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Kort om forsikringen
Projektansvarsforsikring dækker erstatningsansvar i forbindelse med specifikke projekter. Forsikringen
tegnes en gang og dækker i hele projektperioden og ved tilvalg i efterfølgende 5 år efter aflevering af
projektet.
Forsikringen dækker alle medsikrede underleverandører.
HDI Global Specialty SE har udvidet dækningen på projektansvarsforsikringen til blandt andet at
omfatte krav om immaterielle rettigheder.
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Almindelige forsikringsbetingelser – projektansvar (tekniskrådgivning og bistand)
- i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler
1.0

Forsikringens omfang
Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle ansvarlige rådgivere, der er ejere af
virksomheden eller ansat i virksomheden, samt alle øvrige ansatte i virksomheden, under
udøvelse af den virksomhed, der er defineret i policen, hvad angår rådgivning og bistand i
forbindelse med det i policen nævnte projekt.

2.0

Geografisk område
Forsikringen dækker krav, der rejses indenfor det i policen angivne geografiske område.
Et krav anses for rejst inden for dette område, når kravet rejses i henhold til gældende ret i et
land beliggende indenfor området, og når et land beliggende indenfor området samtidig er rette
værneting i tilfælde af retstvist.

3.0

Dækningssum
Den på policens forside anførte dækningssum udgør HDI Global Specialty SEs maksimale
forpligtelse for alle erstatningskrav, som rejses i henhold til denne objektansvarsforsikring.
Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

4.0

Forsikringstid
Stk. 1
Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i projektperioden eller i den
efterfølgende ansvarsperiode.
Stk. 2
Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter:
a) Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlig henvendelse i anledning af 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
mere end 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke.
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Selv om et erstatningskrav, som i henhold til stk. 2, litra b, er rejst mod sikrede i forsikringstiden,
er anmeldt til HDI Global Specialty SE senest 12 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det
ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i stk. 2, litra a, og anmelder dette til selskabet
senest 5 år efter forsikringens ophør.
Stk. 4
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav rejst mod sikrede før forsikringens ikrafttræden.
5.0

Udvidelser
Alle udbetalinger sker først efter godkendelse fra Forsikringsselskabet.
Omkostninger ved retsmøde
Forsikringen er udvidet til at betale omkostninger som Sikrede pådrager sig ved retsmøder, hvor
Sikredes partnere, direktører eller øvrige ansatte skal afgive partsforklaring i forbindelse med et
dækningsberettiget krav anmeldt under denne forsikring, med indtil:
I.

Partnere, direktører eller afdelingschefer: kr. 4.000,00 pr. dag.

II.

Øvrige ansatte: kr. 2.000,00 pr. dag.

Dækningen under denne udvidelse ydes med en undersum på kr. 2.000.000 som en del af
forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning. Ved udbetaling af
erstatning under dækningen, skal ethvert krav herom understøttes af fornøden dokumentation.
Kommunikationsomkostninger
Forsikringen er udvidet til at betale omkostninger som Sikrede pådrager sig og som er forbundet
med kommunikationsomkostninger i forbindelse med offentliggørelse af et tab eller skade
omfattet af nærværende forsikring, som påvirker eller er egnet til at påvirke sikredes omdømme
negativt.
Dækningen under denne udvidelse ydes med en undersum på kr. 1.000.000 som en del af
forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning. Ved udbetaling af
erstatning under dækningen, skal ethvert krav herom understøttes af fornøden dokumentation.
Immaterielle rettigheder
Forsikringen er udvidet til at betale på vegne af sikrede ethvert krav om erstatning som følge af
en krænkelse af immaterielle rettigheder eller fortrolig information, herunder varemærker,
billedmærker, lydmærker, grafik, ophavsrettigheder m.v., såfremt en sådan krænkelse er sket
uagtsomt.
Denne udvidelse yder dog ingen dækning for krav, der rejses på baggrund af en faktisk eller
påstået krænkelse af patentrettigheder.
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Dækningen under denne udvidelse ydes med en undersum på kr. 1.000.000 som en del af
forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning. Ved udbetaling af
erstatning under dækningen, skal ethvert krav herom understøttes af fornøden dokumentation.
Injurier
Forsikringen er udvidet til at dække sikredes sagsomkostninger som følge af sager vedrørende
injurier, bagvaskelse og ærekrænkelse fremsat af sikrede i uagtsomhed.
Herudover udbetales der omkostninger ved retsmøde.
Tab af dokumenter
Forsikringen er udvidet til at skadesløsholde sikrede for erstatningsansvar for tab eller
beskadigelse af dokumenter herunder data som sikrede er ansvarlig for, fordi de er eller
menes at være overdraget sikrede til varetægt, eller som sikrede har betroet tredjemand som
led i sikredes normale virksomhed. Dækningen omfatter alle beløb for hvilke sikrede er
erstatningsansvarlig, samt alle rimelige omkostninger for sikrede til reproduktion eller
genetablering af dokumenter, og er betinget af at:
I.

