HDI
SÆRLIGEBETINGELSER

UDVIDELSER

Behandlingog bearbejdning (Ea& Pa)& Varetægt
Uansetforsiknngsbetingelserne
§ 2, stk. 2, litra c) og § 3, stk. 2, litra f) er forsikringenudvidet til at
omfatteskaderpatrng,somsikredehar patagetstgat klargøre,installere,reparere,montereeller på

andenmåde behandle eller bearbejde, uanset om skaden sker under eller efter hvervets udførelse.

Uanset
de almindelige
forsikringsbetingelsers
§2,stk.2, litrab)og§3,stk.2 litrae) dækker

nærværende
forsiknng sikredeserstatningsansvarfor tab eller beskadigelseaf ting som sikrede er
ansvarlig
for, fordi de er hans varetægteller på andenmade betroet sikredesomled i sikredes

r

virksomhed

Forsikringssummen
udgør 75.000DKK pr. skadeog i alt 10.000.000DKK pr. forsikringsårsom del af

denmaksimale årlige forsikringssumfor policen.

El-installatører(tilvalgsdækning)
Medgeografisk dæknrngsomradeDanmark,Grønland og Færøernekan forsikringen udvides med: EIinstallatørdækningen.
Dennedækker direkte skaderpå ting der behandledbearbejdesiforbindelse med udførslen af en

serviceydelse
ude hosvirksomhedens
kunder.Dækningenomlatterskadepå ting i varetægtsamt
eventuelafledte formuetab, som følge af den direkte skade.

Tillægsdækningendækker de i installatørlovens §2 nævnte arbejder:

Tilkoblingtil og frakobling fra elforsyningsanlæg
Udførsel,ændring,udskiftning og reparationaf fasteinstallationermedledninger,
tilslutnrngssteder og andet fast rnstallationsmateriel

lnstallationaf ikke stærkstrømsmæssige
styrings-ogreguleringssystemer,
somanvendestil styring
af stærkstrømsfunktioner.

Fasttilslutning og frakobling af elektriske maskinerog brugsgenstande.

justering
ogreparation
af elektriske
maskiner
ogbrugsgenstande,
dertilsluttes
fast

Eftersyn,

installation under arbe3detsudførelse.
Montage

Forsikrrngen
er udvidettil at dækkesikredeserstatningsansvar
for skadei forbindelsemedmontageaf
sikredes
produkter,når montagener udført af sikrede.Her gældersærligerstatningsbegrænsning.
Udlejning/udlån
Forsikringener udvrdet til at omfatte sikredeserstatningsansvarfor skadei forbindelse med
udlele/udlanaf rekvisitter.
lndbyrdes ansvar

Forsikringendækker hver navngivensikrede, som hvis en særskilt police var blevet udstedt til hver af
de sikrede pa policen
Salgsfremmende aktiviteter

Forsiknngendækkersikredeserstatningsansvar
for skadeopståeti forbindelsemedsalgsfremmende
ak'hvrteter,herunder oppusteligeboldbaner, hoppeborge og lignende, såfremt sikkerhedsforskrifter

for aktiviteten

er overholdt.
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Gravearbejder

Uansetforsikringsbetingelsernes§ 2, stk. 2, litra e) er forsikringenudvidet til at omfatte sikredes

ansvarforarsagetveddensikredesudførelseaf )ordarbe3der,
herfradog undtagetnedramningog
optrækntngaf spunsvægge
eller andet,nedbrydningsarbe3der,
grundvandssænkninger
og andre
grundvandsreguleringer.

Sikkerhedsforholdsregel
(FAL § 51stk. 1)

Deter en betingelsefor forsiknngensdækningfor gravearbejder
at sikrede,forindenjordarbejdets
påbegyndelsehar
indhentet myndigheders tilladelse, hvor dette kræves

undersøgthosmyndighederog ledningsejere,hvor eventuellekabler og underjordiske
ledningse3ereer anbragt

Endvrdereskaldet tndhentedeog aktuelle kortmateriale benyttes på arbejdsstedet
Denfaktiske placering af kabler skalundersøgesforinden gravning
Dergemmesbilleder af omkringliggende bygninger
Forsikringen omfatter ikke skade forvoldt ved
-

Pilotrørsmetoden
Mikrotunnelering

Jordflyttendemetoder(hvor rørskubbesfrem mensjord sugesud gennemrøret)
Nedramning
Optrækning af spunsvægge
Nedbrydningsarbe3der
Grundvandssænkninger-og reguleringer
Underboring- og understøbninger

Fornærværendedækningsudvidelse
gælderen maksimalforsikringssum
på DKK 20.000.000
pr. skade
ogi alt pr. forsikringsar,og udgør somde øvrigeundersummer
en del af dengenerelledækningssum
anført.

