Niels Thougård Pedersen
From:
Sent:
To:
Subject:

Kenneth Gottlieb Jensen <KGV@topdanmark.dk>
11. december 2018 11:17
Niels Thougård Pedersen
SV: Ny police E 9516 612 590

Hej Niels,
Det er helt fair du godt vil have en bekræftelse. Så den får du selvfølgelig her.
Vi bekræfter at de ting du har krydset af i på blanketten selvfølgelig er meddækket da der også er taget højde for
dem i præmieberegningen.
Rigtig god dag.
Venlig hilsen
Kenneth Gottlieb Jensen / Privatassurandør Plus
Eksam. Assurandør
Privat Assurandører - PA+ Øst
E-mail: kgv@topdanmark.dk
Tlf.: 44741883 / Mobil: 51316247
Linkedin
Topdanmark Forsikring A/S
Borupvang 4, 2750 Ballerup
CVR-nr. 78416114
Klar det meste online i Mit Topdanmark: Overblik, selvbetjening og status på skader - log ind på
www.topdanmark.dk/logind

_____________________________________________
Fra: Niels Thougård Pedersen <niels@trailc.dk>
Sendt: 10. december 2018 17:50
Til: Kenneth Gottlieb Jensen <KGV@topdanmark.dk>
Emne: Ny police E 9516 612 590

Hej Kenneth
Jeg har i dag modtaget den endelige police for min erhvervsansvarsforsikring. Under ”virksomhedens aktiviteter” er
anført at forsikringen omfatter rådgivning indenfor jernbaneteknik. Det gør den også i en bred forstand, men
jernbaneteknik er ikke en veldefineret term (og formodentlig slet ikke i forsikringsverdenen), så jeg havde egentlig
troet at der i policen ville være anført alle de arbejdsområder jeg havde krydset af på blanketten (vedhæftet) som
ligger til grund for sorsikringstilbuddet, og hvor jeg havde gjort mig umage for at tydeliggøre bredden af mine
aktiviteter.
Nu indgår den udfyldte blanket jo ikke i hverken police eller andet aftalegrundlag, så for god ordens skyld vil jeg
bede om enten en revideret police eller som minimum en bekræftelse på, at alle de afkrydsede arbejdsområder er
dækket af forsikringen.
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<<Fil: TopDK-blanket.pdf >>
Med venlig hilsen / Best regards
Niels Thougård Pedersen
Trailc, Virumbakken 10, DK-2830 Virum
(+45) 2336 7248
Niels@trailc.dk
www.Trailc.dk
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Vilkår for ingeniøransvarsforsikring
1 Forsikringens
omfang

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, forsikringstageren
som indehaver af en ingeniørvirksomhed måtte pådrage sig overfor tredjemand som følge af skadegørende handlinger eller undladelser, der skyldes forsikringstageren eller hans personale,
såfremt tredjemands erstatningskrav er rejst og anmeldelse
herom er foretaget over for Topdanmark inden for forsikringstiden.

Såfremt den til grund for erstatningsansvaret liggende, ansvarspådragende adfærd er udvist før
forsikringens ikrafttræden, er
det en betingelse for topdanmarks erstatningspligt, at forsikringstageren godtgør, at hverken
han eller nogen, der på hans
vegne har forestået vedkommende opgaver, på noget tidspunkt
før forsikringens tegning har haft
kendskab til eller formodning
om, at erstatningskrav vil kunne
rejses.

2 Geografisk
dækningsområde

Forsikringen dækker ingeniørens
ansvar for skader indtruffet i
Danmark (excl. Grønland og

Færøerne), medmindre andet
fremgår af policen.
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3 Undtagelser

Undtaget fra Topdanmarks risiko
er:
A Garanti
Krav, som alene støtter sig på tilsagn fra forsikringstager om en
erstatningspligt, der går videre
end, hvad gældende ret tilsiger.
Det samme gælder tilsagn om
betaling af en erstatning, der
overstiger den, der skulle være
erlagt, dersom det pågældende
tilsagn ikke var givet.
B Tilsagn om pris og tid
Krav, der skyldes, at afgivne tilsagn om størrelsen af udgifterne
ved et byggeforetagendes gennemførelse, eller om længden af
den tid, der vil medgå hertil, viser
sig at være urigtige.
C Omprojektering
Tab hos forsikringstageren, som
skyldes den tid, han i tilfælde af
en indtrådt skade anvender på
sagens opklaring og udbedring,
herunder omprojektering i forbindelse med sagens udbedring,
uanset om arbejdet udføres af
forsikringstageren selv.
D Varetægt
Krav, som skyldes beskadigelse
af ting, der er overladt til eller
henligger hos forsikringstageren.

E Visse former for tilregnelse
Skade forårsaget ved forsætlig
eller groft uagtsom adfærd fra
forsikringstagerens eller betroede medarbejderes side.
F Specielle ansvarsgrundlag
Skade forvoldt ved benyttelse af
luft- og søfartøj eller motordrevet
køretøj.
G Entreprenørvirksomhed
Skade eller tab, der er forvoldt
ved entreprenør-, leverandør-,
eller anden fremstillingsvirksomhed.
H Rådgivning
Skade, der er forvoldt ved en administration af faste ejendomme, som ikke har forbindelse
med en byggesags gennemførelse.
I Blandede interesser
Forsikringen dækker ikke i det
omfang, forsikringstager selv er
skadelidt som deltager i en byggesag. Det være sig som bygherre, sælger, udlejer, producent
eller lignende.
Såfremt skadelidte er et selskab, dækker forsikringen ikke,
hvis forsikringstager eller hans
personale har økonomiske interesser i selskabet.
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Vilkår for ingeniøransvarsforsikring

4 Selvrisiko

Af enhver tingskade betaler forsikringstageren selv det på policen angivne selvrisikobeløb.
Topdanmark deltager ikke i betaling af renter og omkostninger af
skadebeløb under selvrisikoen.
Forsikringstageren må selv bære
alle eventuelle udgifter for egen
bistand af teknisk ekspertise
og egen advokat. Dersom en
ting-skade overstiger forsikringssummen med tillæg af selvrisiko, udbetales forsikringssummen uden fradrag af den aftalte
selvrisiko.

