
HDI
SÆRLIGE BETINGELSER

UDVIDELSER

Behandling og bearbejdning (Ea & Pa) & Varetægt
Uanset forsiknngsbetingelserne § 2, stk. 2, litra c) og § 3, stk. 2, litra f) er forsikringen udvidet til at
omfatte skader pa trng, som sikrede har pataget stg at klargøre, installere, reparere, montere eller på
anden måde behandle eller  bearbejde, uanset om skaden sker under eller efter  hvervets udførelse.

Uanset de almindelige forsikringsbetingelsers §2, stk. 2, litra b)og §3, stk. 2 litra e) dækker
nærværende forsiknng sikredes erstatningsansvar for tab eller beskadigelse af  ting som sikrede er
ansvarlig for, fordi de er r  hans varetægt eller på anden made betroet sikrede som led i  sikredes
virksomhed

Forsikringssummen udgør 75.000 DKK pr. skade og i alt  10.000.000 DKK pr. forsikringsår som del af
den maksimale årlige forsikringssum for  policen.

El-installatører (tilvalgsdækning)
Med geografisk dæknrngsomrade Danmark, Grønland og Færøerne kan forsikringen udvides med: EI-
installatørdækningen.

Denne dækker direkte skader på ting der behandledbearbejdesi forbindelse med udførslen af en
serviceydelse ude hos virksomhedens kunder. Dækningen omlatter skade på ting i varetægt samt
eventuel afledte formuetab, som følge af den direkte skade.

Tillægsdækningen dækker de i installatørlovens §2 nævnte arbejder:

Tilkobling til og frakobling fra elforsyningsanlæg

Udførsel, ændring, udskiftning og reparation af faste installationer med ledninger,
tilslutnrngssteder og andet  fast rnstallationsmateriel

lnstallation af ikke stærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer, som anvendes til styring
af stærkstrømsfunktioner.

Fast tilslutning og frakobling af elektriske maskiner og brugsgenstande.

Eftersyn, justering og reparation af elektriske maskiner og brugsgenstande, der tilsluttes fast
installation under  arbe3dets udførelse.

Montage
Forsikrrngen er udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar for skade i forbindelse med montage af
sikredes produkter, når montagen er udført af sikrede. Her gælder særlig erstatningsbegrænsning.
Udlejning/udlån
Forsikringen er udvrdet til at  omfatte sikredes erstatningsansvar for skade i forbindelse med
udlele/udlan af rekvisitter.

lndbyrdes ansvar
Forsikringen dækker hver navngiven sikrede, som hvis en særskilt police var blevet udstedt til hver af
de sikrede pa policen

Salgsfremmende aktiviteter
Forsiknngen dækker sikredes erstatningsansvar for skade opstået i forbindelse med salgsfremmende
ak'hvrteter, herunder oppustelige boldbaner, hoppeborge og lignende, såfremt sikkerhedsforskrifter
for  aktiviteten  er  overholdt.
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HDI
Gravearbejder

Uanset forsikringsbetingelsernes § 2, stk. 2, litra e) er forsikringen udvidet til at omfatte sikredes
ansvar forarsaget ved den sikredes udførelse af )ordarbe3der, herfra dog undtaget nedramning og
optrækntng af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbe3der, grundvandssænkninger og andre
grundvandsreguleringer.

Sikkerhedsforholdsregel (FAL § 51 stk. 1)
Det er en betingelse for forsiknngens dækning for gravearbejder at sikrede, forinden jordarbejdets
påbegyndelse har

indhentet  myndigheders tilladelse, hvor  dette kræves
undersøgt hos myndigheder og ledningsejere, hvor eventuelle kabler og underjordiske
ledningse3ere er anbragt
Endvrdere skal det  tndhentede og aktuelle kortmateriale benyttes på arbejdsstedet
Den faktiske placering af  kabler skal undersøges forinden gravning
Der gemmes billeder af omkringliggende bygninger

Forsikringen omfatter  ikke skade forvoldt  ved
- Pilotrørsmetoden

Mikrotunnelering
Jordflyttende metoder (hvor rør skubbes frem mens jord suges ud gennem røret)
Nedramning
Optrækning af  spunsvægge
Nedbrydningsarbe3der
Grundvandssænkninger -og reguleringer
Underboring- og understøbninger

For nærværende dækningsudvidelse gælder en maksimal forsikringssum på DKK 20.000.000 pr. skade
og i alt pr. forsikringsar, og udgør som de øvrige undersummer en del af den generelle dækningssum
anført.

