Responsumsag 5.1-3514 af 4. maj 2015
Spørgsmål 1a
Findes der indenfor forsikringsbranchen ens standardvilkår til all-risk forsikring?

Svar på spørgsmål 1a
Nej – Selskaberne benytter i praksis egne individuelle vilkår. Der blev i 1992 udarbejdet nogle
modelforsikringsbetingelser for all-risk forsikring, men disse benyttes ikke som standard.

Spørgsmål 1b
Kan vilkårene for de forsikringsaftaler, der er fremlagt som bilag 7 og 15 anses som sædvanlige og
gennemsnitlige i relation til dækning og omfang, sammenlignet med tilsvarende produkter udbudt af andre
forsikringsselskaber på det danske marked?

Svar på spørgsmål 1b
Der er stor variation i dækningen fra selskab til selskab, og det kan derfor hverken generelt eller konkret
vurderes, om et produkt kan anses for sædvanligt eller gennemsnitligt.

Spørgsmål 1c
Kan de forsikringsaftaler med forsikringsbetingelser, der er fremlagt som bilag 7 og 15 anses som all-risks
forsikringer?

Svar på spørgsmål 1c
Ja.

Spørgsmål 1d
Såfremt punkt a. og/eller b. besvares bekræftende, anmodes Responsumudvalget om at oplyse, om bilag 7
og 15 adskiller sig fra de sædvanlige vilkår, og i bekræftende fald beskrive forskellene.

Svar på spørgsmål 1d
Som anført under spørgsmål 1 b, kan det ikke fastslås, hvad der er sædvanligt. Eksempler på, hvilke
punkter, der kan variere fra selskab til selskab, er f.eks. branddækningen og undtagelserne for skader under
transport, skade på selve arbejdsobjektet, almindeligt vejrlig samt hvorvidt forsikringen er subsidiær.

Spørgsmål 2
Responsumudvalget anmodes om at oplyse, om det er sædvanligt/kutyme, at en forsikringsmægler
indhenter kopi af entreprisekontrakten, forinden der rådgives om tegning af en entrepriseforsikring.

Svar på spørgsmål 2
Responsumudvalget kan ikke udtale sig om, hvorvidt forsikringsmæglere indhenter entreprisekontrakten,
inden der rådgives om entrepriseforsikring.

Spørgsmål 3
Responsumudvalget anmodes om at oplyse om det er muligt, at tegne en all-risk forsikring, der tillige
dækker skader (hændelige som culpøse) på byggeriet, påført af hovedentreprenør og eventuelle
underentreprenører. Såfremt spørgsmålet besvares bekræftende anmodes Responsumudvalget om at
oplyse, om præmien for en sådan forsikring ville være højere end den tegnede forsikring, samt størrelsen af
forhøjelsen.

Svar på spørgsmål 3
Det er muligt at tegne all-risk forsikring, der på visse betingelser dækker skader på byggeriet – såvel
hændelige som culpøse – påført af hovedentreprenør/underentreprenør.
Responsumudvalget kan ikke udtale sig om, hvorvidt præmien i tilfælde heraf ville være højere, blandt
andet fordi en del selskaber har de nævnte skadestilfælde med i deres standarddækning.

