TEKNIQ Ansvarsforsikring
ADIS Forsikringsbetingelser

TEKNIQ
Ansvarsforsikring
Forsikringsbetingelser

Tekniq-Ansvarsbetingelser-v3.docx - 28. november 2018

TEKNIQ Ansvarsforsikring
ADIS Forsikringsbetingelser

Indholdsfortegnelse
1

De sikrede

3

2

Dækningsomfang

3

3

Undtagelser

3

4

Formuetabsdækning

5

5

Rådgiveransvarsdækning

6

6

Afværgelse af skade

7

7

Aftaler om videregående ansvar

7

8

Geografisk dækningsområde

7

9

Forsikringstid

7

10

Overgangsklausul

7

11

Anmeldelse af forandringer

7

12

Anmeldelse af skade

8

13

Andre forsikringer mod samme risiko

8

14

Dækningssum og selvrisiko

8

15

Maksimumdækning for serieskader

8

16

Ikrafttrædelsestidspunkt

8

17

Præmiens betaling

8

18

Præmie

8

19

Forsikringens opsigelse eller forlængelse

9

20

Ophørsdækning

9

Retshjælpsdækning (tilvalg)

Tekniq-Ansvarsbetingelser-v3.docx

10

2/12

28. november 2018

TEKNIQ Ansvarsforsikring
ADIS Forsikringsbetingelser

1

specielt er indrettet til denne produktion.
Indtil aflevering har fundet sted, dækker forsikringen
ikke skade på selv produktet eller ydelsen.

De sikrede

Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer, herunder lejet/udlejet personel i det omfang forsikringstageren hæfter for dem Det er alene danske selskaber der er omfattet
som sikret.

2

Udgifter til opsporing, undersøgelse, hjemtagelse, tilintetgørelse, reparation eller anden form for afhjælpning af en mangel ved de ikke-kontraktmæssige produkter eller ydelser er ikke omfattet af forsikringen,
med mindre andet følger af Pkt. 4 eller Pkt. 5.

Dækningsomfang

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for
skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af el-installatør (eller VVS installatør) virksomhed.

e)

sikredes ansvar for skade på ting, som sikrede har
påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere
eller på anden måde bearbejde eller behandle, uanset skaden sker under eller efter hvervets udførelse.
Forsikringen dækker endvidere sikredes ansvar for
skade på ting, som sikrede har i sin varetægt i forbindelse med behandling og bearbejdning som følge af
den almindelige erhvervsudøvelse som el-installatør
(VVS installatør) uanset om skaden sker før, under
eller efter hvervets udførelse. Dækningen er maksimeret til 5.000.000 kr. pr. skadestilfælde, og
5.000.000 kr. pr. forsikringsår. Dækningssummen er
en del af - og kommer ikke i tillæg til - den maksimale dækningssum for forsikringen

f)

alle udgifter, herunder sagsomkostninger, som opstår på grund af at nøgler i sikredes varetægt er bortkommet eller stjålet. Dækningen er maksimeret til
1.000.000 kr. pr. skadetilfælde. Dækningssummen
er en del af - og kommer ikke i tillæg til - den maksimale dækningssum for forsikringen

Arbejde med programmerbare industri-styresystemer (såvel hardware som software i form af styringsprogrammer
m.v.), driftsledelse af energianlæg samt udførelse og udarbejdelse af termografi og installationsrapporter betragtes i denne sammenhæng som el-installatør virksomhed.
Det præciseres i denne forbindelse, at tab af data og/eller
forvanskning af data og dataorden ikke anses for en tingskade, hvorfor dækning herfor alene bestemmes af Pkt.
4.
Stk. 2 Forsikringen dækker endvidere:
a)

sikredes hæftelsesansvar for forsikringsbegivenheder forvoldt af de af sikrede antagne underentreprenører/-leverandører. Underentreprenørernes/underleverandørernes selvstændige ansvar er ikke omfattet af nærværende forsikring,

b)

sikredes ansvar som bygherre for skade forvoldt ved
nybygning, ombygning af eller tilbygning til den forsikrede virksomhed, herunder skade forvoldt ved op
- eller udgravningsarbejder uanset om arbejdet udføres af sikrede eller tredjemand,

Det præciseres at begrebet ”nøgler” inkluderer adgangskort, adgangskoder og andre former for låsesystemer
g)

Forsikringen dækker dog ikke skader i forbindelse med:

forsikringstagerens erstatningsansvar for op til to
skader per forsikringsår på lånt løftegrej.

Dækningen er betinget af at:

 Ansvar for skade på bygninger eller anlæg beliggende

 Løftegrejet er lånt uden vederlag.

mindre end 5 meter fra udgravninger eller vand.

 Tilladelse er indhentet hos løftegrejets ejer eller den-

 Permanent eller midlertidig grundvandssænkning

nes repræsentant.

 Ramning /Opramning samt ned og op -vibrering af

 Sikrede på skadetidspunktet er i besiddelse af et cer-

pæle og spuns.

tifikat, hvis betjeningen af løftegrejet kræver et sådan.

