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Dette er et produktark, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse 
forsikringens vilkår 18-1 (Vilkår for Entrepriseforsikring). Du finder dem her. 

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 er til dig, der skal bygge om, bygge til eller bygge nyt. Forsikringen dækker de forskellige skader, som 
kan opstå i forbindelse med et byggeri og kan udvides til blandt andet også at dække skader på egne bestående bygninger. 
Læs mere om forsikringen her 

 

Hvad dækker den? 
Hvornår dækker forsikringen 

 All Risk forsikring af entreprisen, som fx dækker  

- Skader opstået ved blæst 

- Vandskader, fx skader som følge af skybrud 

- Tyveri af byggematerialer 

- Hærværk 

- Skader opstået som følge af selve arbejdets 
udførelse, fx hvis en håndværker borer 
igennem et vandrør i forbindelse med 
opsætning af køkken. 

 All Risk forsikring af eksisterende bygning 

- Skade på eksisterende bygning, hvis det 
godtgøres, at skaden er en direkte følge af 
entreprisens fysiske udførelse. 

 Ansvarsforsikring, som dækker skade hvor du 
som bygherre er erstatningsansvarlig for skader 
på de omkringliggende bygninger fx naboens 
hus, rørledninger og kabler m.m. 

 

 

Hvad dækker den ikke? 
Hvad dækkes fx ikke 

 All Risk af entreprisen dækker fx ikke:  

- Genstande som ikke er en del entreprisen 

- Tab eller skade der skyldes mangelfuldt udført 
arbejde, herunder mangelfuld afstivning og 
afdækning. 

 All Risk forsikring af eksisterende bygning 

- Tab og skade på de genstande, der direkte 
beskadiges på grund af mangelfuldt udført 
arbejde. 

- Tab og skade der skyldes eksisterende bygnings 
eller bygningsdeles utilstrækkelige og i forvejen 
svækkede fundering, konstruktion eller tilstand. 

  Ansvarsforsikring dækker fx ikke  

- Skade på ting som du har til lån, leje, 
opbevaring, afbenyttelse, befordring eller som af 
anden grund befinder sig i din varetægt. 

 
 

Er der nogen begrænsninger af dækningen? 

ǃ All Risk af entreprisen og eksisterende bygninger 
erstattes op til den sum som er angivet i policen.  
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http://www.bornbrand.dk/om-os/find-dine-vilkaar
http://www.bornbrand.dk/erhverv/entrepriseforsikring/
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Hvor er jeg dækket? 

  Forsikringen dækker på adressen for 
byggepladsen, som fremgår af policen. 

 
 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
Når der sker en skade 
- Sker der en skade, skal det hurtigst muligt 

anmeldes til os på  www.bornholmsbrand.dk 
 
Ved ændringer  
Du skal give os besked ved ændring af din risiko, fx 
hvis entreprisens art ændrer sig undervejs.  

 
 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
Du skal betale forsikringen når den træder i kraft og 
senest 14 dage efter du har modtaget opkrævningen. 
Du kan betale forsikringen via girokort. 

 
 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

• Forsikringen starter den dato vi aftaler og løber for 
den aftalte periode, hvor byggeriet finder sted. 

 
 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du etablerer og betaler med udgangspunkt i perioden 
for entreprisens udførelse, og du kan derfor ikke 
opsige forsikringen. 
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