Projektansvarsforsikring
Forsikringsbetingelser nr. PA1809

Aftalegrundlag
Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg og forsikringsbetingelserne.
For forsikringen gælder endvidere Lov om Forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed i det omfang, disse ikke er fraveget.

Tilsyn og Garantifond
Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Behandling af personoplysninger og samtykke
På www.tryg.dk/personoplysninger kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Her finder du blandt andet
information om til hvilket formål, vi behandler informationer om dig, hvor oplysningerne bliver registreret, og hvem oplysningerne eventuelt bliver videregivet til. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at vide mere.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om forsikringsdækningen findes på www.tryg.dk.
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Tryg | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup
70 11 20 20 | www.tryg.dk
Tryg Forsikring A/S | CVR-nr. 24260666

Din forsikring består af din forsikringsaftale (police) og dine forsikringsbetingelser
Når du læser betingelserne
• Forsikringsaftalen viser de dækninger, summer og selvrisikobeløb, du har valgt for din forsikring.
• For at sikre dig, at en skade eller tab er dækket, skal du se under både den konkrete forsikringsdækning og under
generelle bestemmelser.

Hvis der sker en skade
• Du skal straks forsøge at begrænse skadens omfang.
• Du skal hurtigst muligt anmelde skaden til os på telefon 70 11 20 20 eller på mail aiskade@tryg.dk, så vi kan registrere din skade.
Det gælder også, selvom skaden ser ud til at være af beskedent omfang.
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1. Hvem er omfattet
1.1 Den sikrede personkreds
Sikrede er de(n) i forsikringsaftalen nævnte virksomhed(er),
herunder virksomhedens ansatte.

2. Hvor gælder forsikringen
2.1 Geografisk dækningsområde
Medmindre andet fremgår af forsikringsaftalen dækker forsikringen alene erstatningsansvar for skade eller tab sket i Danmark
eksklusive Grønland og Færøerne.

2.2. Omkostninger og renter
Hvis det af forsikringsaftalen fremgår, at denne omfatter erstatningsansvar for skade eller tab sket uden for Europa, er omkostninger og renter af det idømte erstatningsbeløb kun dækket i det

omfang, dækningssummerne ikke overskrides. Dette gælder
uanset forsikringsaftalelovens § 92.

3. Hvornår gælder forsikringen
Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i
projektperioden eller i den 5-årige ansvarsperiode i henhold til de

til enhver tid gældende ABR-regler. Forsikringen dækker ikke
erstatningskrav rejst mod sikrede før forsikringens ikrafttræden.

3.1 Krav rejst
Et erstatningskrav anses for rejst mod sikrede på det tidligste af
følgende tidspunkter:
a. Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af et krav om erstatning.

b. Det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om, at der er
sket en skade eller et tab, eller at der er umiddelbar fare for,
at der vil ske en skade eller et tab, som kan skyldes sikredes
handlinger eller undladelser.

3.2 Flere skader/tab, der skyldes samme årsag
Flere skader eller tab, som skyldes samme ansvarspådragende
fejl, betragtes som én forsikringsbegivenhed, når de udspringer af
én opgave udført for en enkelt klient i henhold til et enkelt aftaleforhold.

Den omstændighed, at sikrede ved tilsyn overser den begåede
fejl, betragtes dog ikke som en selvstændig forsikringsbegivenhed.

3.3 Efteranmeldelse
Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men
som anmeldes til selskabet senere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke.

Selvom et erstatningskrav i henhold til punkt b i 3.1 anses for rejst
mod sikrede i forsikringstiden, og dette er anmeldt rettidigt til os,
dækkes det kun, hvis sikrede senest 2 år efter forsikringens ophør
har modtaget en skriftlig henvendelse med krav om erstatning.

4. Hvad dækker forsikringen
Det fremgår af forsikringsaftalen, hvilke dækninger, summer og selvrisikobeløb du har valgt for forsikringen.

