arbejdsobjektet eller dele deraf ikke opfylder sit formål eller på anden måde er ikke-

kontraktmæssigt. 

 6. for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevne køretøjer, herunder selvkørende 

arbejdsredskaber. Denne undtagelse gælder dog ikke ansvar for skade forvoldt af selvkørende 

arbejdsredskaber, når disse benyttes som arbejdsredskaber på arbejdspladsen, og når 

ansvaret ikke omfattes af gældende lovgivning om skader forvoldt af motorkøretøjer. 

 

6. Øvrige betingelser 

 Forhold i skadetilfælde: 

Så snart sikrede får at vide eller må formode, at der mod ham vil blive rejst erstatningskrav, der 

må antages dækket gennem forsikringen, skal han straks skriftligt give Bornholms Brand 

meddelelse derom og overlade dette eller dets sagfører at varetage hans tarv. 

Udbetaler han uden at indhente Bornholms Brands samtykke erstatning eller godkender et 

fremsat erstatningskrav, er dette ikke bindende for Bornholms Brand, medmindre det må anses 

for godtgjort, at han ved at betale eller godkende kravet kun har opfyldt sin retspligt. 

Når sikredes erstatningspligt er fastslået, og erstatningens størrelse er bestemt, betaler 

Bornholms Brand skadegodtgørelsen umiddelbart til den skadelidte, medmindre han allerede er 

fyldestgjort af sikrede. Dennes øvrige kreditorer kan kun i sidstnævnte tilfælde erhverve nogen 

ret til godtgørelsen. Har Bornholms Brand erklæret sig villig til at ordne en sag i mindelighed, 

men den sikrede hindrer det, er Bornholms Brand fritaget for enhver udgift som af den grund 

påløber. 
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Generelle vilkår for entrepriseforsikring 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de generelle vilkår og vilkårene for de enkelte 

forsikringsarter går vilkårene for de enkelte forsikringsarter forud. 

 

7. Præmiebetaling 

 A. Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. 

 B. Sammen med præmien opkræves tillige eventuel skadesforsikringsafgift til staten samt alle 

udgifter ved opkrævning af præmien. 

 C. Betales præmien ikke til tiden, skal der betales gebyr og renter. Bornholms Brand rykker 

skriftligt. 

 D. Betales præmien ikke inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mistes retten til erstatning. 

 

8. Præmieregulering 

Snarest efter fuldførelsen af entreprisen skal forsikringstageren meddele Bornholms Brand den 

samlede værdi af entreprisen, således som denne er endelig fastsat. 

Hvis dette beløb overstiger den opgivne entreprisesum, hvoraf præmien er beregnet, skal en 

forholdsmæssig tillægspræmie betales til Bornholms Brand. 

9. Besigtigelse 

 Bornholms Brand har ret til at besigtige forsikringsstedet for at vurdere risikoforholdene. 

10. Moms og afgift 

Moms (merværdiafgift) og andre afgifter udlægges ikke af Bornholms Brand, når sikrede kan 

modregne det i sit regnskab med Told- og Skattestyrelsen. 

11. Hvis skaden også er dækket i andet selskab 

Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold 

om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, 

gælder samme forbehold for nærværende forsikring. 

Denne bestemmelse vedrører kun opgøret mellem selskaberne, som således betaler erstatningen 

i fællesskab. 

12. Krigs-, jordskælvs- og atomskader m.v. 

 Forsikringen dækker ikke skade som direkte eller indirekte er en følge af 

 1. krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. 

 2. jordskælv eller andre naturkatastrofer. 

 3. atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og 

radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. 

 

Forsikringen dækker dog skader i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt 

industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, når anvendelsen heraf har været 

forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 

13. Voldgift 

 A. Skulle der opstå uenighed mellem forsikringstageren og Bornholms Brand om skadens 

opgørelse, kan såvel forsikringstageren som Bornholms Brand forlange skaden opgjort af 

upartiske vurderingsmænd. Forsikringstageren vælger den ene, mens Bornholms Brand vælger 

den anden. 

  1. Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af 

uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af 

uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være 

uenighed. 
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  2. Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for 

Sø- og Handelsretten. 

 B. Vurderingsmændene foretager afgørelsen i nøje overensstemmelse med policens 

bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. 

 C. Hver part betaler sin voldgiftsmands honorar, medens opmandens og eventuelle udgifter ved 

voldgiften deles ligeligt. 

 D. Spørgsmålet om sikredes erstatningspligt over for tredjemand kan ikke afgøres ved voldgift. 

 

14. Lovgivning 

 Foruden police og vilkår, og de heri nævnte love gælder følgende love: 

 Lov om forsikringsaftaler. 

 Lov om forsikringsvirksomhed. 

 

15. Registerlovgivning 

I henhold til bestemmelserne i registerlovgivningen skal det oplyses, at Bornholms Brands kunder 

registreres centralt i Bornholms Brand med navne-, adresse-, telefonnummer-, 

virksomhedsnummer- og personnummeroplysninger. 

 



Bornholms Brandforsikring A/S
CVR-nr. 15465972

Tornegade 8 
3700 Rønne
Telefon 56 93 00 00

Internet www.bornholmsbrand.dk
E-mail info@bornbrand.dk


