Rådgiver-/Erhvervsansvarsforsikring
for medlemmer af Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Forsikringsbetingelser nr. 68-18

For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget
ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser
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§ 1. Forsikringens omfang
Stk. 1
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, herunder det almindelige erhvervsansvar, samt ansvar for krænkelse af 3. mands ophavsrettigheder (copyrights), mønsterrettigheder, varemærker og andre
immaterielrettigheder sikrede måtte ifalde som følge af ansvarspådragende adfærd udvist af sikrede selv i forbindelse med arbejdet i virksomheden.
Stk. 2
Ved sikrede forstås i disse forsikringsbetingelser forsikringstageren, som udøver af rådgivende virksomhed og virksomhedens ansatte.
Stk. 3
Ved det almindelige erhvervsansvar forstås sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af den
i policen nævnte virksomhed og som ikke relaterer sig til rådgivning, samt det erstatningsansvar der pålægges sikrede som ejer
eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift.
Stk. 4
a) Forsikringen er inden for de grænser, som forsikringsbetingelserne i øvrigt fastsætter – og uden at forsikringssummen
forhøjes – udvidet til at omfatte det ansvar, som de sikrede
måtte kunne pålægges for formuetab samt skade på personer
eller ting forvoldt af sikredes underrådgivere eller joint venture
partnere.

b) Efter særlig aftale med Tryg kan forsikringen udvides til at omfatte sikredes underrådgivere og joint venture partnere, enten
på enkelte navngivne opgaver eller generelt.
Ved sådan særlig aftale bliver underrådgiveren eller joint venture partneren medforsikret, og Tryg giver afkald på sin regresret mod disse parter.
Stk. 5
Kan erhvervsansvarskrav gøres gældende efter udløbet af ansvarsperioden på en projektansvarsforsikring, eller er projektansvarsforsikring undtagelsesvis tegnet i andet selskab uden
dækning af det almindelige erhvervsansvar, vil der være dækning
for det almindelige erhvervsansvar i h.t. stk. 3, under nærværende
police.
Stk. 6
Kan 3. mand gøre krav gældende efter udløbet af forsikringsperioden på en projektansvarsforsikring, tegnet i Tryg vil der være
dækning under nærværende police i henhold til dennes betingelser. Ved 3. mand forstås andre personer end klienten, jf. ABR 89
pkt. 1.0.2.

Tryg har dog fuld regresret mod disse parter.

Frivillige tillægsdækninger
Gælder kun hvis det fremgår af forsikringsaftalen.
Tilvalgsdækning A:
Kan 3. mand gøre krav gældende som overstiger den til en hver tid
til rådighed stående sum på en projektansvars¬forsikring tegnet i
Tryg, vil der være dækning under nærværende police i henhold til
dennes betingelser. Ved tredjemand forstås andre personer end
klienten, jf. ABR 89 pkt. 1.0.2.
Tilvalgsdækning B
Omkostninger ved retsmøde
I forbindelse med krav rejst mod sikrede og under forudsætning af,
at kravet falder indenfor forsikringens dækningsomfang, er sikredes
deltagelse i sagsforsvaret dækket som følger:
Indehavers/partners/leders fremmøde: DKK 4.000 pr. dag i retten.
Øvrige medarbejderes fremmøde: DKK 2.000 pr. dag i retten.
Tab som følge af injurier, bagvaskelse og ærekrænkelse
Forsikringen er inden for de grænser, som forsikringsbetingelserne
i øvrigt fastsætter – og uden at forsikringssummen forhøjes – udvidet til at omfatte det ansvar for tab, som de sikrede måtte kunne
pålægges i forbindelse med injurier, bagvaskelse og ærekrænkelse.
Dækningssummen udgør 5 % af tingskadesummen, dog maksimalt
kr. 1.000.000 pr. forsikringsbegivenhed og pr. forsikringsår.
Udgifter til advokatbistand
Forsikringen er indenfor de grænser, som forsikringsbetingelserne
i øvrigt fastsætter – og uden at forsikringssummen forhøjes – udvidet til at omfatte udgifter til sikredes advokatbistand ved strafferetlig sigtelse og eventuel efterfølgende straffesag mod sigtede i
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forbindelse med sager, der falder indenfor forsikringens dækningsområde. Dækningssummen udgør 10 % af tingskadesummen, dog maksimalt kr. 1.000.000 pr. forsikringsbegivenhed
og pr. forsikringsår. Alle beløb til advokatbistand tilbagebetales til
Tryg, hvis sikrede kendes helt eller delvist skyldig i sidste instans.
Udgifter til genetablering af renommé
Forsikringen er inden for de grænser, som forsikringsbetingelserne i øvrigt fastsætter – og uden at forsikringssummen forhøjes
– udvidet til at omfatte sikredes udgifter til public relation-bureau
og lign. til genetablering af sikredes eget renommé. Det er en
dækningsmæssig forudsætning, at renommé-tabet er afledt af en
i øvrigt dækningsberettiget forsikringsbegivenhed, og at sikredes
rolle i sagen har været negativt omtalt i landsdækkende medier.
Ved genetablering af sikredes eget renommé gælder der en tidsmæssig dækningsperiode på 18 måneder fra den dækningsberettigede forsikringsbegivenhed, der forårsagede behovet for udgift
til genetablering af sikredes eget renommé.
Dækningssummen udgør 5 % af tingskadesummen, dog maksimalt kr. 500.000 pr. forsikringsbegivenhed og pr. forsikringsår.

