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Entrepriseforsikring
POLICE

Forsikringstager

Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse
Kirkevej 4
6960, Hvide Sande
CVR-nr. : 31638550

Kundenummer hos Willis Towers Watson

27445156

Forsikringsselskab og policenummer

Selskab: Gjensidige Forsikring
Policenummer: 6876675

Datoer for entreprisen

Byggestart 01-03-2022
Forventet aflevering 28-10-2024

Forsikringsomkostning eksklusive eventuelle skatter og afgifter

DKK 16.306

Skadesforsikringsafgift

Skadesforsikringsafgift til staten opkræves i tillæg til ovenstående årlige forsikrings-
omkostning og beregnes jf. lov om skadesforsikringsafgift §2.

Selvrisiko

Dækning Selvrisiko

Generelt DKK 10.000

LEG 3 / 06 DKK 100.000

Nøgledækning DKK 1.500

Personskade DKK 0

Forsikringsbetingelser

WIP CAR 107
Link til betingelser
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Medforsikret

Navn Land CVR-nr DB-07

Ingen medforsikrede

Geografisk område

Danmark

Dækningsoversigt

Hoveddækning Forsikringssummer

Position I - entreprise all-risks DKK 11.000.000

Position II - skade på bestående bygninger DKK 5.000.000

Position III - ansvar DKK 25.000.000

Øvrige dækning Forsikringssummer

Brand Ikke omfattet

Afhjælpningsperiode 24 måneder

LEG 3 / 06 
Den valgte 

entreprisesum

Lagerdækning / floater DKK 5.000.000

Skadekonsulenter DKK 2.000.000

Montagedækning | Testperiode 4 uger

Lovliggørelse
DKK 10% af 

entreprisesum

Nøgledækning DKK 100.000

Jordskadedækning DKK 5.000.000

Genfremstilling af dokumenter DKK 1.000.000

Løsøre | 1. risiko Ikke omfattet

Huslejetab | Forsikringssum Ikke omfattet

Byggelånsrenter Ikke omfattet

Forceringsomkostninger Ikke omfattet

Lagerdækning hos leverandør Ikke omfattet

Meromkostninger Ikke omfattet

Bygherres udgift * Ikke omfattet

Farligt arbejde Ikke omfattet

* Bygherres udgift ved manglende mulighed for rettidig 
overdragelse
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Risikooplysninger

Type Oplyst

Adresse Slusen 1-54 

Postnr og by 6960 Hvide Sande

Land Danmark

Projektnavn Ejf. Ferieprojekt Hvide Sande Sluse

Entreprisetype Tilbygning / renovering / ombygning

Varmt arbejde Nej

Beskrivelse af 
byggeprojekt

Renovering af 54 feriehuse. Bestående udskiftning 
af facade beklædning 

Entreprisens samlede 
værdi

DKK 11.000.000

Areal 5.400 m2

Individuelle klausuler for Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse

Der er ingen individuelle klausuler
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1. Byggematerialer

Hårde hvidevarer, køkken- skabs- og badelementer, sanitet og VVS- og el-artikler er først 
omfattet af forsikringen, når disse er indføjet på blivende plads i bygning, medmindre de 
pågældende materialer er anbragt i aflåst stålcontainer eller i aflåst rum i bygningen. 

Det forudsættes, at stålcontainere skal være aflåst med F&P-klassificeret lås og beslag i 
minimum grade 5. 

Døre til bygning eller rum i bygning skal være aflåst med mindst en Forsikring & Pension-
registreret låseenhed som Låseenhed I (låsekasse, slutblik og cylinder, eller hængelås og 
beslag) eller tilsvarende jævnfør Forsikring & Pensions Sikringskatalog. 

Vinduer til bygning eller rum i bygning skal være lukkede og fastholdt med lukkebeslag i 
mindst to punkter.

Forsikringen dækker ikke tyveri, medmindre der er tydelige tegn på opbrud.