 Undermuring og understøbning

Skader på kraner er ikke omfattet.

 Afstivnings/nedbrydnings/sprængningsarbejde.
c)

d)

3

kommuners regreskrav for udbetalte sygedagpenge
såfremt sikrede er erstatningsansvarlig for den ansattes tilskadekomst. Dækning ydes uanset om skadelidte har en ansættelsesmæssig aftale med sikrede om fuld løn under sygdom eller ej,

Forsikringen dækker ikke ansvar for:
a)

erstatningsansvar for skader som følge af mangler
eller andre ikke-kontraktsmæssige egenskaber ved
produkter eller arbejdsydelser forudsat, at den forsikrede virksomhed ikke har seriefremstilling af produkter. Ved seriefremstilling forstås produktion til lagervare, uanset antal, og hvis produktionsapparatet
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Undtagelser
Skade på eller tab vedrørende selve produktet eller
ydelsen. Dette gælder uanset, om det er sikrede selv
der har leveret og/eller udført opgaven, eller om det
er fremmede, der på vegne af sikrede har leveret og/
eller udført opgaven.

Når sikrede agerer i egenskab af hovedentreprenør vil
skade på leverancer leveret af underentreprenører imid-
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lertid ikke være undtaget. Dækningen er subsidiær i forhold til sædvanlig entrepriseforsikring med afhjælpningsperiode på 24 måneder uanset om den er udtaget eller ej.
b)

skade på ting tilhørende forsikringstageren,

c)

skade, der skyldes, at produkter eller ydelser ikke er
leveret eller ikke er leveret rettidigt,

d)

skade på ting forårsaget ved ethvert jordarbejde,
nedbrydnings- eller nedramningsarbejder samt
grundvandssænkning i forbindelse hermed, eller ved
den sikredes brug af sprængstoffer,

Sikredes ansvar for skade på ting forårsaget ved udførelse af traditionelle ud - eller opgravningsarbejder er dog
dækket under forudsætning af, at sikrede kan dokumentere, at der forinden arbejdets påbegyndelse er:

 indhentet gravetilladelse fra myndigheder/grundejer,
hvor dette kræves, og

f)

forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra
virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt
derved forvoldt skade på ting. Dog dækkes sådant
ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet
og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at
sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt
de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Erstatningsansvar for forurening som er forvoldt direkte
eller indirekte af et leveret produkt eller ydelse (produktansvar) er omfattet af forsikringen uanset om
skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld eller ej,

g)

skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser,
som benyttes ved driften af luftfartøj, og som er medvirkende årsag enten til havari af luftfartøj eller til
fremkaldelse af fare herfor,

h)

skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser,
som benyttes til ”off-shore”- installationer, og som er
medvirkende årsag enten til havari af sådan installation eller til fremkaldelse af fare herfor, det præciseres at ”off-shore”-vindmøller ikke betragtes som værende ”off-shore” i denne sammenhæng.

i)

skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj.

 er indhentet oplysninger i LER
 er indhentet kortmateriale hos myndighederne og ledningsejerne og undersøgt hvor ledninger, kabler og
kloakker er anbragt. Kortmaterialet skal være aktuelt
og benyttet på arbejdsstedet.
Det præciseres at nedramning af jordspyd ikke betragtes
som jordarbejde, hvorfor erstatningsansvar for skader
forvoldt ved sådant arbejde er dækket uafhængig af kravene ovenfor,

Forsikringen dækker dog ansvar i forbindelse med benyttelse af motordrevne redskaber under 11 KW (svarende
til 15 HK). Denne dækning ydes efter Færdselslovens
summer.

Ved tilkaldelse til uopsættelige** situationer i forbindelse
med sprængte rør eller kabler i jorden, hvor situationen
kræver øjeblikkelig handling, vil der dog være dækning
som om kortmateriel havde været indhentet og anvendt,
hvis sikrede kan godtgøre at:
1.

retningslinier for brug af LER er fulgt,

2.

LER-oplysninger er søgt og anvendt i det omfang situationen gav mulighed herfor,

3.

sporingsudstyr var tilgængeligt for den sikrede graveaktør og blev anvendt,

4.

belysning var tilgængelig for den sikredes graveaktør
og blev anvendt (bl.a. med henblik på at dækbånd
ikke overses),

5.

alle graveaktører har liste med kontaktoplysninger
på (som minimum) forsyningsselskaber i de områder, hvor akutarbejde påtages.