4.1 Ansvarsforsikring
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, herunder det
almindelige erhvervsansvar, sikrede – som deltager i den i
forsikringsaftalen anførte opgave - måtte have som følge af
ansvarspådragende adfærd udvist af sikrede selv i forbindelse
med løsning af opgaven.
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Ved det almindelige erhvervsansvar forstås sikredes erstatningsansvar for skade på personer eller ting sket under udøvelse af den
i forsikringsaftalen nævnte virksomhed og som ikke relaterer sig
til rådgivning, samt det erstatningsansvar, der pålægges sikrede
som ejer eller bruger af den bygning eller det grundareal, der
benyttes ved virksomhedens drift.

4.2 Konventionalbod
Forsikringen dækker desuden sikredes kontraktretlige forpligtelse
i form af konventionalbod for ”glemte ydelser”, jf. ABR18, §49,
stk. 2. Dækningssummen udgør 25% af den i forsikringsaftalen
anførte dækningssum, dog maksimalt 5 mio.kr. pr. forsikrings-

begivenhed og for opgaven som helhed. Dækningssummen
indeholdes i den i forsikringsaftalens anførte dækningssum – og
er ikke i tillæg til denne.

5. Generelle undtagelser
Forsikringen dækker ikke:
5.1 Garanti
Skade eller tab der skyldes, at sikrede har påtaget sig forpligtelser
– ud over de i forsikringsbetingelsernes 4.2. anførte - der er mere
vidtgående end dem, der almindeligvis gælder for en rådgivende
virksomhed.
Det samme gælder for tilsagn om betaling af erstatning, der overstiger den erstatning, der skulle have været betalt - såfremt det
pågældende tilsagn ikke var givet.
5.2. Tilsagn om pris og tid
Krav, der alene skyldes, at tilsagn om størrelsen af udgifterne ved
gennemførelsen af et byggeri/projekt, eller om længden af den
tid, der vil medgå hertil, viser sig at være urigtige.
5.3 Omprojektering
Tab hos sikrede, der skyldes den tid, virksomheden anvender på
sagens opklaring og udbedring herunder omprojektering og tilsyn
i forbindelse hermed.
5.4 Varetægt
Skade på ting, og tab som følge af skade på ting, som de sikrede
har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i sin varetægt eller sat sig i besiddelse af.

5.8 Administration af fast ejendom
Skade eller tab, der alene er sket ved administration af faste
ejendomme, som ikke har forbindelse med gennemførelse af et
byggeri.
5.9 Egne ting
Skade på ting, og tab som følge af skade på ting der tilhører sikrede.
5.10 Blandede interesser
Krav, der stammer fra sikrede eller fra virksomheder, hvor sikrede
direkte eller indirekte har økonomiske interesser, eller fra virksomheder, der har direkte eller indirekte økonomiske interesser
i sikrede, og hvor sikrede eller virksomheden er skadelidt som
deltager i et byggeri eller et projekt som bygherre, sælger, udlejer,
entreprenør, producent eller lignende.
5.11 Bøder eller tilsvarende
Bøder eller tilsvarende, herunder punitive damages, hvad enten
de tilfalder det offentlige eller private.
Sikredes erstatningsansvar for bøder eller tilsvarende pålagt 3.
mand er ikke omfattet af nærværende undtagelse.
5.12 Omkostninger
Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål, medmindre
de er afholdt med Tryg’s godkendelse.

5.5 Forsæt, grov uagtsom adfærd
Skade eller tab sket ved forsætlig eller grov uagtsom adfærd fra
de sikredes side.
I forhold til forsikringsdækningen fortolkes grov uagtsomhed i
overensstemmelse med praksis i dansk erstatningsret. Dette
gælder uanset om ansvarsvurderingen skal ske efter dansk eller
udenlandsk lov/ret.

5.13 Immaterielle skader
Krav, der alene er begrundet i krænkelse af immaterielle rettigheder.

5.6 Specielle ansvarsgrundlag
Skade eller tab forårsaget ved motordrevne køretøjer, sø eller
luftfartøjer.

5.15 MgO-plader
Skade eller tab, der direkte eller indirekte stammer fra magnesiumholdige vindspærreplader (MgO-plader).

5.7 Anden virksomhed
Skade eller tab, der alene er forvoldt ved entreprenør-, leverandøreller anden fremstillingsvirksomhed. Det præciseres, at forsikringsdækning for sikredes erstatningsansvar for skade på eller tab
vedrørende selve entreprisen bortfalder ved bygge- og anlægsopgaver, hvor sikrede har påtaget sig et ansvar for entreprenør- eller
leverandørydelser. Denne undtagelse gælder dog ikke sikredes
erstatningsansvar for skade forårsaget ved udførelse af boring
eller anden form for prøveudtagning relateret til jord- eller havbundsundersøgelser.

