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Begæring - Privat entrepriseforsikring 

 

Navn:  Byggeadresse:  

Adresse:  Postnummer og by, byggeadr.:  

Postnummer og by:  Matr. nr., byggeadresse:  

Telefonnr.:  Dato for udfyldelse af skema:  

E-mail:    

 

Deltager forsikringstager som selv-/medbygger: Ja     Nej  
 

 

Entreprisebeskrivelse - beskriv arbejdet og hvordan det skal udføres. Oplys også, om der foretages indgreb i 
bærende konstruktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huset er opført år: _______________  Fundamenttype: _______________   
 

Byggeperiode: 

Fra den ____________________ til den _____________________ Byggeperioden kan maksimalt være 12 måneder. 

Ud over byggeperioden dækker forsikringen automatisk 12 måneders afhjælpningsperiode for det enkelte byggeri. 
 

Hvem er sikret:   

Entrepriseforsikringen omfatter altid bygherren. 

 

lm
Maskinskrevet tekst
OBS - Gem den udfyldte formular på din pc, og vedhæft den dernæst i en e-mail til os.
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Dækningsomfang (sæt x og summer): 

Standarddækning 

  All-Risk 

 Totalentreprisesum ekskl. grundens værdi  DKK ___________ inkl. moms 

 Bygherreleverance (byggematerialer, som du selv leverer) DKK ___________ inkl. moms 

Tilvalgsdækning 

 All-Risk udvides til at omfatte brand og storm (kun ved nybyggeri)  
 Entreprenører er meddækket for brand og storm ved nybyggeri 

 Bestående bygning (førsterisikosum) 
 Værst tænkelig skadeomkostning i byggeperioden for eksisterende  

bygning (dog maksimalt 500.000 kr.)  DKK ___________  

 Bygherreansvar 

 Personskade DKK 5.000.000/Tingskade DKK 2.000.000 

Selvrisiko 

 DKK 7.500 af enhver skade.  

  DKK 15.000 af enhver skade.  

 DKK 30.000 af enhver skade.   

Fælles for de tre selvrisici: Hvis bygherreansvar er tilvalgt, udgør selvrisikoen ved personskade DKK 0.  

 

Ved tagarbejde oplyses, om presenning er nødvendig  Ja     Nej   

Hvis ja, opgiv areal __________ m² og hvor længe __________  

 

Skal der piloteres?   Ja     Nej  
 
Hvis ja, indsendes pæleplan og geoteknisk rapport med oplysning om følgende: 

Antal pæle:  Pælenes længde:  

Pælenes dimension:  Metode (ramning/vibration)  

 
Skal der etableres spunsvæg?   Ja     Nej  
 
Hvis ja, indsendes geoteknisk rapport og planskitse, hvor vægge er indtegnet med oplysning om følgende: 

Materiale  Væglængde  

Metode 
(ramning/vibration)  

Fjernes spunsen efter 
endt arbejde (metode)? 
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Skal der grundvandssænkes?   Ja     Nej  

 
Hvis ja, indsendes geoteknisk rapport med oplysning om følgende: 

Hvor meget sænkes 
vandspejlet 

 
Hvor længe 

 

Skal der udføres perma-
nent dræning (metode) 

 
Vil der opstå permanent 
lokal grundvandssænkning 

 

 
Skal der foretages undermuring eller understøbning af fundament?   Ja     Nej  
 
Hvis ja, indsendes nøjagtig beskrivelse af, hvilke bygningsdele der undermures eller understøbes samt information 
om metode, undermuringsdybde osv. 
 
Oplys maks. antal _________ meter på sektioner, som arbejdet udføres i. 
 

Skal der laves gulvvarme?   Ja     Nej  
 
Hvis ja, indsendes beskrivelse af metode/fremgangsmåde med oplysning om følgende: 

Hvor dybt graves der ned? 
 

Graves der under 
fundament?     Ja          Nej 

 

 
 
Der kan blive stillet yderligere spørgsmål i enkelte sager. 
 
 
 
 
Police bedes udstedt   Tilbud ønskes  
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Dato og forsikringstagers underskrift
  
 
  
 
Nedenstående udfyldes af forsikringsrådgiver/mægler eller selskab: 
 
 
 
Firmanavn/afdeling _______________________________ Ansattes navn _______________________________ 
   (Blokbogstaver)       (Blokbogstaver) 
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