For andet end motordrevne redskaber under 11 KW (svarende til 15 HK):
Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant
køretøj, dækker nærværende forsikring på policens almindelige betingelser det ansvar, der ikke omfattes af
motorkøretøjsforsikringen når køretøjet er i brug som arbejdsredskab. Sikredes ansvar i forbindelse med anvendelsen af uindregistrerede arbejdsmaskiner er omfattet
når de er i brug som arbejdsredskab

**) Uopsættelige defineres i henhold til Bekendtgørelse
om registrering af ledningsejere (BEK nr 1011 af
25/10/2012) Pkt. 18, stk. 2.
e)

skade forvoldt af sikredes hund, ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj eller forårsaget af sikrede som jæger idet omfang, sådant ansvar dækkes
af jagtforsikringen,

k)

nuklear skade som defineret i Pkt. 1 i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader),

l)

skade eller tab forvoldt af sikrede med forsæt eller
under selvforskyldt beruselse,

m) skader på ting forvoldt under udøvelse af virksomhedens drift (erhvervsansvar), når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger,

formuetab som ikke er en følge af en af forsikringen
dækket person- eller tingskade medmindre dækning
fremgår af Pkt. 4 eller Pkt. 5,
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n)

skade som følge af mangler eller andre ikke-kontraktsmæssige egenskaber ved sikredes produkter
eller ydelser (produktansvar) såfremt:
i.

skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i
forbindelse med ledelsen af virksomheden,

ii.

forsikringstageren eller den, hvem det på dennes
vegne påhviler at lede virksomhedens drift, var vidende om eller alene af grov uagtsomhed uvidende om, at vedkommende produkt eller ydelse
var defekt, eller har hidført en sådan med forsæt,

iii.

skaden skyldes, at der forsætligt eller groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger om anvendeligheden af vedkommende produkt, uanset formen for
en sådan oplysning,

o)

krav som direkte eller indirekte hidrører fra sundhedsskadelige virkninger forbundet med asbest samt
formaldehyd.

p)

ansvar for skader som sikrede pådrager sig i egenskab af driftsleder for energianlæg såfremt skaden er
eller ville være dækket af de respektive ejeres ansvarsforsikring, samt skader på selve energianlægget.
Sikrede bør således fraskrive sig et sådant ansvar i
sin driftsoverenskomst/kontrakt med ejeren af energianlægget, samt sørge for at blive at blive medsikret

q)

ansvar for skade som skyldes udlejning af lifte og løfteredskaber

r)

Varmt arbejde – gældende for tagdækning med
tagpap eller tilsvarende materiale under anvendelse af varmt arbejde

(undtaget herfra er ejerforeninger, andelsboligforeninger), kræves ikke underskrevet aftaleblanket. Aftaleblanket skal heller ikke udfyldes når varmt arbejde udføres på egen grund/bygning
Og
2)

sikrede kan dokumentere, at de håndværkere, der
udførte det varme arbejde, havde certifikat på at
have gennemført kursus om varmt arbejde. Kurset
skal være eller svare til certifikatuddannelse i Varmt
Arbejde, gennemført af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

s)

erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer
eller bruger af bygning og grundareal, som benyttes
ved virksomhedens drift. Såfremt bygningsforsikringen ikke er udtaget gennem ADIS’s TEKNIQ aftale
omfatter forsikringen dette ansvar hvis ikke bygningsforsikringen omfatter dette ansvar.

Codan’s varmt arbejde klausuler er til enhver tid gældende, dog anerkendes det, at der i forbindelse med enkelte mindre arbejdssituationer, kan forekomme unødigt
omstændeligt, at skulle leve op til klausulens krav vedrørende brandvagt, hvorfor det undtagelsesvist accepteres,
at én og samme person udfører det varme arbejde og
agerer brandvagt, såfremt følgende forhold er overholdt:

 Varigheden af det varme arbejde er maximalt af 30
minutters varighed og/eller kun ved mindre reparations- og vedligeholdelsesarbejder, og ikke egentlige
større planlagte anlægsarbejder.

 Mindst én person er tilstede under hele arbejdets udNår der på skadestidspunktet foregår varmt arbejde,
gælder for brandskader en særlig forsikringssum på
DKK 2.000.000.

førelse, også i forbindelse med eksempelvis pauser,
toiletbesøg, materialeafhentning, etc.

 Hele det berørte område skal kunne observeres og
reageres på 100 % af tiden.

Varmt arbejde defineres som tagdækning med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med om- og tilbygninger,
moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder mv.

Øvrige dele af klausulen gælder fortsat."

4

Formuetabsdækning

Forsikringen er udvidet til at omfatte sikredes erstatningsansvar for formuetab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab samt tab af data såfremt tabet er opstået som følge af en mangel/defekt ved et leveret produkt eller arbejdsydelse.

I det omfang, der foreligger oplysninger om udførelse af
varmt arbejde på skadestidspunktet, skal sikrede bevise,
at skaden ikke er sket som følge af dette arbejde.
Forsikringssummen er en bestanddel af forsikringens
maksimale forsikringssum pr. forsikringsår. Den maksimale forsikringssum pr. forsikringsår fremgår af forsikringens certifikat.

Stk. 2. For produkter produceret af sikrede, er det en betingelse for dækning, at produktet ikke er seriefremstillet
jfr. definitionen heraf i Pkt. 2, stk. 2 pkt. e.