5.16 Asbest
Skade eller tab, der direkte eller indirekte udspringer af eller er en
følge af asbest eller asbestholdige materialer – uanset form og
kvantitet.

Undtagelsen gælder ikke ”rene” rådgivningsydelser til entreprenør-, leverandør eller anden fremstillingsvirksomhed.
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5.14 Udebleven ydelse
Skade eller tab sket ved, at sikredes rådgivningsydelser udebliver,
ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt.

5.17 Tilsyn
Erstatningsansvar i forbindelse med tilsynsvirksomhed, medmindre sikrede er i stand til at dokumentere at have ført tilsyn i behørigt og sædvanligt omfang.
5.18 Udgifter til teknisk bistand
Udgifter til egen teknisk ekspertise og egen advokat, uanset om
disse udgifter og erstatningsbeløbet sammenlagt overstiger selvrisikobeløbet.

6. Selvrisiko
6.1 Selvrisiko ved tingskade og/eller formuetab
Den aftalte selvrisiko pr. ansvarspådragende forhold fremgår af
forsikringsaftalen. Ved tingskade og/eller formuetab, inklusive
senere påløbne procesrenter, betaler forsikringstageren selv
dette selvrisikobeløb.

Hvis et erstatningskrav er mindre end selvrisikoen, er også
senere påløbne procesrenter og omkostninger forsikringen uvedkommende.

6.2 Selvrisiko ved personskade og erhvervsansvar
Der er ingen selvrisiko ved personskade eller ved tab, der er en
følge af en personskade. Tilsvarende gælder for almindelig
erhvervsansvarsskade.

6.3 Tidsmæssig ansvarsbegrænsning
Selvrisikobeløbet i forsikringsaftalen gælder kun, hvis der foreligger en aftale, der indeholder en tidsmæssig ansvarsbegrænsning
på 5 år og en fraskrivelse af ansvar for indirekte tab, svarende til
de til enhver tid gældende ABR-regler.
Er forsikringsperioden aftalt til at løbe i 10 år fra opgavens/byggeriets aflevering, gælder kravet om tidsmæssig ansvarsbegrænsning på 5 år dog ikke for opgaver udført for en forbruger.

Er der ikke en aftale om tidsmæssig ansvarsbegrænsning eller
fraskrivelse af ansvar for indirekte tab, jf. ovenfor, betaler sikrede
det aftalte selvrisikobeløb med tillæg af 25 % af den del af erstatningen, hvor der ikke ville have været erstatningspligt, hvis den
tidsmæssige begrænsning eller fraskrivelse af ansvar for indirekte
tab, havde været aftalt. Tillægget er begrænset til det valgte selvrisikobeløb og kan uanset selvrisikostørrelse ikke overstige 3% af
den valgte dækningssum.

6.4 Når skade overstiger dækningssummen med tillæg af selvrisiko
Hvis en tingskade og/eller et tab overstiger dækningssummen
med tillæg af selvrisikoen, udbetales dækningssummen uden fradrag. Tryg afholder alle udgifter til egen teknisk ekspertise samt
egne advokatomkostninger uanset om erstatningsbeløbet overstiger dækningssummen; se dog punkt 2.2.

7. Forsikringens pris
7.1 Pris
Prisen fastsættes som et éngangsbeløb ved forsikringsaftalens
indgåelse. Prisen reguleres ikke, medmindre andet er aftalt med
Tryg, og fremgår af forsikringsaftalen.

