
FT.nr.: 51778 DanmarkSelskab: Købstædernes Forsikring, Gensidig

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Vilkårsnummer: APR-2102-Djøf Forsikring

Strandgade 27A    1401 København K    CVR-nr. 51148819    Telefon 33 14 30 50    kundeservice@djoefforsikring.dk    www.djoefforsikring.dk 51
77

8 
0

1.
23

Entrepriseforsikring

Her får du et overblik over, hvordan vores entrepriseforsikring dækker. For at få det fulde overblik kan du læse mere i vores vilkår, som du 
finder på djoefforsikring.dk. Vælger du en entrepriseforsikring hos os, kan du se din police på Min Side, som beskriver, hvilke dækninger du 
har valgt, og hvordan du er dækket. Sammen med vilkårene er det vores fælles aftalegrundlag.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Entrepriseforsikringen dækker ombygning, tilbygning og renovering på ejendom og bygning. Forsikringen dækker også opførelse af ejen-
dom og bygning. Forsikringen består af en basisdækning med mulighed for en række tilvalgsdækninger.

Hvad dækker den?
Forsikringen dækker fysisk tab af og skade på de
forsikrede genstande ved uforudsete
begivenheder.

Basisdækninger:
 9 All-risk-forsikring af entreprisen

 9 Bygherreansvar

Tilvalgsdækninger:
 9 Eksisterende bygning og bygningsanlæg

 9 Entreprenørmateriel

 9 Lejers indbo

 9 Nøgletab

 9 Huslejetab

 9 Brand i forbindelse med nyopførelser

Hvad dækker den ikke?
 8 Generelt dækker forsikringen ikke skader, der er 

undtaget i vilkårene og policen

 8 Brand på om- og tilbygninger

 8 Afhjælpning af entreprenørens fejl og mangler

Er der nogen begrænsninger 
af dækningen?
 ! Fejlkonstruktion, materialefejl eller forkert udfø-

relse

 ! Skade på arbejdsobjekt efter aflevering af entre-
prisen

 ! Tab eller skade, der indtræffer efter udløbet af 
afhjælpsperioden

 ! Tyveri- og hærværksskader forårsaget under 
besættelse

https://www.djoefforsikring.dk
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Entrepriseforsikring

Hvor er jeg dækket?

 9 Forsikringen dækker den nævnte entreprise med de angivne dækningssummer.

Hvilke forpligtelser har jeg?

Du skal straks informere os skriftligt, hvis 

• ejendommen bliver solgt

• der sker ændringer af ejerforhold (fx selskabsform)

• der sker ændringer i byggeperioden.

Hvornår starter og slutter dækningen?

Forsikringen dækker i den periode, som er angivet i policen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du skal betale forsikringen senest på den dato, som fremgår af indbetalingskortet.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Både du og forsikringsselskabet kan opsige forsikringen skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes
udløb.

Både du og forsikringsselskabet har desuden mulighed for at opsige en forsikring i forbindelse med en skade. Det skal
dog ske senest 1 måned efter, skaden er afsluttet og med en varselsperiode på 14 dage.