§ 2. Forsikringstid
Stk. 1
Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i
forsikringstiden.
Stk. 2
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
indtrådt en skade eller et tab, eller at der er umiddelbar fare for,
at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser.

Stk. 3
Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men
som anmeldes til selskabet senere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke
Selv om et erstatningskrav i henhold til stk. 2 litra b anses for rejst
mod sikrede i forsikringstiden, og dette er anmeldt rettidigt til
selskabet, dækkes det kun, hvis sikrede senest 3 år efter forsikringsophør har modtaget en skriftlig henvendelse med krav om
erstatning.
Stk. 4
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav rejst mod sikrede før
forsikringens ikrafttræden.

§ 3. Geografisk dækningsområde
Stk. 1
Forsikringen dækker erstatningsansvar for skade eller tab indtruffet i hele verden excl. USA/Canada.
Efter særlig aftale med Tryg kan forsikringens geografiske område
udvides til at omfatte erstatningsansvar for skade eller tab indtruffet i USA/Canada.

Stk. 2
Uanset forsikringsaftalelovens § 92 er omkostninger og renter af
det idømte erstatningsbeløb kun dækket i USA/Canada i det omfang, dækningssummerne ikke derved bliver overskredet.

§ 4. Undtagelser
Undtaget for Tryg´s risiko er:
a) Garanti.
Krav, som alene støtter sig på, at de sikrede har påtaget sig forpligtelser, der er videregående end dem, der efter almindelige
erstatningsregler er gældende for en rådgivende virksomhed.
Det samme gælder for tilsagn om betaling af erstatning, der
overstiger den, der skulle have været erlagt, dersom det pågældende tilsagn ikke var givet.
b) 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.
c) Omprojektering.
Tab hos sikrede, som skyldes den tid, virksomheden i tilfælde
af en indtrådt skade eller tab anvender på sagens opklaring
og udbedring herunder omprojektering og tilsyn i forbindelse
hermed.
d) Varetægt.
Skade på ting, og tab som følge af skade på ting, som de sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller
af anden grund har i varetægt eller sat sig i besiddelse af. Undtagelsen gælder ikke dokumenter vedrørende igangværende
opgaver.
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e) Forsæt, grov uagtsom adfærd.
Skade eller tab forårsaget ved forsætlig eller grov uagtsom
adfærd fra de sikredes side.
I forhold til forsikringsdækningen fortolkes grov uagtsomhed
i overensstemmelse med praksis i dansk erstatningsret, og
dette gælder uanset om ansvarsvurderingen skal ske efter
dansk eller udenlandsk lov/ret.
f) Specielle ansvarsgrundlag.
Skade eller tab forårsaget ved motordrevne køretøjer, sø- eller
luftfartøjer.
Denne undtagelse finder ikke anvendelse for sikredes anvendelse af droner, for hvilken forsikringsdækning ydes i henhold
til det i § 18 angivne omfang.
g) Anden virksomhed.
Skade eller tab, der alene er forvoldt ved entreprenør-, leverandør- eller 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.

h) Administration af fast ejendom.
Skade eller tab, der alene er forvoldt ved administration af faste ejendomme, som ikke har forbindelse med gennemførelse
af et byggeri.
i) Egne ting.
Skade på ting, og tab som følge af skade på ting tilhørende forsikringstageren.
j) Blandede interesser.
Krav, der hidrører fra sikrede eller fra virksomheder, hvori
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, det være
sig som bygherre, sælger, udlejer, entreprenør, producent eller
lignende.

k) 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.
L) Omkostninger.
Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål medmindre de er afholdt med Tryg`s godkendelse.
m) Udebleven ydelse.
Skade eller tab forårsaget ved, at sikredes rådgivningsydelser
udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt.