Den særlige forsikringssum vil ikke blive gjort gældende,
hvis:

Stk. 3. Forsikringen dækker dog ikke følgende formuetab:

1)

1.

tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at tilbagekalde, genfremstille eller omlevere det mangelfulde produkt/ydelse,

2.

tab, udgifter eller omkostninger til at udbedre manglen ved produktet/ydelsen, dog dækkes omkostninger til retablering i form af nødvendig ophugning og

sikrede kan fremlægge godkendt aftaleblanket underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder,
brandvagten og den udførende håndværker. Blanketten skal være underskrevet, inden varmt arbejde
påbegyndes. For udførelse af arbejder hos private

Tekniq-Ansvarsbetingelser-v3.docx
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 Tekniske beregninger og informationer,

frilægning af kabler i forbindelse med materialefejl
og/eller forkert nedlagte/monterede rør og kabler
3.

tab som følge af forsinkelse, manglende levering eller garantier,

4.

tab, udgifter eller omkostninger som følge af leverede produkter/ydelsers manglende evne til at modstå virus, hacking eller anden uautoriseret adgang til
eller brug af computer, netværk eller programmer,

5.

tab af data ved arbejde på edb-systemer medmindre
sikrede inden arbejdet påbegyndelse har sikret sig at
skadelidte har tilstrækkelige procedurer omkring
backup,

6.

krænkelse af immaterielle rettigheder, herunder patenter, ophavsrettigheder, varemærker, design og
brugsmodeller,

7.

erstatningsansvar for formuetab opstået i forbindelse
med data host services,

8.

fejlagtige omkostningsestimater, prisoverslag og lignende afgivet af sikrede, eller nogen for hvem sikrede er ansvarlig,

9.

tab som skyldes at sikrede indenfor eller udenfor
kontrakt har ydet garantitilsagn, påtaget sig betaling
af dagbøder e.l., eller i øvrigt har påtaget sig et ansvar, der ligger udover sikredes almindelige erstatningsansvar,

 Undersøgelse, tilsyn og supervision,
 Salg af knowhow
 El-eftersyn inden for den obligatoriske el-eftersynsordning såfremt sikrede er autoriseret el-installatør og
tilmeldt ordningen.
Stk. 3 Forsikringen dækker dog ikke erstatningsansvar:
1.

for fejl i rådgivningsydelse, når skadelidte har direkte
eller indirekte økonomiske interesser i de sikrede
parter, eller hvor sikrede direkte eller indirekte har
økonomiske interesser i den skadelidte part,

2.

for fejl i rådgivningsydelser, når sikrede - udover rådgivning og bistand - medvirker eller har medvirket
som entreprenør (total-, hoved- eller fagentreprenør),
leverandør, producent, sælger, bygherre, udlejer, eller hvad der kan sidestilles hermed til samme projekt/opgave. Undtaget er dog udelukkende skade
på/tab vedrørende den del af projektet/opgaven, som
sikrede har medvirket med andet end rådgivningsydelsen til,

3.

som skyldes den tid sikrede anvender på sagens opklaring og udbedring, herunder omprojektering og tilsyn i forbindelse hermed,

4.

for forsinkelse eller manglende levering af rådgivningsydelsen,

11. kriminelle eller forsætlige handlinger eller undladelser begået af sikrede og sikredes ansatte,

5.

for bøder, herunder pønalerstatning (eks. punitive/liquidated damages)

12. tab ved luftfarts- eller skibsfartsdrift, forårsaget af installationsarbejder eller leverede produkter, (for eksempel, at fly står stille på jorden samt at skibe ikke
kan afsejle),

6.

som udspringer af afgivne garantier eller estimater
om omkostninger, udgifter eller priser,

7.

for sikredes grove uagtsomhed,

8.

for kriminelle eller forsætlige handlinger eller undladelser begået af sikrede og sikredes ansatte,

9.

for overtrædelse af andres immaterielle rettigheder,

10. tab som følge af bestyrelses- og direktionsansvar,

13. formuetab omfattet af Pkt. 2 og Pkt. 5,
14. bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder ”punitive damages”,

10. for injurier, bagvaskelse og diskrimination,

Stk. 4 Dækningen er begrænset til 2.000.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed, dog maksimalt 5.000.000 kr. pr. forsikringsår. Dækningssummen er en del af - og kommer ikke i
tillæg til - den maksimale dækningssum for forsikringen.

11. for tab som er dækningsberettiget under policens øvrige udvidelser
12. Erstatningsposter som den sikrede har påtaget sig i
kontrakt eller ved anden aftale, og som er videregående, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler.

For dækningen gælder den i policen anførte selvrisiko,
dog minimum 10.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed. Dækningen er subsidiær i forhold til en eventuelt tegnet løsøre eller transportforsikring.

5

Stk. 4 Dækningen er begrænset til 2.000.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed, dog maksimalt 5.000.000 kr. pr. forsikringsår. Dækningssummen er en del af - og kommer ikke i
tillæg til - den maksimale dækningssum for forsikringen.

