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2830 Virum

Forsikringsnummer
E 9516 612 590

Police for professionel ansvarsforsikring

I denne police og i vilk}rene, er der oplysninger om de forsikringer, som vi har af-
talt med jer.

Det er vigtigt, at I l{ser policen igennem, s} I er sikre p}, at oplysningerne til en-
hver tid er korrekte og i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis det ikke
er tilf{ldet, bedes I kontakte os hurtigst muligt.

Forsikringerne i denne police g{lder fra de nedenn{vnte datoer. V{r opm{rk-
som p}, at denne police afl»ser eventuelle tidligere udstedte policer med samme
forsikringsnummer.

Policen omfatter f»lgende forsikringer: Bilag

Forsikringsaftale

Forsikringsoversigt

Ingeni»ransvarsforsikring #ndret 18.11.2021 A

Hver enkelt forsikring n{vnt i denne police er en selvst{ndig forsikring.

Vilk}r for jeres erhvervsforsikringer kan ses og downloades fra www.topdan-
mark.dk/vilkaar/erhverv. Vilk}rsnummeret, som I skal bruge p} hjemmesiden,
kan I se i jeres police.

Vi har aftalt en 3-}rig forsikringsperiode med jer, der l»ber indtil den 01.01.2022.
Rabat for den fler}rige forsikringsperiode er indregnet i prisen for jeres forsikrin-
ger. Forsikringsaftalen kan fornyes for en ny fler}rig periode med rabat eller en
1-}rig periode uden rabat.

Forsikringerne i denne police beregnes efter den til enhver tid g{ldende tarif og
betales den 1. Januar.
Forsikringerne i denne police har hovedforfaldsdag den 1. Januar.

Vilk}r

Forsikringsperiode

Betaling og hovedforfald

C
D
E
E
6

Topdanmark Forsikring A/S
CVR-nr. 78416114

Erhverv Salg og Service Telefon 70 15 77 77
Boesk{rvej 11A Web www.topdanmark.dk
7100 Vejle E-mail e-salgserviceÅtopdanmark.dk



25. november 2021

Forsikringsnummer
E 9516 612 590
Bilag A

Bilag A

G{ldende vilk}r 4569-03 Ingeni»r s}fremt de ikke er fraveget i policen.

Virksomhedens aktiviteter (Sikrede interesse):

Forsikringen omfatter det professionelle ansvar for ingeni»rvirksomhed med r}d-
givning inden for jernbaneteknik.

Forsikringen er ekskl. ansvaret som energikonsulent jf. lov nr. 485 af 12. juni
1996, og ansvaret for huseftersyn/tilstandsrapporter jf. lov nr. 391 af 14. juni 1995
samt ansvaret for elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen jf. lov
nr. 609 af 14. juni 2011.

D{kningsomr}de:

Norden

D{kningssummer pr. forsikrings}r:
Personskade ............................................................................................. 12.500.000 kr.
Tingskade og/eller formueskade .............................................................. 2.500.000 kr.

Selvrisiko:
Der g{lder en selvrisiko p} 25.000 kr. af enhver tingskade og/eller formueskade.

@vrige bestemmelser

Retroaktiv dato:

Forsikringen d{kker ikke r}dgivning og projektering, udf»rt f»r forsikringens
ikrafttr{den.

Beregningsgrundlag:

Prisen beregnes af firmaets honorarindt{gt ekskl. moms, ekskl. honorarer for
selvst{ndigt forsikrede projekter og ekskl. honorarer videresendt til eksterne un-
derr}dgivere.

Sker der {ndringer i de oplysninger, der er tilg}et Topdanmark er De forpligtet til
at underrette Topdanmark herom, idet {ndringer kan betyde revurdering af pr{-
mieberegningen.

Begr{nsning i forsikringsd{kning:

Forsikringen d{kker ikke;
- Erstatningskrav, som anmeldes 5 }r efter r}dgiverens afslutning af den
r}dgivningsopgave, som fejlen eller fors»mmelsen vedr»rer

- Ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Forsikringen d{kker efter de regler og frister, der g{lder i henhold til reglerne i
lov nr. 522 af 6. juni 2007 om for{ldelse af fordringer, herunder lov nr. 522 af 6. ju-
ni 2007 om for{ldelse af fordringer, herunder reglerne om 10 }rs for{ldelse i for-
brugerforhold.