El-arbejde

lndenfornærværendeforsikringsbestemmelser
omfatter forsikringende i Lov nr. 401af 28.april 2014
omautorisationvirksomheder
pa el-,ws- og kloakinstallationsomrade
§ 2 stk.3 til 5 nævntearbe3der.
Hæftelsesansvar

for underleverandører

Forsikringen
er udvidettil at omfatte sikredeshæftelsesansvar
for underleverandørens
arbejdeudført
for sikrede,men dækker ikke underleverandørensselvstændigeansvar.

Dennedækningydesunderforudsætningaf, at under-leverandøren
har udtagetselvstændig
Erhvervs-

ogProduktansvarsforsiknng.
Nærværende
policedækkersåledes
subsidiært
selvstændigt
udtaget
forsikring.
Forsikringsselskabetbibeholder retten til regres mod underleverandøren.

Netbankforsikring(tilvalgsdækning)
Denneforsiknngdækkersikredesdirekte formuetabsomfølge af netbankindbrudi sikredeskontii
danskepengetnstitutter.Vednetbankindbrudforståstredjemandsuautoriseredeadgangtil sikredes
konti via sikredes egne it-systemer.

Forudvidelsengælder "De almindelige betingelser for Netbankforsikring NB-I 3-09"
Dækningssummen
er anført ovenfor og er en separat dækningssum,der såledesikke er indeholdt i
denøvrigt for policen gældende dækningssum.
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Deter en betingelsefor tegningog opretholdelseaf forsikringen,
at der er tegneterhvervsog

produktansvarsforsikring i selskabet.
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UNDTAGELSER

Asbest/asbestose

Denneforsikringdækkerikkeerstatningskrav
vedrørende
ting- og/ellerpersonskader
og/eller
formuetab,der direkteeller indirekteer forarsagetaf,er en følge af ellerpaandenmadeskyldes
asbesteller materialerindeholdendeasbestuansetformeneller mængdenheraf.
Kisel

Der gælder en total undtagelse for ethvert krav, som direkte ellerindirekte er relateret til eller

antagesat værerelaterettil hel eller delvtstilstedeværelse,
indtagelse,indåndingeller optagelseaf
samtudsættelse
for kiselprodukter,
kiselfibre,kiselstøveller kiseli nogenform.Der gælderligeledes
entotal undtagelsefor ethvert kravmod sikredefra tredjemandpa grund af person-eller tingsskade,

somdirekte eller rndirekte er relateret til eller antagesat værerelateret til hel eller delvis

tilstedeværelse,
indtagelse,indåndingeller optagelseaf samtudsattelsefor kiselprodukter,
kiselfibre,
kiselstøveller kisel i nogen form.

EmployersLiability
Forsiknngendækker ikke Employers Liability bortset fra differencekrav i Danmark.
EMF

Policendækkerikke krav,der direkteeller indirekte er forårsagetaf elektromagnetiskstråling.

Elektromagnetisk stråling defineres som:

ethvert elektrisk felt, magnetisk felt, elektromagnetisk felt
ø strålinglorårsagetaf enhverelektriskstrøm,uansethvordandenneer genereret
* radiofrekvenseller mikrobølge stråling
*

Terror/krig

Denneforsikringdækkerikke skadeog/eller tab somer direkte eller indirekterelateret til krig,
krigslignendesttuattoner,revolution, oprør,avile optø3er,terrorismeeller lignendealvorlige
lorstyrrelser af freden.

Terrorisme
defineressomulovligehandlingerrettet modoffentligheden- f.eks.envoldelighandling
ellerfarlig udbredelseaf btologrske
eller kemiskestoffer,somskermeddet formålat pavirkepolitiske,
religiøseeller andreideologiskeorganereller for at spredefrygt.

Forsikringen
dækkeri intet tilfælde skadereller tab der kan henførestil lande eller jurisdiktioner,hvor
dergældersank'honer,
forbud eller restriktioneri henholdtil FN-resolutioner
ellerhandelsmæssige

ellerøkonomiskesanktioner,love eller regler for Den EuropæiskeUnion, et af dets medlemsstatereller

De Forenede

Stater.
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GENERELLEBESTEMMELSER

Fastpræmie

Prærmen
på denneforsikringer fast,og er således
ikkeundergivetregulering,
medmindre
risikoenpå

forsikringen ændres.
lndeksregulering

Forsiknngspræmren
bliver indeksreguleret
engangomåret den1. januarog får virkningfra denførste
forfaldsdag i kalenderaret.

lndeksreguleringen
beregnespåbaggrundaf lønindeksetfor virksomheder
og organisationer2.
kvartalfra DanmarksStatistikogsakaldet IL0N12(erhvervi alt, ikke-sæsonkorrigeret,
K2)
offentliggøres
i oktobermaned.Ophørerudgtvelse
af detteindeks,kanHDIDanmarkforetage
tndeksregulenng efter et andet tilsvarende indeks fra Danmarks Statistik.
Mæglerbetjent

Rtsikooplysnrnger
afgivetaf forsikringsmægleren/fuldmagtshaver
til selskabetifm. vurderingog
indtegningaf risikoen,
er at stdestille
medoplysninger
afgivetaf forsikringstageren/fuldmagtsgiver,
jf.
Forsikringsaftalelovensbestemmelser.

