Entrepriseforsikring
DOKUMENT MED OPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskab: If Skadeforsikring

Produkt: Entrepriseforsikring

For fuldstændig information om forsikringens dækninger og begrænsninger henvises til policen og vilkårene for din virksomhed.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen gælder for arbejdsobjektet/entreprisen, der er specificeret i forsikringsaftalen. Hvilke dækninger der gælder for Jer, fremgår
også af forsikringsaftalen.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Allrisk for arbejdsobjektet. Forsikringen dækker fysiske
tab og skade på de forsikrede genstande ved uforudsete hændelser med de i policen angivne undtagelser
og betingelser
Brand og Storm kan udelades, hvilket vil fremgå af
forsikringsaftalen

Skader på motordrevne køretøjer, entreprenørmateriel,
arbejdsmaskiner, skure, værktøj, stilladser og tilsvarende genstande
Driftstab eller andet indirekte tab
Ansvar

Tillægsforsikringer
Er der nogen begrænsninger i dækningen?

Bestående bygninger
Ekstra omkostninger

Tyveri af hele containere incl. Indhold

Afhjælpningsperiode

Farligt arbejde, f.eks. tab eller beskadigelse som følge af
pilotering, spunsning, grundvandssænkning og sprængningsarbejder
For visse skadehændelser er der en sumbegrænsning
Sikkerhedsforskrifter og gældende lovning skal følges

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen gælder som følge af skader på de adresser
der fremgår af forsikringsaftalen
For fuldstændig information se forsikringsaftalen og vilkår.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Skadebegrænsning
I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt
muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom If er
berettiget til at foretage dertil egnede
foranstaltninger.
Anmeldelse af skade
Skader skal uden ophold anmeldes til If.
Er der tale om tyveri eller forsøg på det, hærværk, ran eller
røveri, skal dette straks anmeldes til politiet.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
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Første betaling
Forsikringen betales forud. Første betaling forfalder ved
forsikringens ikrafttræden, og senere betaling til de anfør-

te forfaldsdage.
Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af
forsikringstageren opgivne betalingsadresse. If er berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrationsomkostninger af enhver art forbundet hermed.
Rettidig betalingsdag
Forsikringsaftalen skal betales senest på det tidspunkt der
fremgår af den fremsendte faktura.
Manglende betaling
Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sender If en
betalingspåmindelse efter 14 dage. Er forsikringen ikke
betalt 21 dage efter
betalingspåmindelsen, ophører forsikringen.
Hvis If har udsendt en påmindelse, er If berettiget til at
opkræve ekspeditionsgebyr.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder et år fra ikrafttrædelsesdatoen medmindre andet fremgår af policen

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges i indtil 14 dage fra modtagelsen
af nyt forsikringstilbud eller straks hvis den forsikrede
interesse bortfalder.
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Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel
forsikringstageren som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel.