Ingeni»ransvarsforsikring

Topdanmark Forsikring A/S
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Side 2

Forsikringsnummer
E 9516 612 590
Bilag A

Projektansvars-/objektforsikring:

N{rv{rende forsikring d{kker ikke krav, der er omfattet af:

1. Projektansvarsforsikring/objektforsikring,

2. Anden r}dgiveransvarsforsikring for huseftersyn/tilstandsrapporter i henhold til
lov nr. 391 af 14.06.1995,

3. Anden s{rlig forsikringsordning eller aftale.

Denne begr{nsning g{lder uanset om d{kningssummerne for de under 1-3
n{vnte forsikringer er opbrugt eller mindre end id»mte erstatningsbel»b, eller
kravet er undtaget fra d{kning i henhold til de vilk}r, der er fastsat for de p}g{l-
dende forsikringer.

Konventionalbod:
Uanset vilk}renes punkt 3 A, d{kker forsikringen sikredes pligt til at betale kon-
ventionalbod til bygherren i henhold til bestemmelserne i ABR18 Þ 49, stk. 2, her-
under rimelige og n»dvendige omkostninger i forbindelse hermed. Asbest:

Forsikringen d{kker ikke sikredes erstatningsansvar for formueskade og/eller
skade tilf»jet personer eller ting som skyldes p}virkning af asbest.

Sikrede:

I vilk}rene for ingeni»ransvarsforsikring 4569-3 skal ordet "forsikringstager" l{ses
som "sikrede".

Topdanmark Forsikring A/S
CVR-nr. 78416114

Erhverv Salg og Service Telefon 70 15 77 77
Boesk{rvej 11A Web www.topdanmark.dk
7100 Vejle E-mail e-salgserviceÅtopdanmark.dk
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Forsikringen dækker det erstatnings-
ansvar, forsikringstageren som indehaver
af en ingeniørvirksomhed måtte pådrage
sig over for tredjemand som følge af ska-
degørende handlinger eller undladelser,
der skyldes forsikringstageren eller hans
personale, såfremt tredjemand erstat-
ningskrav er rejst og anmeldelse herom er
foretaget over for Topdanmark inden for
forsikringstiden.

Såfremt den til grund for erstatnings-
ansvaret liggende, ansvarspådragende
adfærd er udvist før forsikringens ikraft-
træden, er det en betingelse for Topdan-
marks erstatningspligt, at forsikringstage
ren godtgør, at hverken han eller nogen,
der på hans vegne har forestået vedkom-
mende opgaver, på noget tidspunkt før
forsikringens tegning har haft kendskab til
eller formodning om, at erstatningskrav vil
kunne rejses.

1
Forsikringens omfang

Forsikringen dækker ingeniørens ansvar
for skader indtruffet i Danmark (ekskl.
Grønland og Færøerne), medmindre an-
det fremgår af policen.

2
Geografisk dæknings-
område

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 til-
siger.

Det samme gælder tilsagn om betaling af
en erstatning, der overstiger den, der
skulle være erlagt, dersom det pågæl-
dende tilsagn ikke var givet.

B Tilsagn om pris og tid
Krav, der skyldes, at afgivne tilsagn om
størrelsen af udgifterne ved et bygge-
foretagendes 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 udbed-
ring, herunder omprojektering i forbindel-
se med sagens udbedring, uanset om ar-
bejdet udføres af forsikringstageren selv.

D Varetægt
Krav, som skyldes beskadigelse af ting,
der er overladt til eller henligger hos for-
sikringstageren.

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 entre-
prenør-, leverandør- eller anden fremstil-
lingsvirksomhed.

H Rådgivning
Skade, der er forvoldt ved en administra-
tion af faste ejendomme, som ikke har
forbindelse med en byggesags gennem-
førelse.

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 sel-
skab, dækker forsikringen ikke, hvis for-
sikringstager eller hans personale har
økonomiske interesser i selskabet.

3
Undtagelser
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Af enhver tingskade betaler forsikringsta-
geren selv det på policen angivne selvri-
sikobeløb. Topdanmark deltager ikke i
betaling af renter og omkostninger af ska-
debeløb under selvrisikoen. Forsikrings-
tageren må selv bære alle eventuelle ud-
gifter for egen bistand af teknisk eksperti-
se og egen advokat. Dersom en tingska-
de overstiger forsikringssummen med
tillæg af selvrisiko, udbetales forsikrings-
summen uden fradrag af den aftalte selv-
risiko.