Tilsvarende
gælderdet, at oplysningertil forsikringsmægleren
afgivet af forsikringsgiveren
sidestilles
med,at oplysningerer givet til fuldmagtsgiver og/eller medsikrededirekte.
Forsikringsaftalen
er etableretunder forudsætningaf, at forsikringener indtegnet gennem
forsiknngsmægler,
og alt forsikrrngstager
har givet fuldmagttil denne.Safremtderikke længere
foreliggergyldigfuldmagt,mellemforsikringstageren
og forsikringsmægleren,
er forsikringsgiver
beretttgettil udenvarselog medvtrknrngfra datoenfor ophøraf forudsætningen
at ændrepræmien
somfølge heraf.

Forsikringspræmien
for dennepoliceinkluderer ikke provisioneller andreydelsertil
forsikringsmægleren.
Efteranmeldelsesfrist

Forsikringsbetingelsernes
§ 9 stk.3 udgår ogerstattesmedfølgende:Erstatningskrav,
somer rejst mod
sikredei forsikringstiden,
men somanmeldestil selskabetmereend2 ar efter forsikringens
ophør,

dækkes ikke.

Selvomet erstatningskrav,
somi henholdtil stk.2, litra b, er rejstmodsikredei forsikringstiden,
er
anmeldt til selskabetsenest2 ar efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikredeikke i

anledning
af deanmeldteomstændigheder
modtagerskriftlighenvendelse
medkravomerstatning
somanført r stk. 2, litra a, og anmelder dette til selskabetsenest5 år efter policensophør.
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0vergangsklausul

Kravsomanmeldesunderdenneforsikring,mensom relaterersigtil tiden før policensetablering,og
hvordenindtrufne arbejdsskade
er anmeldt til arbeldsskadeforsikringsselskabet
og ikke er anmeldt til
erhvervsog produktansvarsforsikringsselskabet,
skalbehandlessomomkravet modarbejdsgiveren
er
relst rettidigt.

Kravetbehandleshereftersomom det varrejsti forsikringstiden,
og overfordennepolice.Dogunder

iagttagelseaf danskrets almindelige forældelsesregler.

Detskali denne sammenhæng
præciseres,
at ovenståendeudvidelsealenegælderi situationer,hvor
densikredevirksomhedikke havde,eller ikkeburdehavehaft kendskab
til forhold/omstændigheder,
sommed overvejendesandsynlighedville give anledningtil krav daekketaf ovenstaende.
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Differencekrav

Selskabetanerkender,at skaderanmeldt til den lovpligtige
arbe3dsskadeforsikring/Arbejdsskadestyrelsen
i forsikringsperiodentillige og til enhvertid ansesfor
anmeldt til denne ansvarsforsikring som differencekrav.

Dettegælderuanset,at arbejdsskadeforsikringen
er tegnet i andet selskab.
Differencekravskalforståssomskadelidtearbejdstagerserstatningskravi forbindelsemed
tilskadekomst,somsikredeer ansvarligfor somarbe3dsgiver
i henhold til gældenderet.
0ffentlige myndighedersforskrifter

Deter en bettngelsefor selskabets
erstatningspligt,at produkter er udarbejdeti overensstemmelse
medoffentlige myndighedersforskrifter og er godkendt af dissei de tilfælde, hvor sadanneforskrifter

forefindesog godkendelsekrævespa det tidspunkt,da produktetbringespamarkedet.
Sociale aktiviteter

Forsikringener udvidet til at omfatte enhverforening,klub eller andenorganisationog medlemmer
heraf,somer ansathosforsikringstageren,
under forudsætningaf, at sadanvirksomheder oprettet
medforsiknngstagerenssamtykkeeller vrdende.Forsikringendækkerdog alene ansvarsomifaldes
somfølge af sadanne aktiviteter.

Undtageter dog deltagelseeller træning i farlig sport.

Deltagelse
i firma-og personaleforeningsarrangementer
(team-building
m.m.)sombliverafholdt

undervejlednrngaf sagkyndigrnstruktører ikke undtaget,safremt forsikringsselskabet
skriftligt har

accepteret dette.
Husejeransvar

Forsiknngen
er udvidettil at omfattesikredesansvarsomejer,lejer eller brugeraf bygningeller

grundareal, der benyttes til virksomhedens drift.

HDIDanma+k,

HDIDanmatk,

lndiakal
6, I .DK-2100København
Ø

Danskfilialaf HDIGlobalSE,Tyskland.

CVR.rv.37 27 62 SI
Telefon:
33 36 95 95

HDl-PlatzI

DanskeBank IBANDK9S30000011789501

Geimany

+45

Kontonr. 30C11
I I7895C11

30659 Hannover,