Sikrede har en nedskrevet IT-politik, og

II.

Sikrede foretager backup dagligt på eksterne servere

Dækningen under denne udvidelse ydes med en undersum på DKK 1.000.000 som en del af
forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning.
Dokumenter skal betyde enhver form for aftaler, tegninger, planer, optegnelser, bøger,
breve, notater, certifikater, computerudskrifter og elektronisk lagrede data, men ikke
pengesedler, værdipapirer og negotiable dokumenter.
6.0

Rådgivningsbetingelser
Det er en betingelse for dækning, at ABR 89 pkt. 6.2 er vedtaget som aftalegrundlag for
rådgivningsydelsen.
Såfremt dette ikke er tilfældet i den konkrete aftale, dækker denne forsikring alene ansvar, som
sikrede ville være ifaldet, dersom ABR. 89 pkt. 6.2 havde været vedtaget som en del af aftalen,
og der er på denne forsikring alene beregnet præmie svarende til denne risiko.
ABR. 89 pkt. 6.2 kan dog fraviges, såfremt dette sker med HDI Global Specialty SE skriftlige
samtykke.

7.0

Undtagelser
Denne forsikring dækker ikke:
a) Videregående ansvar
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Krav som alene støtter sig på, at rådgiveren har påtaget sig forpligtelser, der er videregående,
end hvad der efter almindelige erstatningsregler er gældende for rådgivende virksomhed af den
pågældende art.
Tilsvarende gælder for tilsagn om betaling af erstatning, der overstiger den, der skulle have
været erlagt, dersom pågældende tilsagn ikke var givet
b) Tilsagn om tid og pris
Krav der skyldes, at afgivne tilsagn om størrelsen af udgifter ved et byggeprojekts gennemførelse eller om længden af den tid, der ville medgå hertil, viser sig at være urigtige.
c) Den fejlbehæftede ydelse og omprojektering
Tab hos forsikringstageren, som skyldes den tid, han i tilfælde af en indtrådt skade anvender på
sagens opklaring og udbedring. Omkostninger i forbindelse med omprojektering eller ændringer
af projektet er ej heller omfattet af dækningen, uanset om arbejdet udføres af forsikringstageren
selv eller tredjemand.
d) Varetægt
Skade på ting, og tab som følge af skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring,
afbenyttelse, befordring, eller af anden grund har i varetægt eller sat sig i besiddelse af.
e) Immaterielle rettigheder
Ansvar i forbindelse med sikredes krænkelse af patenter.
f) Forsæt, grov uagtsomhed
Skade eller tab forårsaget ved forsætlig eller groft uagtsom adfærd fra de sikredes side
g) Entreprenørvirksomhed mv.
Skade eller tab forvoldt ved entreprenør- eller fremstillingsvirksomhed, som leverandør, som
bygherre, som udlejer eller som formidler af leverancer af materialeforsyning. Har sikrede ydet
såvel rådgivning som deltaget i projektets gennemførelses i en af ovennævnte egenskaber, er
ingen del af rådgivningen vedrørende det pågældende projekt omfattet af forsikringen, og der
beregnes ikke præmie herfor.
h) Administration af fast ejendom
Skade eller tab forvoldt ved administration af fast ejendom, der ikke har forbindelse med en
byggesags gennemførelse.
i) Blandede interesser
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Skade eller tab påført personer eller virksomheder, som gennem direkte eller indirekte
økonomisk eller anden interesse har mulighed for indflydelse på sikredes dispositioner, eller i
forbindelse med hvilke sikrede har økonomisk eller anden interesse, samt skade påført personer
som er nærstående i forhold til sikrede.
j) Erhvervsansvar
Skade af enhver art, der er eller ville være omfattet af sædvanlig erhvervsansvarsforsikring for
sikredes virksomhed, også den del af sådan skade der på grund af bestemmelse om selvrisiko
eller fordi den overstiger dækningssummen, ikke erstattes af denne forsikring.
k) Særlige opgaver
Skade eller tab i forbindelse med projektering og/eller tilsyn med kraftværker, dæmninger, broer,
tunneller, atomreaktorer, skibsværfter, dokker, havne, minedrift.
l) Indirekte tab
Ansvar for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
m) Bøder eller tilsvarende
Bøder eller tilsvarende, herunder punitive damages, hvad enten de tilfalder det offentlige eller
private.
n) Force Majeure
Skade eller udbredelse af sådan skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af
jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser,
foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, samt
skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med
atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og
radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid.
8.0