§ 5. Dækningssummer
Stk. 1
Forsikringen dækker med de på policen angivne dækningssummer.

formuetab pr. forsikringsår, dog maksimalt til én dækningssum
for henholdsvis personskade og tingskade og/eller formuetab pr.
forsikringsbegivenhed.

Stk. 2
Tryg`s samlede dækning for erstatningskrav over for sikrede er,
medmindre andet er aftalt, begrænset til to gange dækningssummen for henholdsvis personskade og tingskade og/eller

§ 6. Selvrisiko
Stk. 1
Ved tingskade og/eller formuetab, inklusive senere påløbne procesrenter, betaler forsikringstageren det på policen angivne selvrisikobeløb pr. ansvarspådragende forhold.
Stk. 2
Såfremt et erstatningskrav er mindre end selvrisikoen, er også
senere påløbne procesrenter og omkostninger forsikringen uvedkommende.
Stk. 3
Forsikringstagerens udgifter til egen teknisk ekspertise og egen
advokat er Tryg uvedkommende, uanset om disse udgifter og erstatningsbeløbet sammenlagt overstiger selvrisikobeløbet.
Stk. 4
I koncernforhold gælder der kun én selvrisiko pr. forsikringsbegivenhed. Kan ansvaret ikke placeres hos en enkelt virksomhed, vil
den selvrisiko, som en forsikringsbegivenhed udløser, blive fastsat til det højeste selvrisikobeløb for de involverede virksomheder.
Stk. 5
Det på policen angivne selvrisikobeløb forudsætter, at der foreligger en aftale, der indeholder en tidsmæssig ansvarsbegrænsning
på 5 år og en fraskrivelse af ansvar vedrørende tab, svarende til
ABR 89 pkt. 6.2.3.1 og pkt. 6.2.4.
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Ovennævnte krav om en tidsmæssig ansvarsbegrænsning på 5 år
finder ikke anvendelse for opgaver udført for en forbruger. For opgaver udført for en forbruger forudsætter det på policen angivne
selvrisikobeløb, at rådgiverens ansvar ikke tidsmæssigt er udvidet
ud over de 10 år der vil gælde iflg. forældelsesloven.
For tilstandsrapporter gælder det på policen angivne selvrisikobeløb dog for så vidt rådgiverens ansvar ikke tidsmæssigt går ud
over den i lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved
erhvervelse af fast ejendom m. m. bestemte ansvarsperiode.
Stk. 6
Foreligger sådan aftale – som nævnt i stk. 5 - ikke, betaler forsikringstageren det på policen angivne selvrisikobeløb med tillæg
af 25 % af den del af erstatningen, hvor der ikke ville have været
erstatningspligt, såfremt de nævnte ansvarsbegrænsninger havde
været aftalt. Tillægget er begrænset til det valgte selvrisikobeløb
og kan uanset selvrisiko-størrelse ikke overstige 3% af den valgte
dækningssum.
Stk. 7
Dersom 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 jf. § 15, stk. 1, selv om erstatningsbeløbet overstiger dækningssummen; se dog § 3, stk. 2.

Stk. 8
Bestemmelserne om selvrisiko gælder ikke for personskade eller
tab, der er en følge af en personskade.
Stk. 9
Ifalder en sikret byggesagkyndig et personligt ansvar for fejl eller
forsømmelse begået ved udarbejdelse af tilstandsrapport, og er

forsikringstager opløst som selskab (som følge af konkurs, opkøb
eller solvent likvidation) nedsættes den byggesagkyndiges selvrisiko til 5.000 kr. pr. tilstandsrapport.
Tilsvarende gælder for energikonsulenter og deres udførelse
af energimærkning og energiplan, hvis den aftalte selvrisiko for
denne type opgaver er højere end 5.000 kr.

