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Forsikringsnummer
E 9614 551 043
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 samt IT
virksomhed.

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:

Hele verden ex. USA/Canada

D{kningssummer pr. forsikrings}r:
Personskade ............................................................................................. 12.500.000 kr.
Tingskade og/eller formueskade ............................................................ 10.000.000 kr.

Selvrisiko:
Der g{lder en selvrisiko p} 200.000 kr. af enhver tingskade og/eller formueskade.

@vrige bestemmelser

Retroaktiv dato:

Skade eller tab konstateret f»r forsikringens ikrafftr{den er ikke d{kket.

Beregningsgrundlag:

Prisen beregnes af firmaets honorarindt{gt ekskl. moms og ekskl. honorarer for
selvst{ndigt forsikrede projekter.

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.

Kontraktansvar:

Forsikringen er inden for de gr{nser, som vilk}rene i »vrigt fasts{tter, og uden
at forsikringssummerne forh»jes, udvidet til at omfatte det ansvar, som de sikrede
m}tte kunne p}l{gges for skade p} personer eller ting samt formuetab forvoldt af
de sikredes underr}dgivere under udf»relsen af de sikredes hverv.

Forsikringen er inden for de gr{nser, som vilk}rene i »vrigt fasts{tter, og uden
at forsikringssummerne forh»jes, udvidet til at omfatte det ansvar, som de sikrede
m}tte kunne p}l{gges for skade p} personer eller ting samt formuetab forvoldt af
de sikredes underr}dgivere under udf»relsen af de sikredes hverv.

Ved d{kning af ansvar i medf»r af foranst}ende bestemmelser har Topdanmark
Forsikring A/S regres over for den ansvarlige efter dansk rets almindelige regler,
og de sikrede er forpligtet til vederlagsfrit at medvirke ved Topdanmark Forsik-
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hold til n{rv{rende bestemmelse, at de sikrede ikke har fraskrevet sig regres
over for underr}dgivere.

IT-ansvar:

Uanset, at andet fremg}r i vilk}rene, d{kker forsikringen erstatningsansvar for
formuetab, som forsikringstageren p}drager sig som f»lge af fejl eller fors»mmel-
se i forbindelse med udf»relsen af den i forsikringsaftalen anf»rte virksomhed.

Advertising Injury:
Forsikringen d{kker sikredes ansvar for "advertising injury" som f»lge af:
1. kr{nkelse af ejendomsrettigheder af enhver art, herunder copyright, varem{r-
ker og andre immaterielle rettigheder,
2. kr{nkelse af privatlivets fred,
3. krav der opst}r fra uautoriseret eller udvidet adgang til systemer,
4. krav der skyldes data eller tjenester udvekslet eller udf»rt over private eller of-
fentlige netv{rk.

Undtagelser:
IT-Ansvarsforsikringen d{kker ikke:
5. ansvar for skade eller tab som f»lge af, at ydelser udebliver, ikke kommer retti-
digt frem eller ikke pr{steres rettidigt,
6. ansvar for skade eller tab som f»lge af, at aftale mellem sikrede og bestilleren
oph{ves,
7. ansvar for skade eller tab, n}r ansvaret alene begrundes i en h{ftelse for s{r-
lig virkningsgrad eller pr{stationsevne,
8. ansvar for skade eller tab som f»lge af misbrug af fortrolige oplysninger,
9. tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, om-
levere, omg»re, reparere, tilintetg»re, bortfjerne eller tr{ffe tilsvarende foranstalt-
ninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser,
10. b»der eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, her-
under punitive damages.

Begr{nsning i forsikringsd{kning:

Forsikringen d{kker ikke ansvar for driftstab, avancetab, eller andet indirekte tab,
eller for krav rejst mod sikrede mere end 5 }r (dog 10 }r i forbrugerforhold) efter
afleveringen af den bygning eller det anl{g, som fejlen eller fors»mmelsen vedr»-
rer.

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.
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Erhvervs- og produktansvar ikke omfattet:

Forsikringen d{kker ikke ansvar for skade eller tab, der er d{kket af en er-
hvervs- og produktansvarsforsikring, hvad enten en s}dan er tegnet eller ej.

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 .
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Erhverv Kundecenter Telefon 70 15 85 85
Borupvang 4 Web www.topdanmark.dk
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