Moms (merværdiafgift)
Merværdiafgift i henhold til lovbekendtgørelse nr. 140 af 26. februar 1992 - eller senere
lovbekendtgørelser der træder i stedet for eller ændrer denne - bæres af sikrede i det omfang,
denne kan fratrække dette i sit momsregnskab overfor Told- og Skattevæsenet.

9.0

Selvrisiko
Den på policen anførte selvrisiko gælder for ethvert krav anmeldt under denne forsikring.
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HDI Global Specialty SE deltager ikke i behandling af krav, der ikke overstiger selvrisikoen, og
sikrede bærer således selv alle omkostninger, renter mv. i denne forbindelse.
Såfremt kravet overstiger selvrisikoen, beregnes der ikke selvrisiko af omkostninger til
erstatningsspørgsmålets afgørelse.
10.0

Forhold ved skadetilfælde
Så snart sikrede får viden om eller må formode, at der vil blive rejst erstatningskrav, skal dette
straks meddeles HDI Global Specialty SE, og herefter overlade til HDI Global Specialty SE eller
HDI Global Specialty SEs advokat at varetage hans interesser i enhver henseende angående
kravet.
Sikrede er forpligtet til at yde HDI Global Specialty SE enhver bistand til sagens oplysning og
afslutning.
Sikrede er ikke berettiget til at udbetale nogen erstatning, eller anerkende nogen erstatningspligt
med bindende virkning for HDI Global Specialty SE, medmindre han derved kun opfylder sin
retspligt.
Sikrede har overfor HDI Global Specialty SE pligt til vederlagsfrit at medvirke til retablering af
skader, for hvis opståen han 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 begrænsning og udbedring,
iværksatte arbejder.

11.0

Andre forsikringer mod samme risiko
Stk. 1
I det omfang, der er tegnet speciel 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 andet steds, gælder nærværende
forsikring med samme forbehold.

12.0

Præmier
Præmien kan være angivet som en fast præmie, i hvilket tilfælde præmieregulering alene finder
sted, såfremt risikoen omfattet af nærværende forsikring ændres.
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Præmien kan også være angivet som reguleringspræmie, i hvilket tilfælde den endelige præmie
beregnes efter byggeriets aflevering på baggrund af de faktiske honorarer.
I dette tilfælde vil præmiereguleringsskema blive udstedt efter byggeperiodens ophør.
HDI Global Specialty SE kan beregne et rykkergebyr på kr. 100,- , såfremt betaling ikke er sket
ved udløbet af den på girokortet anførte betalingsfrist.
13.0

Forfaldsdag og betalingsfrist
Forsikringspræmiens forfaldsdato er den eller de datoer der er angivet på policeforsiden.
Denne eller disse forfaldsdatoer forbliver i Forsikringsaftalelovens forstand uændrede uanset om
der indrømmes forsikringstageren en betalingsfrist, der er forskellig fra denne eller disse datoer.

14.0

Forsikringens opsigelse eller forlængelse
Forsikringen ophører efter 5 år efter byggeriets/det fysiske projekts aflevering, og forsikringen
kan ikke af nogen af parterne opsiges eller forlænges.

15.0

Anmeldelse af forandring
Det ved forsikringens tegning udarbejdede spørgeskema udgør en del af denne police. Såfremt
der sker ændringer i omstændigheder anført i spørgeskemaet på en sådan måde, at den
forsikrede risiko forøges, skal dette forhold uden ophold meddeles HDI Global Specialty SE, der
herefter træffer da afgørelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte.

16.0

Værneting og lovvalg
Tvist vedrørende denne forsikringsaftale afgøres efter dansk ret ved danske domstole. Som
værneting for tvister vælges Københavns Byret eller Østre Landsret.
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