§ 7. Merværdiafgift (MOMS)
Merværdiafgift i henhold til gældende lovgivning bæres af forsikringstageren i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit
momsregnskab over for Skat.

§ 8. Strukturændring
Såfremt en ingeniørvirksomhed
1. ændrer ejerforhold eller
2. omdannes fra/til enkeltmandsvirksomheder, interessentskab,
anpartsselskab eller aktieselskab,

Tryg skal ved enhver strukturændring have meddelelse herom.
Ovennævnte strukturændringer begrænser ikke forsikringstagerens mulighed for at forhandle ændringer i forsikringsdækningen.
Ved andre strukturændringer end de omtalte fastsættes vilkårene
for forsikringens fortsættelse efter aftale mellem Tryg og forsikringstager.

fortsætter Tryg forsikringen efter strukturændringen og dækker
skader fra tiden før strukturændringen på samme måde, som hvis
strukturændringen ikke var sket.

§ 9. Forhold ved flere skader eller tab
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 sit tilsyn overser den begåede
fejl, betragtes dog ikke som en selvstændig forsikringsbegivenhed.

§ 10. Forsikringens opsigelse
Stk. 1
Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til hovedforfald. Opsiges forsikringen ikke, fornyes
den automatisk for ét år ad gangen.
Stk. 2
Efter ethvert anmeldt erstatningskrav kan Tryg med 30 dages
varsel opsige forsikringen. I tilfælde af en sådan opsigelse påhviler
det Tryg at tilbagebetale den ikke forbrugte del af præmien.

§ 11. Konkurs
Ved konkurs kan Tryg med 14 dages varsel, jf. forsikringsaftalelovens § 28, opsige forsikringen til et hvilket som helst tidspunkt.
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Stk. 3
Retten til opsigelse bortfalder 30 dage efter, at en erstatning er
udbetalt, eller Tryg har afvist et erstatningskrav.
Stk. 4
For forsikringsperioden 01.07.2017 – 31.12.2018 gælder særligt,
at Trygs ret til opsigelse jf. stk 2. er ophævet, og at parterne i øvrigt tidligst kan varsle opsigelse til hovedforfald pr. 01.01.2019.

§ 12. Præmieberegning og -regulering
Præmien (der anses for et præmieforskud) bliver beregnet på
grundlag af egenproduktionens størrelse og fordeling på faggrupper i det år der ligger umiddelbart forud for forsikringsåret.
Præmien reguleres hvert år ved forsikringsårets afslutning på
grundlag af sikredes realiserede omsætning fordelt på faggrupper.
Forsikringstageren har pligt til at oplyse Tryg den realiserede omsætning fordelt på nedenstående faggrupper. Efterkommer forsikringstageren ikke denne pligt er Tryg berettiget til at fastsætte
præmien efter skøn.
På forlangende af Tryg er forsikringstager pligtig at godtgøre rigtigheden af de oplyste omsætningsforhold.
Faggrupper
Gruppe 1
• Økonomi
• Agronomi
• Biologi
• Management
• Bygherrerådgivning
• Planlægning
• Byggeledelse

•
•
•
•
•

Edb rådgivning
El teknik
Energikonsulenter
Landskabsarkitektydelser
Landmåling

Gruppe 2
• Lydteknik
• Skibsteknik
• VVS teknik
• Arkitektydelser
• Maskinteknik
• Miljøteknik
Gruppe 3
• Anlægsteknik
• Konstruktionsteknik
• Havne og vandbygning
• Off shore
• Geologi og geoteknik
Gruppe 4
• Beskikkede bygningssagkyndige

§ 13. Præmiens betaling
Tryg opkræver præmien ved at sende et girokort til forsikringstageren, og opkrævningen sendes til eller afleveres på den af
forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Første præmie forfalder til betaling ved modtagelse af girokort og senere præmier til
de anførte forfaldsdage.
Betales præmien ikke efter første opkrævning, sender Tryg et
rykkerbrev om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen.

Dette rykkerbrev vil oplyse om retsvirkningerne af manglende
præmiebetaling, dersom betaling ikke sker Inden udløbet af den i
rykkerbrevet anførte tidsfrist.
Rykkerbrevet fremsendes tidligst 14 dage efter første opkrævning, og finder betaling ikke sted inden 14 dage efter rykkerbrevets fremsendelse, bortfalder Trygs dækningspligt.