El-arbejde
lndenfor nærværende forsikringsbestemmelser omfatter forsikringen de i Lov nr. 401 af  28. april 2014
om autorisation virksomheder pa el-, ws- og kloakinstallationsomrade § 2 stk. 3 til 5 nævnte arbe3der.

Hæftelsesansvar  for  underleverandører

Forsikringen er udvidet til at omfatte sikredes hæftelsesansvar for underleverandørens arbejde udført
for sikrede, men dækker ikke underleverandørens selvstændige ansvar.

Denne dækning ydes under forudsætning af, at under-leverandøren har udtaget selvstændig Erhvervs-
og Produktansvarsforsiknng. Nærværende police dækker således subsidiært selvstændigt udtaget
forsikring.

Forsikringsselskabet bibeholder  retten  til  regres mod underleverandøren.

Netbankforsikring (tilvalgsdækning)
Denne forsiknng dækker sikredes direkte formuetab som følge af netbankindbrud i sikredes kontii
danske pengetnstitutter. Ved netbankindbrud forstås tredjemands uautoriserede adgang til sikredes
konti via sikredes egne it-systemer.

For udvidelsen gælder "De almindelige betingelser for Netbankforsikring NB-I 3-09"

Dækningssummen er anført ovenfor og er en separat dækningssum, der  således ikke er indeholdt  i
den øvrigt  for policen gældende dækningssum.
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HDI
Det er en betingelse for tegning og opretholdelse af forsikringen, at der er tegnet erhvervs- og
produktansvarsforsikring i selskabet.
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HDI
UNDTAGELSER

Asbest/asbestose
Denne forsikring dækker ikke erstatningskrav vedrørende ting- og/eller personskader og/eller
formuetab, der direkte eller indirekte er forarsaget af, er en følge af eller pa anden made skyldes
asbest eller materialer indeholdende asbest uanset formen eller mængden heraf.

Kisel

Der gælder en total  undtagelse for ethvert  krav, som direkte ellerindirekte  er relateret  til eller
antages at være relateret til hel eller delvts tilstedeværelse, indtagelse, indånding eller optagelse af
samt udsættelse for kiselprodukter, kiselfibre, kiselstøv eller kisel i nogen form. Der gælder ligeledes
en total undtagelse for ethvert krav mod sikrede fra tredjemand pa grund af person- eller tingsskade,
som direkte eller rndirekte er relateret til eller antages at være relateret  til hel eller delvis
tilstedeværelse, indtagelse, indånding eller optagelse af samt udsattelse for kiselprodukter, kiselfibre,
kiselstøv eller kisel i nogen form.

Employers Liability
Forsiknngen dækker ikke Employers Liability  bortset  fra differencekrav  i Danmark.

EMF

Policen dækker ikke krav, der direkte eller indirekte er forårsaget af elektromagnetisk stråling.
Elektromagnetisk stråling defineres som:

* ethvert elektrisk felt, magnetisk felt, elektromagnetisk felt
ø stråling lorårsaget af enhver elektrisk strøm, uanset hvordan denne er genereret
* radiofrekvens- eller mikrobølge stråling

Terror/krig
Denne forsikring dækker ikke skade og/eller tab som er direkte eller indirekte relateret til krig,
krigslignende sttuattoner, revolution, oprør, avile optø3er, terrorisme eller lignende alvorlige
lorstyrrelser af freden.

Terrorisme defineres som ulovlige handlinger rettet mod offentligheden -  f.eks. en voldelig handling
eller farlig udbredelse af btologrske eller kemiske stoffer, som sker med det formål at pavirke politiske,
religiøse eller andre ideologiske organer eller for at sprede frygt.

Forsikringen dækker i intet  tilfælde skader eller tab der kan henføres til lande eller jurisdiktioner, hvor
der gælder sank'honer, forbud eller restriktioner i henhold til FN-resolutioner eller handelsmæssige
eller økonomiske sanktioner, love eller regler for Den Europæiske Union, et  af dets medlemsstater eller
De Forenede  Stater.
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HDI
GENERELLE BESTEMMELSER

Fast præmie
Prærmen på denne forsikring er fast, og er således ikke undergivet regulering, medmindre risikoen på
forsikringen  ændres.

lndeksregulering
Forsiknngspræmren bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar og får virkning fra den første
forfaldsdag i kalenderaret.

lndeksreguleringen beregnes på baggrund af lønindekset for virksomheder og organisationer 2.
kvartal fra Danmarks Statistik ogsa kaldet IL0N12 (erhverv i alt, ikke-sæsonkorrigeret, K2)
offentliggøres i oktober maned. Ophører udgtvelse af dette indeks, kan HDI Danmark foretage
tndeksregulenng efter  et andet tilsvarende indeks fra Danmarks Statistik.