8. Hvis skaden sker
8.1 Anmeldelse af skade
Så snart sikrede får at vide eller må formode, at der vil blive rejst
erstatningskrav imod virksomheden, skal sikrede give Tryg skriftlig meddelelse herom, evt. ved mail til aiskade@tryg.dk.
Vi træffer herefter bestemmelse om, hvordan sikredes interesser
varetages, medmindre erstatningskravet på grund af selvrisikobestemmelserne må betragtes som værende Tryg uvedkommende.
Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens oplysning
og afslutning.
Sikrede er ikke berettiget til at udbetale nogen erstatning eller anerkende nogen erstatningspligt med bindende virkning for Tryg,
medmindre sikrede derved kun opfylder sin retspligt.

8.2 Krav mod 3. mand
I det omfang Tryg har betalt en erstatning, indtræder vi i sikredes
krav mod 3. mand.
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Sikrede har pligt til at medvirke til retablering af en skade eller tab,
virksomheden bærer ansvaret for, ved:
• at foretage de nødvendige beregnings- og eller projekteringsarbejder, og
• at sørge for og formidle de praktiske foranstaltninger, som
retableringen medfører, herunder at føre sædvanligt tilsyn
med de arbejder, der er nødvendige til skadernes udbedring og
tabets begrænsning.

9. Generelle bestemmelser
9.1 Forsikring i andet selskab
Hvis der er tegnet forsikring mod samme type af skade i et andet
forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, og skaden
skal samtidig anmeldes til begge selskaber.

Tryg betaler ikke erstatning for skader, som der er modtaget fuld
dækning for, hos et andet forsikringsselskab. Har det andet selskab begrænset dækning i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de
samme begrænsninger i denne forsikring. Dermed er Tryg og det
andet forsikringsselskab forpligtede til at betale forholdsmæssig
erstatning, hvis skaden er dækket af forsikringen.

9.2 Forsikringens varighed og opsigelse
9.2.1 Varighed
Forsikringens aftaleperiode fremgår af forsikringsaftalen
(policen).

9.2.2 Opsigelse
Forsikringen kan ikke opsiges uden klientens (opgavestillers)
accept, medmindre der er tale om urigtige oplysninger ved forsikringsaftalens indgåelse, eller der opstår fareforøgelse efter
forsikringsaftalens indgåelse.

9.3 Forsikringens betaling
Forsikringen opkræves og betales ved forsikringens ikrafttræden.
Betalingen dækker – medmindre andet er aftalt og fremgår af forsikringsaftalen – hele forsikringens dækningsperiode.
Udover forsikringens pris opkræves eventuelle afgifter, for eksempel skadeforsikringsafgift og statsafgift samt gebyrer, morarenter
og andre omkostninger

Tryg opkræver betalingen via indbetalingskort eller efter aftale på
anden vis. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, Tryg
er blevet oplyst. Hvis betalingsadressen ændres, skal Tryg straks
have besked.
Hvis forsikringen ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdag, sender Tryg en rykkerskrivelse med oplysning om, at forsikringens dækning er ophørt.

9.4 Gebyrer
Tryg er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning
af omkostningerne ved fx opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso,
udpantning, udbetalinger, print og behandling af dokumenter,
oversigter, besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse
med forsikrings- og skadebehandling.
Tryg kan ændre eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer, når
det er begrundet i;
• Omkostningsmæssige årsager – fx hvis flere processer eller
ydelser digitaliseres, eller der indføres flere selvbetjeningsløsninger
• Forretningsmæssige årsager – fx for at udnytte ressourcer eller
kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde, eller for at ændre
den generelle gebyrstruktur

• Markedsmæssige årsager – fx hvis grundlaget for gebyret har
ændret sig, eller hvis kundeadfærd ændres.
Nye gebyrer og ændringer af eksisterende gebyrer varsles via
Trygs hjemmeside med 1 måneds varsel til den første dag i en
måned.
Tryg kan uden varsel sætte gebyrer ned.
Gældende gebyrer vil altid fremgå af www.tryg.dk eller oplyses
ved henvendelse til Tryg.

10. Moms
Moms i henhold til gældende lovgivning bæres af forsikringstageren i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab over for Skat.

11. Lovvalg og værneting

ERH 1809 (10.18)

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved
danske domstole.
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Tryg udlægger ikke momsbeløb.