§ 14. Forhold ved en forsikringsbegivenhed
Stk. 1
Så snart forsikringstageren får at vide eller må formode, at der vil
blive rejst erstatningskrav imod virksomheden skal forsikringstageren straks give Tryg skriftlig meddelelse herom, jf. § 2.Tryg
træffer herefter bestemmelse om, hvorledes forsikringstagerens
interesser varetages, medmindre erstatningskravet på grund af
selvrisikobestemmelserne må betragtes som værende Tryg uvedkommende.
Stk. 2
Forsikringstageren er forpligtet til at yde Tryg enhver bistand til
sagens oplysning og afslutning.
Stk. 3
Forsikringstageren er ikke berettiget til at udbetale nogen erstatning eller anerkende nogen erstatningspligt med bindende virkning for Tryg, med mindre forsikringstageren derved kun opfylder
sin retspligt.
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Stk. 4
Forsikringstageren har over for Tryg pligt til at medvirke til retablering af en skade eller tab, for hvis opståen virksomheden bærer
ansvaret, ved:
a. at foretage de hertil nødvendige beregnings- og eller projekteringsarbejder, og
b. at forestå og formidle de praktiske foranstaltninger, som retableringen medfører, herunder at føre sædvanligt tilsyn med de til
skadernes udbedring og de til tabets begrænsning iværksatte
arbejder.
Stk. 5
Krav rejst tidspunktet (jf. § 2) for erstatningskrav er afgørende for
hvilken dækningssum og selvrisikobeløb, der gælder for den pågældende forsikringsbegivenhed, jf. stk. 1.
Stk. 6
I det omfang Tryg har betalt en erstatning, indtræder Tryg i forsikringstagerens krav mod tredjemand.

§ 15. Andre forsikringer mod samme risiko
Stk. 1
I det omfang, der andetsteds er tegnet forsikring for en interesse,
der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder
dækningen for denne interesse.
Stk. 2
Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring
er eller bliver tegnet andetsteds, gælder denne forsikring med
samme forbehold.

Stk. 3
Omsætning hidrørende fra projekter eller opgaver som er omfattet af en for projektet/opgaven etableret projektforsikring indgår
ikke i præmieberegnings¬grundlaget for denne forsikring. Ud
over det i § 1 stk. 6 nævnte, dækker denne forsikring derfor ikke
erstatningskrav der udspringer af et projekt eller en opgave, som
der er etableret projektforsikring for, og som sikrede er omfattet
af. Dette gælder uanset om sådan projektforsikring er etableret af
sikrede eller 3. part.

§ 16. Ophørsdækning
Stk. 1
Ved ophør af enkeltmandsvirksomhed kan ophørsforsikring etableres vederlagsfrit efter accept fra Tryg. Sådan accept gives altid,
hvis der ikke er rejst erstatningskrav mod sikrede de seneste 2 år.

Stk. 3
Ved dødsfald i enkeltmands personligt ejet virksomhed ophører
forsikringen først ved udløb af præklusivt proklama eller ved
afhændelse af virksomheden, dog senest 6 måneder efter dødsfaldet.

Stk. 2
Er enkeltmandsvirksomheden etableret i selskabsform, er det en
forudsætning for denne vederlagsfri ophørsforsikring, at selskabet bevares i hele dækningsperioden, eller at indehaveren af virksomheden personligt overtager de sikredes erstatningsansvar.

