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Detaljeret information om forsikringen finder du i forsikringsbetingelserne. 

Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, der er beskrevet i dette produktark. Når 

du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis, hvilke dækninger du har. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Entrepriseforsikringen dækker visse skader på den forsikrede entreprise. 

 

 

 
 

 

Hvad dækker den? 

Du kan sammensætte din forsikring med følgende 

dækninger: 

✓ All risks-forsikring af entreprisen 

- Materialer, der skal indføjes i byggeriet 

- Fysisk tab af og skade på de forsikrede 

genstande ved uforudsete begivenheder 

- Dækker fysisk tab og skade, der 

konstateres i bygge- og anlægsperioden 

✓ All risks-forsikring af bygherrens eksisterende 

bygninger og bygningsanlæg 

- Bygninger og bygningsanlæg, der tilhører 

bygherren, eller som denne bærer risikoen 

for 

- Fysisk tab af og skade på de forsikrede 

genstande ved uforudsete begivenheder 

✓ Ansvarsforsikring  

- Dækker bygherrens erstatningsansvar for 

skade tilføjet personer eller ting som 

grundejer af den anførte arbejdsplads og 

ved direkte udførsel af entreprisen  

  

 
 

 

Hvad dækker den ikke? 

Her er nogle eksempler på, hvad forsikringen ikke 

dækker: 

 Tab af og skade på genstande, der skal indgå i 

den færdige konstruktion, som er eller ville 

være omfattet af en bygningsforsikring, der 

dækker brand og storm 

 Normal afhjælpning af fejl og mangler 

 Tyveri, hvor der ikke er konstateret voldeligt 

opbrud for at få adgang til det stjålne 

 Tab af og skade på de genstande, der direkte 

beskadiges ved mangelfuldt arbejde 

 Driftstab eller andet ”indirekte tab” af enhver 

art 

 Skade på ting, der tilhører bygherren og deraf 

følgende formuetab 

 Skade som følge af permanent grundvands-

sænkning 

 Skade forvoldt groft uagtsomt eller med forsæt 

af sikrede.  

 

 

 

   

 - Dækker entreprenørens erstatningsansvar, 

hvis denne er nævnt i policen som sikret 

for skade tilføjet ting ved lovligt arbejde 

som eksempelvis midlertidig grundvands-

sænkning og nedbrydningsarbejder i 

forbindelse med den fysiske udførelse af 

entreprisen. 

  

 
 

 

Er der nogen begrænsninger i 

dækningen? 

 Forsikringen dækker op til den sum, der er 

aftalt ved oprettelsen 

 Forsikringen indeholder kun de dækninger, 

som fremgår af policen  

 Der kan gælde særlige regler for de enkelte 

dækninger. Disse vil fremgå af policen eller 

betingelserne. 

 For forsikringen gælder det, at AXA, for at 

afdække risikoen, skal være skriftligt bekendt 

med den type arbejde, der udføres 
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Hvor er jeg dækket?  

Forsikringen dækker i Danmark eller på den eller de adresser, der er nævnt i policen (forsikringsstedet). Hvis intet 

andet er angivet, dækker forsikringen udelukkende i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 

 
  

 

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg?  

- Du skal sikre dig, at alle oplysninger, der er afgivet ved tilbudsafgivelse, er korrekte og fyldestgørende   

- Du skal straks give os besked, hvis der sker ændringer i de oplysninger, som fremgår af din police 

- Du skal efterleve eventuelle sikkerhedsforskrifter i policen og betingelserne 

- Hvis der sker en skade, skal sikrede begrænse skadens omfang så vidt muligt og anmelde skaden til AXA 

snarest muligt, jf. betingelser. 

 
  

 

 

 

Hvornår skal jeg betale?  

Forsikringen forfalder til betaling, når forsikringen træder i kraft. Eventuelle senere præmier forfalder ved påkrav.  

 
  

 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen?  

Dækningen gælder i forsikringsperioden, som fremgår af policen. 

 
  

 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du skal opsige forsikringen skriftligt til police@axa-forsikring.dk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