Rådgiveransvarsdækning

Forsikringen er udvidet til at omfatte sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting samt formuetab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab såfremt tabet er opstået som følge af en faktisk eller påstået mangelfuld rådgivning indenfor sikredes
kernekompetence som elinstallatør (VVS installatør).

For dækningen gælder den i policen anførte selvrisiko,
dog minimum 10.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed. Dækningen er subsidiær i forhold til en eventuelt tegnet løsøre eller transportforsikring.

Stk. 2 Med rådgivning/rådgivningsydelse menes:

 Immateriel design, -projektering, -specifikation,

Tekniq-Ansvarsbetingelser-v3.docx
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6

Såfremt en fraskrivelse for indirekte tab tilsidesættes ved
domstolskendelse eller en afgørelse ved voldgiftsnævnet
for bygge- og anlægsvirksomhed, dækker forsikringen således sikredes ansvar.

Afværgelse af skade

Forsikringen dækker ikke skade, hvis indtræden sikrede
forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afværge.
Stk 2 Opstår der umiddelbar fare for, at en dækningsberettiget skade vil indtræde, dækker forsikringen de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelsen af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, dog maksimalt kr.5.000.000.

8

Stk. 2 Erhvervsansvarsskader som er sket i USA eller
Canada dækkes dog såfremt begivenheden er forvoldt af
sikrede under rejse eller midlertidigt ophold og ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger, demonstration af produkter eller ydelser, betjening af
maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i
produktionsprocesser.

Stk. 3 Udgifter til tilbagekaldelse, undersøgelse, tilintetgørelse, reparation eller anden form for afhjælpning af en
mangel ved de ikke-kontraktsmæssige produkter eller arbejdsydelser er ikke omfattet af forsikringen, med mindre
andet følger af Pkt. 4 eller Pkt. 5.

7

Geografisk dækningsområde

Forsikringen dækker skade, som er sket i hele verden
med undtagelse af USA og Canada.

Aftaler om videregående ansvar
Stk. 3 Produktansvarsskader som er sket i USA eller Canada dækkes dog, såfremt skaden er forvoldt af et produkt eller en ydelse som – i uændret stand, i bearbejdet
stand eller som bestanddel af andre produkter eller ydelser – er bragt til USA eller Canada

Forsikringen dækker ikke ansvar, som følger af et tilsagn
fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler.
Findes tilsagnet i forsikringstagerens almindelige salgsleveringsbetingelser, og har selskabet godkendt tilsagnet,
er et i øvrigt af forsikringen omfattet erstatningskrav, der
er begrundet i dette tilsagn dog dækket.
Ved salgs og leveringsbetingelser forstås i denne sammenhæng også f.eks. AB Forbruger, AB 92, ABT93,
AB18, ABT18, AB Forenklet.

a)

enten i ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed

b)

eller i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede
havde eller burde have kendskab hertil.

9

Forsikringstid

Forsikringen omfatter forsikringsbegivenheder konstateret i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt et ansvarspådragende forhold måtte være begået.

Aftaler om ansvarsfraskrivelse

Skade der anmeldes mere end 10 år efter forsikringens
ophør dækkes ikke jfr. dog bestemmelsen i Pkt. 20.

Har den/de på policen anførte sikrede ved aftale fraskrevet
sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke i det omfang,
selskabets regresret herved begrænses, med mindre:

10

- fraskrivelsen findes i den/de på policen anførte sikredes
almindelige indkøbsbetingelser, og selskabet har godkendt fraskrivelsen, eller

Overgangsklausul

- fraskrivelsen findes i de af den/de på policen anførte
sikredes leverandør anvendte salgs- og leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse er i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt iet forhold som
det foreliggende.

Krav der falder mellem denne og tidligere forsikring på
grund af ændring af dækningsprincip (trigger) eller fordi tidligere forsikrings efteranmeldelsesfrister er overskredet,
behandles som om forsikringsbegivenheden er konstateret
i forsikringstiden og over for denne police. Krav som anmeldes under denne forsikring alene som følge af manglende/opbrugt dækningssum eller dækningsomfang på tidligere forsikring, er ikke omfattet af nærværende forsikring.

Godkendte salgs og leveringsbetingelser i denne aftale er
AB Forbruger, AB 92, ABT93, AB18, ABT18, AB Forenklet
samt TEKNIQ’s standardforbehold af januar 2007.

Dækningen er betinget af at sikrede straks skriftligt underretter selskabet om kravet, når dette rejses overfor
sikrede.

Indirekte tab

Dækningen omfatter ikke krav, der udspringer af skader
eller tab, som sikrede har anmeldt til tidligere forsikringsdækning inden datoen for nærværende forsikrings ikrafttrædelse, ligesom selskabets samlede hæftelse aldrig
kan overstige nærværende polices maksimale dækningssummer pr. forsikringsår.