Topdanmark afholder alle udgifter til egen
teknisk ekspertise samt egne advokatom-
kostninger, jf. pkt. 12, stk. 1, selvom ska-
den overstiger forsikringssummen.

Er dækningssummerne mindre end
idømte erstatningsbeløb, dækkes alene
den forholdsmæssige del af omkostninger
og renter, som svarer til det erstatnings-
beløb, selskabet skal betale.

4
Selvrisiko

Moms i henhold tillov nr. 68 af 18.2.1985
med senere ændringer skal betales af sik-
rede i det omfang, denne kan trække

beløbet fra i sit momsregnskab med Told-
væsenet.

5
Moms
(merværdiafgift)

Afhænder forsikringstager den forsikrede
virksomhed, ophører forsikringen.

Det samme gælder ved omdannelse til
selskabsform eller ændring heraf. Forsik-

ringstager skal i sådanne tilfælde give
Topdanmark meddelelse om ændringen.

6
Overtagelse af anden
virksomhed

Når en forsikring er antaget af Topdan-
mark, løber Topdanmarks risiko – såfremt
intet andet er vedtaget – fra tidspunktet
for forsikringsbegæringens modtagelse.

7
Forsikringens ikraft-
træden

Præmien reguleres en gang om året på
grundlag af forsikringstagers oplysninger
om forvaltede entreprisesummer m.m.

8
Præmieregulering

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 ryk-
ker skriftligt.

D Betales præmien ikke inden for den
frist, der står i rykkerbrevet, mistes retten
til erstatning med virkning fra præmiens
oprindelige forfaldsdag.

9
Præmiens betaling

Forsikringen der er tegnet for 1 år ad
gangen, medmindre andet er aftalt, kan
opsiges tilophør ved udløbet af et forsik-
ringsår. Opsigelsen skal være skriftlig, og
opsigelsesvarslet er 6 uger fra forsikrings-
tagerens side og 3 måneder fra Topdan-

marks. Efter anmeldt skade kan såvel for-
sikringstageren som Topdanmark i indtil
14 dage efter erstatningens betaling eller
skadens afvisning opsige forsikringen
med 14 dages varsel.

10
Hvornår og hvordan
kan forsikringen opsi-
ges

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

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

11
Definition af skadetil-
fælde
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Så snart forsikringstageren får at vide el-
ler må formode, at der vil blive rejst er-
statningskrav 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 hen-
seende, medmindre erstatningskravet på
grund af selvrisikobestemmelserne må
betragtes som Topdanmark uvedkom-

mende. Forsikringstageren er forpligtet til
at medvirke til sagens oplysning og af-
slutning.

Forsikringstageren er ikke berettiget til at
udbetale nogen erstatning eller anerken-
de nogen erstatningspligt med bindende
virkning for Topdanmark, medmindre han
derved kun opfylder sin retspligt.

12
Hvis skaden sker

Er der tegnet forsikring mod samme risiko
i andet selskab, og har dette selskab ta-
get forbehold om, at dækningen falder
bort eller indskrænkes, hvis forsikring tilli-

ge er tegnet i andet selskab, gælder
samme forbehold for nærværende forsik-
ring.

13
Hvis skaden også er
dækket i andet selskab

Forsikringstageren har over for Topdan-
mark pligt til at medvirke til retablering af
skader, for hvis opståen han bærer an-
svaret, ved
A at foretage de hertil nødvendige bereg-
nings- og/eller projekteringsarbejder, og

B at forestå og formidle de praktiske for-
anstaltninger, som retableringen medfø-
rer, herunder at føre sædvanligt tilsyn
med de til skadernes begrænsning og ud-
bedring af iværksatte arbejder.

14
Forsikringstagers med-
virken

Forsikringen dækker ikke ansvar for ska-
de 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 ska-
der i forbindelse med kernereaktioner an-
vendt til sædvanligt industrielt, medicinsk
eller videnskabeligt formål, når anvendel-
sen heraf har været forskriftsmæssig og
ikke har stået i forbindelse med reaktor-
eller acceleratordrift.

15
Krigs-, jordskælvs- og
atomskader mv.

Foruden police og forsikringsvilkår gælder
lov om forsikringsaftaler og lov om forsik-
ringsvirksomhed.

16
Lovgivning

I henhold til bestemmelserne i register-
lovgivningen skal det oplyses, at Top-
danmarks kunder registreres centralt i
Topdanmark med navne, adresse, tele-
fonnummer og personnummeroplysnin-
ger.

17
Registerlovgivning