Topdanmark afholder alle udgifter til egen teknisk ekspertise
samt egne advokatomkostninger, jf. pkt. 12, stk. 1, selv om
skaden overstiger forsikringssummen.
Er dækningssummerne mindre
end idømte erstatningsbeløb,
dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og
renter, som svarer til det erstatningsbeløb, selskabet skal betale.

5 Moms
(merværdiafgift)

Moms i henhold til lov nr. 68 af
18.2.1985 med senere ændringer skal betales af sikrede i det

omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med
Toldvæsenet.

6 Overtagelse af
anden virksomhed

Afhænder forsikringstager den
forsikrede virksomhed, ophører
forsikringen.
Det samme gælder ved omdannelse til selskabsform eller ænd-

ring heraf. Forsikringstager skal i
sådanne tilfælde give Topdanmark meddelelse om ændringen.

7 Forsikringens
ikrafttræden

Når en forsikring er antaget af
Topdanmark, løber Topdanmarks
risiko - såfremt intet andet er

vedtaget - fra tidspunktet for forsikringsbegæringens modtagelse.

8 Præmieregulering

Præmien reguleres en gang om
året på grundlag af forsikringsta-

gers oplysninger om forvaltede
entreprisesummer m.m.
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9 Præmiens
betaling

A Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag.
B Sammen med præmien opkræves tillige eventuel stempelafgift
til staten samt alle udgifter ved
opkrævning af præmien.

C Betales præmien ikke til tiden,
skal der betales gebyr og renter.
Topdanmark rykker skriftligt.
D Betales præmien ikke inden
for den frist, der står i rykkerbrevet, mistes retten til erstatning
med virkning fra præmiens oprindelige forfaldsdag.

10 Hvornår og

Forsikringen, der er tegnet for 1
år ad gangen, medmindre andet
er aftalt, kan opsiges til ophør
ved udløbet af et forsikringsår.
Opsigelsen skal være skriftlig,
og opsigelsesvarslet er 6 uger
fra forsikringstagerens side og 3

måneder fra Topdanmarks. Efter
anmeldt skade kan såvel forsikringstageren som Topdanmark i
indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning opsige forsikringen med
14 dages varsel.

Flere skader, som inden for en
opgave skyldes samme ansvarspådragende fejl, betragtes inden
for kontraktansvarsområdet som
et skadetilfælde, når opgaven
udføres for en enkelt klient.

Den omstændighed, at forsikringstager/sikrede ved sit tilsyn
overser den begåede fejl, betragtes ikke som et selvstændigt
skadetilfælde.

hvordan kan forsikringen opsiges

11 Definition af
skadetilfælde
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Vilkår for ingeniøransvarsforsikring

12 Hvis skaden
sker

13 Hvis skaden
også er dækket i
andet selskab

14 Forsikringstagers medvirken

8

Så snart forsikringstageren får
at vide eller må formode, at der
vil blive rejst erstatningskrav
imod ham, skal han straks give
Topdanmark skriftlig meddelelse
herom, jf. pkt. 1, og herefter
overlade Topdanmark eller Topdanmarks advokat at varetage
hans interesser i enhver henseende, medmindre erstatningskravet på grund af selvrisikobestemmelserne må betragtes som

Topdanmark uvedkommende.
Forsikringstageren er forpligtet
til at medvirke til sagens oplysning og afslutning.
Forsikringstageren er ikke berettiget til at udbetale nogen erstatning eller anerkende nogen erstatningspligt med bindende virkning for Topdanmark, medmindre
han derved kun opfylder sin retspligt.

Er der tegnet forsikring mod
samme risiko i andet selskab, og
har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder

bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet
selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring.

Forsikringstageren har over for
Topdanmark pligt til at medvirke
til retablering af skader, for hvis
opståen han bærer ansvaret,
ved
A at foretage de hertil nødvendige beregnings- og/eller projekteringsarbejder, og

B at forestå og formidle de praktiske foranstaltninger, som retableringen medfører, herunder at
føre sædvanligt tilsyn med de til
skadernes begrænsning og udbedring iværksatte arbejder.
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15 Krigs-, jord-

Forsikringen dækker ikke ansvar
for skade som direkte eller indirekte er en følge af
1. krig, krigslignende forhold,
oprør eller borgerlige uroligheder.
2. jordskælv eller andre naturkatastrofer.
3. atomkernereaktioner, fx kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion)
og radioaktivt henfald, hvad

enten sådan skade indtræder
i krigstid eller fredstid.
Forsikringen dækker dog ansvar
for skader i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, når anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift.

16 Lovgivning

Foruden police og forsikringsvilkår gælder lov om forsikringsaf-

taler og lov om forsikringsvirksomhed.

17 Registerlov-

I henhold til bestemmelserne i
registerlovgivningen skal det
oplyses, at Topdanmarks kunder
registreres centralt i Topdan-

mark med navne-, adresse-, telefonnummer- og personnummeroplysninger.

skælvs- og atomskader mv.

givning
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Topdanmark Forsikring A/S
Reg. nr. VIR173001

Formula

Borupvang 4
2750 Ballerup
Telefon 44 68 33 11
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