Salgs- og leveringsbetingelser/standard kontrakter vil i
forhold til indirekte tab til enhver til være at betragte som
godkendt af selskabet, såfremt ansvaret for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab er fraskrevet
med en klar formulering.
Opmærksomheden henledes på, at godkendelsen alene
vedrører ansvarsfraskrivelsen af de indirekte tab. Såfremt
en fraskrivelse for indirekte tab tilsidesættes er der dækning op til policens fulde dækningssum.
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om væsentlige ændringer til den forsikrede risiko. Mindre
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ændringer eller aktiviteter, er naturligt relaterer sig til sikredes aktiviteter, er omfattet af dækningen.

en forsikringsbegivenhed, der udløser selvrisici samt erstatninger under forskellige dækninger på policen gælder
udelukkende den højeste selvrisiko.

Stk. 2 Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter selskabet i
skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket
det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen,
hvis forandringen havde været det bekendt.

12

15

Anmeldelse af skade

Sikrede skal yde en rimelig indsats for så hurtigt som muligt, men ikke før det kommer til den forsikringsansvarliges kundskab, at oplyse forsikringsselskabet om enhver
skade eller tab, som kan forventes at udløse et krav under denne forsikring.

Stk. 2. Alle sådanne krav anses for konstateret på det
tidspunkt, hvor det første krav i serien konstateres.

16

17

Præmiens betaling

Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte forfaldsdage.

Stk. 3 Er sikredes erstatningspligt fastslået, og erstatningens størrelse bestemt, betaler selskabet skadeerstatningen umiddelbart til den skadelidte, med mindre denne er
fyldestgjort af sikrede. Sikredes øvrige kreditorer kan kun
i sidstnævnte tilfælde erhverve nogen ret til erstatning

 Præmien opkræves over BS, og forsikringstageren
betaler portoudgifterne herved

 Opkræves præmien, efter aftale, på anden måde, betaler forsikringstageren udgifterne herved

Stk. 4 I det omfang, selskabet har udredet en erstatningsydelse, indtræder det i enhver henseende i sikredes
eventuelle krav mod tredjemand.

Stk. 2 Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal selskabet
straks informeres herom.

Andre forsikringer mod samme risiko

Stk. 3 Betales præmien ikke, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes
tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse
indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse.

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.

14

Ikrafttrædelsestidspunkt

Forsikringen dækker fra den i policen fastsatte dato kl. 00
midnat, medmindre der i policen er aftalt et andet ikrafttrædelsestidspunkt.

Stk. 2 Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse
af erstatningskrav må kun ske med selskabets samtykke,
og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling.

13

Maksimumdækning for serieskader

Erstatningskrav mod sikrede i anledning af skade eller
tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav).

Stk. 4 Hvis selskabet har udsendt en sådan påmindelse,
er selskabet berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr.

Dækningssum og selvrisiko

18

Policens dækningssummer er den højeste grænse for
selskabets forpligtelse for forsikringsbegivenheder som i
henhold til Pkt. 9 er konstateret i forsikringstiden, uanset
på hvilket tidspunkt et ansvarspådragende forhold måtte
være begået.

Præmie

Præmie er fastsat på baggrund af den oplyste omsætning.
I forbindelse med den årlige fornyelse af forsikringen skal
forsikringstageren oplyse den forventede omsætning for
det kommende forsikringsår.

Stk. 2 Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål henhørende under forsikringen dækkes dog fuldt ud
selv om dækningssummen derved overskrides, ved
skade /tab udenfor Norden kun i det omfang dækningssummen ikke overskrides.

Bemærk det kan have betydning for dækningen under
forsikringen at oplysningerne stemmer overens med de
faktiske forhold.
Præmien reguleres ikke efter forsikringsårets udløb.

Stk. 3 Er dækningssummen mindre end det idømte erstatningsbeløb, er selskabet kun pligtig at dække den del
af renten og sagsomkostningerne, som svarer til det erstatningsbeløb, selskabet skal betale.
Stk. 4 Sikrede bærer den i policen angivne selvrisiko af
en hver dækningsberettiget forsikringsbegivenhed. Ved
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19

 ejeren til enhver tid kan dokumentere at have tegnet

Forsikringens opsigelse eller forlængelse

installatøransvarsforsikring i (selskabet) i mindst 3 år
inden ophør eller overgang til virksomhed drevet i selskabsform,

Forsikringen kan fra hver af parterne opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til en hovedforfaldsdag

og

 den forsættende i selskabsform drevne virksomhed

Stk. 1 Opsiges forsikringen ikke fornyes den automatisk
for et år ad gangen.

20

på anmeldelsestidspunktet er forsikret i Codan, medmindre oprindelig ejer kan dokumentere at være uden
indflydelse i virksomheden på dette tidspunkt.

Ophørsdækning

Dækningen er betinget af forsikringsbegivenheden konstateres i forsikringstiden for denne forsikring.

For el-installatører der driver virksomheden som enkeltmandsvirksomhed (personlig hæftelse) ydes der dækning
jf. forsikringens øvrige betingelser for skade/tab som konstateres efter ophør af virksomheden (herunder salg af
virksomheden eller skifte af selskabsform), under følgende forudsætninger:
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Retshjælpsdækning (tilvalg)
1

Retshjælpsdækningens formål

Forsikringens formål er at betale sagsomkostninger ved
retstvister, som med rimelighed kan danne grundlag for et
civilretligt søgsmål. Der ydes ikke dækning for almindelig
advokatrådgivning eller klage/ankenævnsbehandling.