2. Nedbrydning af bygninger og anlæg

Det er en betingelse for forsikringen, at entreprenør kontrollerer, at alle forsyningsledninger i 
eller inden for respektafstand af nedrivningsområdet er afbrudt/omlagt, inden arbejdets 
igangsætning.

Kontrollen skal ske på baggrund af kortmateriale fra ledningsejeren eller om nødvendigt 
påvisning af denne samt kortoplysninger fra LER. 

Nedrivningen skal udføres i henhold til anvisninger og udførelsesmetoder, der er udarbejdet af 
den rådgivende ingeniør, og være i overensstemmelse med nedbrydningsbranchens 
vejledninger og DIN-4150-3 med hensyn til vibrationer.

3. Afstivning af byggegruber

Det er en betingelse for dækning, at installationsmetode og afstivningsplan skal være 
godkendt af den til projektet tilknyttede rådgivende ingeniør. 

Indfatningsvægge skal dimensioneres i såvel brudgrænsetilstand som anvendelsestilstanden 
med hensyn til den tilladelige deformation. 

De midlertidige afstivninger må ikke fjernes, før konstruktionen/bygningen er endeligt 
stabiliseret.

4. Lukket klimaskærm

Det er en betingelse for dækning, at der ikke monteres trægulve, lette vægge, skabe, 
køkkener, badeværelser, lofter, beklædninger eller andre fugtfølsomme genstande, før 
klimaskær-men er lukket og tæt – enten permanent eller midlertidigt i henhold til relevante 
anvisninger. Ved klimaskærm forstås de bygningsdele (ydermure, tag/etageadskillelse, 
vinduer med tilhørende fuger, samlinger/inddækninger), der omslutter det etageareal, hvori de 
fugtfølsomme materialer monteres.

5. Indgreb i tag- og bærende konstruktioner

Det er en betingelse for dækning under betingelsernes position II at åbne tagflader/kviste uden 
for arbejdstiden afdækkes med egnede presenninger, der fastgøres forsvarligt langs alle frie 
sider. 
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Indgriben i bærende/stabiliserende konstruktioner skal foretages i henhold til gældende 
DS/EN normer, og der skal træffes nødvendige foranstaltninger, såsom afstivning af de 
berørte konstruktioner, for at sikre, at de stabilitetsmæssige forhold ikke svækkes. Den 
midlertidige understøtning af bærende konstruktioner skal kunne påvises at være udført 
statisk korrekt. Disse midlertidige afstivninger må ikke fjernes, før alle samlinger er etableret 
og har opnået fornøden styrke.

6. Udgravning nær/op mod eksisterende bygninger og konstruktioner

Det er en betingelse for dækning, at udførelsesmetoden skal være godkendt af den til 
projektet tilknyttede rådgivende ingeniør. Afstivning skal udføres i takt med udgravningens 
udførelse. 

Der må ikke graves dybere end til 0,3 meter over grundvandsspejlet. 

7. Styret underboring/opgravningsfrie metoder (NO DIG).

Forsikringen omfatter tab og skade som følge af opgravningsfrie metoder (NO DIG), dog ikke 
tunnelering med åben front (pipe jacking) og mikrotunnelering med dimensioner over Ø1200 
mm. Det er en betingelse for dækning, at arbejdet tilrettelægges og udføres i henhold til 
”Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for styrbare metoder” og de opstillede krav i ” Særlige 
arbejdsbeskrivelser (SAB) for styrbare metoder”.
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            Udskrevet 24. January 2022

De anførte præmier er excl. eventuelle gebyrer, skadesforsikringsafgift og andre skatter og afgifter, men 
kan være inkl. mæglervederlag mm.

Uanset de anførte selvrisikobeløb kan der jf. forsikringsbetingelserne være specielle selvrisici og 
afskrivninger i tilfælde af skade.

Willis Towers Watson anbefaler, at du gennemlæser police og forsikringsbetingelserne. Hvis du mener, 
at der er uoverensstemmelser i forhold til de faktiske forhold, eller i øvrigt har bemærkninger hertil, 
beder vi dig gøre opmærksom på dette snarest muligt.