Mæglerbetjent
Rtsikooplysnrnger afgivet af forsikringsmægleren/fuldmagtshaver til selskabet ifm. vurdering og
indtegning af risikoen, er at stdestille med oplysninger afgivet af forsikringstageren/fuldmagtsgiver, jf.
Forsikringsaftalelovens bestemmelser.

Tilsvarende gælder det, at oplysninger til forsikringsmægleren afgivet af forsikringsgiveren sidestilles
med, at  oplysninger er givet til fuldmagtsgiver og/eller medsikrede direkte.

Forsikringsaftalen er etableret under forudsætning af, at  forsikringen er indtegnet gennem
forsiknngsmægler, og alt forsikrrngstager har givet fuldmagt til denne. Safremt der ikke længere
foreligger gyldig fuldmagt, mellem forsikringstageren og forsikringsmægleren, er forsikringsgiver
beretttget til uden varsel og med vtrknrng fra datoen for ophør af forudsætningen at ændre præmien
som følge heraf.

Forsikringspræmien for denne police inkluderer ikke provision eller andre ydelser til
forsikringsmægleren.

Efteranmeldelsesfrist

Forsikringsbetingelsernes § 9 stk. 3 udgår og erstattes med følgende: Erstatningskrav, som er rejst mod
sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet mere end 2 ar efter forsikringens ophør,
dækkes ikke.

Selv om et erstatningskrav, som i henhold til stk. 2, litra b, er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er
anmeldt til selskabet senest 2 ar efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i
anledning af de anmeldte omstændigheder modtager skriftlig henvendelse med krav om erstatning
som anført r stk. 2, litra a, og anmelder dette til selskabet senest 5 år efter policens ophør.
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HDI

0vergangsklausul
Krav som anmeldes under denne forsikring, men som relaterer sig til tiden før policens etablering, og
hvor den indtrufne arbejdsskade er anmeldt til arbeldsskadeforsikringsselskabet og ikke er anmeldt til
erhvervs- og produktansvarsforsikringsselskabet, skal behandles som om kravet mod arbejdsgiveren er
relst rettidigt.

Kravet behandles herefter som om det var rejst i forsikringstiden, og overfor denne police. Dog under
iagttagelse af dansk rets almindelige forældelsesregler.

Det skali denne sammenhæng præciseres, at ovenstående udvidelse alene gælderi situationer, hvor
den sikrede virksomhed ikke havde, eller ikke burde have haft kendskab til forhold/omstændigheder,
som med overvejende sandsynlighed ville give anledning til krav daekket af ovenstaende.
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HDI
Differencekrav

Selskabet anerkender, at skader anmeldt til den lovpligtige
arbe3dsskadeforsikring/Arbejdsskadestyrelsen i forsikringsperioden tillige og til enhver tid anses for
anmeldt til denne ansvarsforsikring som differencekrav.

Dette gælder uanset, at arbejdsskadeforsikringen er tegnet i andet selskab.

Differencekrav skal forstås som skadelidte arbejdstagers erstatningskrav i forbindelse med
tilskadekomst, som sikrede er ansvarlig for som arbe3dsgiver i henhold til gældende ret.

0ffentlige  myndigheders forskrifter
Det er en bettngelse for selskabets erstatningspligt, at produkter er udarbejdet i overensstemmelse
med offentlige  myndigheders forskrifter og er godkendt af disse i de tilfælde, hvor sadanne forskrifter
forefindes og godkendelse kræves pa det tidspunkt, da produktet bringes pa markedet.

Sociale  aktiviteter

Forsikringen er udvidet til at omfatte enhver forening, klub eller anden organisation og medlemmer
heraf, som er ansat hos forsikringstageren, under forudsætning af, at sadan virksomhed er oprettet
med forsiknngstagerens samtykke eller vrdende. Forsikringen dækker dog alene ansvar som ifaldes
som følge  af  sadanne aktiviteter.

Undtaget er dog deltagelse eller træning i farlig sport.

Deltagelse i firma- og personaleforeningsarrangementer (team-building m.m.) som bliver afholdt
under vejlednrng af sagkyndig rnstruktør er ikke undtaget, safremt forsikringsselskabet skriftligt har
accepteret dette.

Husejeransvar
Forsiknngen er udvidet til at omfatte sikredes ansvar som ejer, lejer eller bruger af bygning eller
grundareal, der  benyttes til  virksomhedens drift.
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