1.5

Anmeldelse

Advokaten skal, så snart han har påtaget sig sagen, indgive anmeldelse til Codan. Anmeldelsen skal indeholde:

 angivelse af modparten
1.1

Forsikringsperioden

 forsikringstagerens påstand samt modpartens påstand

Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor
søgsmålsgrunden er opstået samtidig med eller efter at
forsikringen er trådt i kraft.

 en kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, forsikringstagerens påstand støttes på. Codan kan forlange dokumenter og bevisligheder forelagt, når det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning. Tillige kan Codan forlange en juridisk begrundelse for påstanden

Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden forsikringens ophør, og at der er sket anmeldelse til Codan senest 3 måneder derefter.

1.2

 oplysning om hvilke processkridt, af udgiftskrævende
art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være
indledt.

Hvem er dækket

Under sagens gang skal advokaten underrette Codan om
processkridt af væsentlig omkostningsmæssig betydning.

Forsikringen dækker ejeren af den forsikrede virksomhed.

1.3

2

Geografisk område

Dækningen omfatter tvister, som afgøres af en domstol,
voldgiftsret eller ved forlig.

Retshjælpsdækningen dækker tvister, der afgøres i Danmark. Tvister som afgøres på Grønland og Færøerne er
ikke omfattet.

1.4

Hvilken type tvister er omfattet

Forsikringen dækker udelukkende de nedenfor nævnte
tvister, som er opstået i forbindelse med udøvelsen af
sikredes erhvervsvirksomhed og som efter deres art vil
kunne behandles af en domstol efter Retsplejelovens
regler om civile sager, eller tvister, som efter parternes
aftale i stedet behandles ved voldgift:

Krav til advokaten og Codans behandling af
Sagen.

Forsikringen dækker kun, når en advokat har påtaget sig
sagen. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Det Danske Advokatsamfund.

 tvister i relation til ansatte
 tvister i relation til offentlige myndigheder

Advokaten skal anmelde sagen til Codan, så snart advokaten har påtaget sig sagen - og inden yderligere handlinger foretages. Advokaten kan dog foretagesådanne
handlinger, som ikke tåler opsættelse.

 tvister i relation til kunder/leverandører
 tvister om køb, salg, leje og leasing af genstande til
brug i den forsikrede virksomhed

Codan skal - på det foreliggende grundlag - afgive en udtalelse om, hvorvidt tvisten, efter sin art, er dækket af forsikringen. Codan har både en ret og en pligt til at give udtryk for eventuel tvivl om sagens rimelighed.

 tvister om erhvervsleje for lokaler som benyttes af
den forsikrede virksomhed.

2.1
Advokaten har et direkte salærkrav mod Codan og kan
ikke, med bindende virkning for Codan, indgå aftale om
sit salær med sikrede.

Hvilken type tvister er aldrig omfattet

 straffesager, injuriesager og bødesager
 skatte- og afgiftssager
 sager med offentlige myndigheder, hvis den øverste

En advokat kan ikke føre sin egen sag.

administrative myndigheds afgørelse ikke kan påkendes af de almindelige domstole

 tvister i forbindelse med eje, leje eller brug af motorkøretøjer samt sø- og luftfartøjer

 inkassosager mod sikrede, for så vidt fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom
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 tvister om patent-, ophavs-, mønsterbeskyttelses-, og

Codan kun i det omfang, det kan godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger

varemærkerettigheder

 tvister om erstatningskrav mod sikrede, når erstatningskravet, efter sin art, er eller kunne være omfattet
af en ansvarsforsikring - uanset om forsikringen er
tegnet eller ej

4

Codans erstatningspligt for én forsikringsbegivenhed er begrænset til det beløb der jf. policen gælder pr. begivenhed.
Selvrisiko pr. begivenhed fremgår ligeledes af policen.

 miljøsager
 tvister, som er opstået efter at sikrede er gået i beta-

Hvis sagen appelleres gælder ovennævnte maksimumbeløb for den samlede behandling med særskilt selvrisikoberegning for hver enkelt instans.

lingsstandsning eller der er indgivet begæring om akkord, gældssanering eller konkurs

 tvister mellem sikrede og Codan og dertil hørende
selskaber.

3

Forsikringssummer og selvrisiko

Merværdiafgiften (moms) bæres af sikrede, i det omfang
denne kan medregne beløbet til den indgåede merværdiafgift i momsregnskabet. Codan fradrager momsbeløbet
ved sin betaling af de momsbelagte omkostninger

Hvilke omkostninger er dækket

Dækningstilsagnet er begrænset til omkostninger, der står
i et rimeligt forhold til sagens genstand og sagens karakter.