§ 17. Tilstandsrapporter og energimærkning m.v.
Arbejde som
• beskikkede bygningssagkyndige og firmaer med ansatte
bygningssagkyndige ved udarbejdelse af tilstandsrapporter
efter lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved
erhvervelse af fast ejendom m.v.,
• beskikkede energikonsulenter og registrerede energikonsulentfirmaer med ansatte beskikkede energikonsulenter ved
udarbejdelse af energimærkning af ejendomme i henhold til
lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i
bygninger,
er omfattet af forsikringsdækningen, dog med følgende ændringer og tillægsdækninger.
a) Udarbejdelse af tilstandsrapporter
Udarbejdelse af tilstandsrapporter er forsikringsdækket med
nedenfor angivne dækningssummer i tillæg til forsikringen.
Tillægsdækningen med nedenfor nævnte summer og selvrisici
er gældende uanset de på policen angivne dækningssummer
og selvrisici, idet sidstnævnte alene gælder for andre ydelser
end tilstandsrapporter.
Dækningssummen er kr. 2.500.000 pr. forsikringsår, pr. beskikket bygningssagkyndig, uanset antallet af tilstandsrapporter.
Ansvaret for besigtigelser i forsikringstiden dækkes i 5 år efter
købers overtagelse af ejendommen, dog senest i 6 år fra rapportens datering.
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Selvrisiko afhænger af antallet af ansatte bygningssagkyndige
ved det enkelte forsikringsårs start og udgør følgende:
1) Hvis virksomheden har maximalt 3 ansatte bygningssagkyndige, er selvrisiko 50.000 kr. pr. tilstandsrapport.
2) Hvis virksomheden har mere end 3 ansatte bygningssagkyndige, er selvrisiko 100.000 kr. pr. tilstandsrapport.
Forsikringsbetingelserne 68-18 er gældende undtaget § 6,
stk. 1 og stk. 6 og § 9.
b) Registreret energikonsulentfirma/ beskikkede
energikonsulenter
For det registrerede energikonsulentfirma er dækningssummen kr. 2.500.000 pr. forsikringsår pr. beskikket energikonsulent der er beskæftiget i og udfører arbejde for energikonsulentfirmaet.
Selvrisikobeløbet er kr. 5.000 pr. tingskade og/eller tab, inklusiv procesrenter, dog maksimalt kr. 15.000 pr. energimærkning
og energiplan.
Forsikringen dækker skader der konstateres og anmeldes senest 5 år fra energi¬mærkningens indberetning eller opgavens
udførelse, såfremt der ikke er tale om udarbejdelse af en energimærkning.

I tilfælde af energikonsulentens eller det registrerede energikonsulentfirmas ophør er der afløbsdækning for ansvar som
følge af bygningsskader, som de energikonsulenter, der har
været beskæftiget i firmaet, kan pålægges ansvaret for, som
følge af energi¬konsulenternes rådgivning som beskikket energikonsulenter i forsikringstiden, som anmeldes op til 5 år efter
energikonsulentopgavens afslutning, jf. § 27, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1731 af 21. december 2006.

c) Generelt
I tilfælde af virksomhedsophør eller udmeldelse af FRI er forsikringstager forpligtet til at tegne en 5/6-årig ophørsdækning
for virksomheden, der opfylder krav om forsikring i henhold til
lov nr. 391 af 14.6.1995. Alternativt er forsikringstager forpligtet til at fremvise dokumentation for Tryg for tegnet forsikring
for denne risiko.

§ 18. Skade forvoldt ved anvendelse af drone
Stk. 1
Uanset de almindelige forsikringsbetingelsers undtagelse af forsikringsbegivenheder forvoldt ved sikredes benyttelse af luftfartøj
er policen udvidet til at omfatte sikredes erstatningsansvar ved
anvendelse af RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) eller UAS
(Unmanned Aircraft Systems), dog således at policens geografiske
dækningsområde fraviges ved anvendelse af RPAS eller UAS til
alene at omfatte flyvninger i Danmark.
Dækningssummen for denne dækningsudvidelse udgør for
person- og tingskade Special Drawing Rights (SDR) 750.000 pr.
forsikringsbegivenhed og i alt pr. forsikringsår medmindre anden
sum (sublimit) er anført i policen.
Stk. 2
Selvrisikoen ved person- eller tingskade under denne udvidelse
udgør som minimum kr. 25.000 pr. forsikringsbegivenhed.

§ 19. Lovvalg og værneting

ERH 054 (02.17)

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved
danske domstole.
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Stk. 3
For udvidelsen gælder følgende forudsætninger:
• at MTOM (Maximum Take Off Mass) ikke overstiger 25 kg pr.
RPAS/UAS-flyvning.
• at den tilsigtede konkrete RPAS/UAS-flyvning efterlever de
krav, love og bestemmelser om RPAS/UAS-flyvning, der gælder i Danmark.
• at operatøren af dronen skal have den/de fornødne
godkendelse(r) af den/de relevante danske myndigheder.
Stk. 4
Forsikringsdækning under § 18 omfatter ikke krav rejst som følge
af krænkelse af privatlivets fred, ulovlig indtrængen, chikane,
uretmæssig tilegnelse af forretningshemmeligheder og andre
ikke-fysiske skader.

