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dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

Produkt: 2531005

Med dette produktark får du et overblik over dækningerne på vores forsikring. Produktarket er ikke en
fuldstændig beskrivelse af hvad og hvordan forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle
behov og ønsker. Det er din police og dertilhørende forsikringsbetingelser, som udgør den endelige aftale med
os. På www.nykreditforsikring.dk kan du altid se forsikringsbetingelserne for vores forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen dækker byggeri eller byggemateriale under nybyggeri, tilbygning, ombygning eller renovering.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Hvilke genstande dækker den?

" Egne indbogenstande.
" Materiale og maskiner tilhørende
entreprenøren.

! Forsikringen dækker arbejdsobjektet,
de materialer der er beregnet til at
indføres i arbejdsobjektet og de
midlertidige anlæg der anvendes til
udførelse af entreprisen på
forsikringsstedet. Ved midlertidige
anlæg forstås genstande, der er
fremstillet eller anskaffet udelukkende
til brug ved udførelse af den aktuelle
entreprise.

Hvilke skader dækker den?

! Forsikringen dækker fysiske tab af og
skade på de forsikrede genstande
som følge af en hvilken som helst
uforudset begivenhed, der er ikke
undtaget i forsikringsbetingelserne.

Mulige tilvalg
•

Bygherrens eksisterende bygninger
og bygningsdele

•

Entrepriseansvar, der dækker
bygherren og ikke entreprenøren

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
#

Der gælder en selvrisiko på 7.500 kr.
pr. skade

Hvor er jeg dækket?
! På adressen der fremgår af policen.

Hvilke forpligtelser har jeg?
•

Du skal sikre dig, at oplysningerne i din police er korrekte.

•

I tilfælde af skade skal du altid kontakte os hurtigst muligt.

•

Du skal straks kontakte os, hvis der foretages ændringer i den oplyste arbejdsmetode for
entreprisen eller hvis arbejdet stoppes helt, således at arbejdspladsen er forladt i perioder
længere end 1 uge.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen skal betales ved ikrafttræden. Indbetalingskort til betaling af forsikringen sendes til den
opgivne betalingsadresse eller e-boks. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af betalingskortet.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen starter den dato vi aftaler og løber i byggeperioden samt i en 12 måneders
afhjælpningsperiode.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan ikke opsiges.