Fører flere sikrede, i henhold til nærværende eller anden tilsvarende forsikring i Codan sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelserne i Retsplejelovens kapitel 23
for kumulation, gælder ovennævnte regel om maksimumdækning og om selvrisiko for hver enkelt af de sikrede.

Følgende omkostninger er dækket:

 egne sagsomkostninger
 omkostninger til modpart, hvis disse er pålagt sikrede

Har sagens afgørelse virkning for andre end implicerede
sikrede parter, fordeles omkostningerne på alle retligt interesserede.

under en rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af
Codan inden en forligsmæssig afgørelse

 udgifter til syn og skøn som under en retssag er udmeldt af retten

Er antallet af sikrede mere end 3, begrænses den samlede
erstatning og selvrisiko dog til henholdsvis 3 gange beløbet pr. begivenhed og 3 gange selvrisiko pr. begivenhed.

 udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel
32, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af Codan, eller når resultatet af syn- og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen

Hvis sagen appelleres gælder 3 gange beløbet pr. begivenhed som maksimum for den samlede behandling med
særskilt selvrisikoberegning for hver enkelt instans.

 udgifter til ensidigt indhentede sagkyndige udtalelser
og andre sagsomkostninger, hvis Codan på forhånd
har godkendt dem.

3.1

Erstatning og selvrisiko fordeles forholdsmæssigt på de
forskellige sikrede om muligt efter sagens værdi ellers
lige. Disse regler gælder også for tvister, som sluttes
udenretligt.

Ikke dækkede omkostninger

Følgende omkostninger er ikke dækket:

En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står
på samme side, betragtes som en forsikringsbegivenhed.
Det samme gælder en tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstanden i det væsentlige støttes på samme
faktiske kendsgerninger.

 omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund,
for eksempel fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller fordi disse ikke står i
rimeligt forhold til sagens genstand

 sikredes rejseomkostninger og tabte arbejdsfortjeneste

Uanset om der er en eller flere sikrede på policen, kan
den samlede erstatning, indenfor samme forsikringsår,
maksimalt udgøre det beløb der jf. policen gælder pr. forsikringsår.

 omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse,
arrest, fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse,
medmindre disse er afholdt efter aftale med Codan,
omkostninger ved tvister, der kunne have været behandlet ved et godkendt klagenævn – medmindre det
er åbenbart, at sagen ville være blevet henvist til
domstolene, pga. sin karakter, eller andet er aftalt
med Codan.

Der betales en a conto erstatning for positive udgifter, når
de er afholdt.
Advokatsalær betales, når dom er afsagt, selvom dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge
tillagte omkostninger indkrævet hos modparten (se i det
følgende).

Forsømmer sikrede, eller den af sikrede valgte advokat at
foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse,
såsom at give møde i retten eller at fremskaffe begæret
bevismateriale, eller foretager handlinger der er urimelige,
vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter

Tekniq-Ansvarsbetingelser-v3.docx

11/12

28. november 2018

TEKNIQ Ansvarsforsikring
ADIS Forsikringsbetingelser

4.1

Tvister om erhvervslejemål for de lejemål, der benyttes af
virksomheden:

Fordeling af sagsomkostninger

Sikrede skal give retten adgang til alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendegivelse af omkostninger hos modparten.

 virksomheden ønsker en retslig afgørelse om lejens
størrelse og varighed. Eller der kan være uenighed
om vedligeholdelse.

Ved forlig - uanset om disse indgås indenretligt eller
udenretligt - skal spørgsmål om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller godkendes af
Codan, inden bindende aftale indgås.
Ved voldgift forudsætter Codan, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med principperne i Retsplejelovens kapitel 30.
Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal
komme Codan til gode. Sikrede eller dennes advokat
skal søge tillagte omkostninger inddrevet hos modparten.
Er sådanne omkostninger uerholdelige, dækker Codan
disse omkostninger med fradrag af selvrisiko og indtræder i sikredes ret.
Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte
omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet, mellem på den
ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte omkostninger.

5

Eksempler til retshjælpsdækningen

Tvister med ansatte:

 virksomheden sagsøges af en ansat, eventuelt en tidligere ansat, om betaling af en løn- eller feriegodtgørelse. Eller der kan være tale om et egentligt erstatningskrav

 virksomheden får behov for selv at sagsøge for at
håndhæve et kontraktvilkår, som for eksempel en
konkurrenceklausul.
Tvister med offentlige myndigheder:

 virksomhedens drift vanskeliggøres af ikke, som ventet at få en bevilling, tilladelse, næringsbrev eller autorisation

 eller myndighederne tilbagekalder en allerede opnået
bevilling, tilladelse, næringsbrev eller autorisation.
Tvister med kunder/leverandører

 virksomheden sagsøger sin leverandør pga. en mangelfuld vare, eller en kunde sagsøger virksomheden
på grund af en mangelfuld vare.
Tvister om køb, salg, leje, leasing af genstande til brug i
virksomheden.

 en leje- eller leasingaftale indbringes til retslig afgørelse af en af parterne. Det kan være om lejens størrelse eller varighed, eller om enhver anden bestemmelse i aftalen.
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