Prosjekt-/entreprenørforsikring
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Forsikringsselskap: If Skadeforsikring NUF,
Org.nr 981 290 666

Produkt: Prosjekt-/entreprenørforsikring

Dette dokumentet inneholder et sammendrag av den viktigste informasjonen som gjelder for Ifs Prosjekt-/entreprenørforsikring.
Fullstendig informasjon om dekninger, vilkår og sikkerhetsforskrifter finnes i forsikringsdokumentene. Hvilken dekning du har valgt
for din forsikring, vil du finne i ditt forsikringsbevis.

Hvilken type forsikring?
Det er 2 typer forsikring. Prosjektforsikring tegnes for det enkelte prosjekt. Entreprenørforsikring omfatter alle byggearbeider i løpet av
året. Begge forsikringene gjelder for arbeider som er utført, og for materialer og utstyr som skal inngå i arbeidet. For å se hva som gjelder
spesielt for din forsikring, må du se i ditt forsikringsbevis.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?
Feil på ting som skyldes at den er feilkonstruert,
feildimensjonert eller at tingen har materialfeil.

Plutselig og uforutsett fysisk skade på eller tyveri av ting
inntruffet i forsikringstiden er dekket på:

Tyveri utenfor bygning bortsett fra tyveri ved transport,
fra container/brakke og fra inngjerdet område.

Utførte bygge-, anleggs-, monterings- og installasjonsarbeider.
Materialer og utstyr som er losset på forsikringsstedet
og som skal inngå i arbeidet.
Materialer og utstyr byggherren har betalt forskudd
for samt materialer og utstyr byggherren har overgitt i
entreprenørens besittelse og som skal inngå i arbeidet.
Ting sikrede bærer risikoen for og som skal inngå i arbeidet.
Arbeid utført av byggherren når forsikringstakeren ved
lov eller skriftlig avtale har forsikringsplikt.

Tyveri og skade av verktøy fra motorvogn.
Avbruddstap. Med det dekkes hvis forsikringen
«Forsinket ferdigstillelse» er med i forsikringsavtalen.
Penger og verdipapirer.
Maskiner med egen framdriftsmotor, kraner og sjø- og
luftfartøyer.
Utgifter til utskifting av låser.
Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament eller
underlag for fundament.

Tilleggsdekninger
Ekstrakostnader ved stans i arbeidet.
Skade i garantitiden pga. mangel i entreprisen.

Er det noen begrensninger i dekningen?

Andre aktuelle forsikringer
Forsinket ferdigstillelse etter skade (Posjektforsikring).

Følgende er forsikret for den sum som fremkommer av
forsikringsbeviset:
- Selve prosjektet/entreprisen.
- Eksiterende bygning.
- Egne materialer, boder, brakker, containere,
kontorutstyr, verktøy og hjelpeutstyr.
Arbeidstagers private eiendeler er forsikret for inntil
10 000 kroner.
Utgifter til rekonstruksjon er begrenset til 3 000 000 kroner.
Utgifter til riving, rydding, lagring og destruksjon etter skade og
påbud fra offentlig myndighet er begrenset til
20% av kontraktssum, høyst 3 000 000 kroner.
Skade som oppstår under transport erstattes med maksimal
250 000 kroner.
Om sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan erstatningen
bli satt ned ved skade.

Hvor gjelder forsikringen?
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Forsikringen gjelder innen Norden. For fullstendig informasjon, må du se i vilkårene.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å gi If korrekt informasjon om din bedrift ved tegning av forsikring. I forsikringstiden plikter du å informere If om
endringer som skjer i bedriften. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til If uten
ugrunnet opphold.

Når og hvordan betaler jeg?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med forsikringsavtalen.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av parter eller fra og med en senere avtalt dato kl 00:00. Forsikringen
gjelder til kl 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner,
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jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.

