TILLÆGSBETINGELSER FOR
ERHVERVSANSVAR FOR EL-INSTALLATØRER
§1
Forsikringen er udvidet til at dække sikredes
erstatningsansvar for skade:
Der er en følge af mangler eller andre ikkekontraktmæssige egenskaber produkter eller
ydelser.
Såfremt den forsikrede virksomhed er elinstallationsvirksomhed uden seriefremstilling af
produkter.
Ved seriefremstilling forstås produktion til
lagervare, uanset antal, og hvis
produktionsapparatet specielt er indrettet til denne
produktion.
Indtil aflevering har fundet sted, dækker
forsikringen ikke ansvar for skade på selve
produktet eller ydelsen. Udgifter ved at hjemtage,
tilintetgøre, reparere eller på anden måde
afhjælpe en mangel ved de ikke-kontaktmæssige
produkter eller ydelser er ikke omfattet af
forsikringen.
Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade vil
indtræde, dækker forsikringen de udgifter og tab,
som er forbundet med foretagelse af de til farens
afværgelse nødvendige udgifter, dog max. Kr.
100.000,§2
På elektromotordrevne maskiner og anlæg.
Herunder elektromotorer, hvorpå
elektroinstallatøren eller dennes ansatte arbejder,
herfra dog undtaget skade på maskiner, anlæg og
el-motorer, som sikrede har til opbevaring,
afbenyttelse eller under transport.
a) Det er en betingelse, at skadeårsagen er
det af elektroinstallatøren eller dennes
ansatte foretaget el-arbejde på maskinen,
anlægget eller el-motoren.
b) Af forsikringssummen kan
maksimumerstatningen på den direkte
skade ikke overstige kr. 100.000 pr. pr.
skadesbegivenhed. Driftstabserstatning
dækkes med overskydende sum op til
summen for skaden.
c) § 3,1 F i de almindelige
forsikringsbetingelsers
undtagelsesbestemmelser er ikke
gældende for § 2.
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§3
På tavleanlæg hvorpå elektroinstallatøren eller
dennes ansatte arbejder, herfra dog undtaget
mekaniske skader og skade på tavleanlæg, som
sikrede har til opbevaring, afbenyttelse eller under
transport.
Af forsikringssummen kan maksimumerstatningen
på den direkte skade ikke overstige kr. 100.000,pr. skadebegivenhed, driftstabserstatning dækkes
med overskydende sum op til summen for
tingskade.
§ 3,1 F i de almindelige forsikringsbetingelsers
undtagelsesbestemmelser er ikke gældende for §
3.
§4
På løse genstande, som elektroinstallatøren eller
dennes ansatte måtte flytte under udførelse af det
af ham eller dem pålagte arbejde.
Af forsikringssummen kan maksimalerstatningen
på den direkte skade ikke overstige kr. 100.000,pr. skadesbegivenhed.
§5
På skjulte el- og rørinstallationer i bygning ved
gennemboring o.l.
Af forsikringssummen kan maksimalerstatningen
på den direkte skade ikke overstige kr. 100.000,pr. skadesbegivenhed.
§6
Ved gravearbejde opstået ved brug af
rendegraver o.l. motordrevne graveaggregater,
herunder ved vejrørsgennemføring, under
forudsætning af, at sikrede kan dokumentere, at
der forinden arbejdets påbegyndelse:
a) Er indhentet tilladelse fra myndighederne,
hvor dette kræves,
b) Har undersøgt hvor ledninger, kabler og
kloakker er anbragt hos myndigheder og
ledningsejere og markeret disse.
Forsikringen dækker ikke skade på bygning. Ved
enhver skade på ledninger, kabler eller kloakker
bærer sikrede en selvrisiko på 10%, dog min. det
for policen gældende selvrisikobeløb.
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Af forsikringssummen kan maksimumerstatningen
på direkte skade ikke overstige kr. 250.000,- pr.
skadesbegivenhed.
§7
På el-gulv-varmekabler, uanset at der
forsikringsmæssigt ikke er sket en tingskade,
dækker forsikringen tab opstået som følge af
forkert nedlægning/montring af og/eller
materialefejl ved el-gulv-varmekabler.
Forsikringen dækker omkostninger og udgifter,
som den forsikrede med selskabets billigelse
pådrager sig ved den nødvendige ophugning og
frilægning af kabel med deraf følgende
retablering.
Af forsikringssummen kan maksimumerstatningen
på den direkte skade ikke overstige kr. 50.000,pr. skadebegivenhed.
Udgiften til selve el-arbejdet og el-materialer er
ikke dækket.
Forsikringstageren bærer en selvrisiko på 10%
dog min. kr. 5.000,§8
El-styresystemer.
Forsikringen er udvidet til indenfor policens
forsikringsbetingelser, at dække sikredes ansvar
for person- og tingskade, herunder driftstab,
forvoldt ved udført arbejde med programmerbare
industristyresystemer, såvel hardware som
software (styringsprogrammer m.v.) såfremt
dokumentation for software foreligger.

overgang til virksomhed drevet i
selskabsform.
b) Og den fortsættende i selskabsform
drevne virksomhed på
anmeldelsestidpunktet er ansvarsforsikret
i ETU med mindre oprindelig ejer kan
dokumentere at være uden indflydelse i
virksomheden på dette tidspunkt.
§ 11
Tab af data.
Uanset at der ikke forsikringsteknisk er sket en
forudgående tingskade dækker forsikringen
ansvar for tab af data, såfremt der inden arbejdets
påbegyndelse foreligger en skriftlig oversigt over
en tilstrækkelig procedure for backup.
Max. erstatning pr. skadetilfælde kr. 250.000,-.
§ 12
Omstilling af låse.
Forsikringen er udvidet til at dække udgifter til
omstilling af låse og genfremstilling af nøgler,
opstået som følge af at nøgler overdraget i den
sikredes varetægt er bortkommet/stjålet.
Max. erstatning pr. skadetilfælde kr. 100.000,Forsikringstageren bærer en selvrisiko på 10%,
dog min. kr. 5.000,-.
§ 13
Nærværende tillægsbetingelser § 1-12 er
etableret som subsidiær dækninger i forhold til en
hver anden tegnet forsikringsdækning. Det vil
sige, at dækningsomfanget i tillægsdækningerne
§1-12 kun træder i kraft i det omfang en skade
ikke kan erstattes ved anden forsikring.

§9
Som driftsleder for energianlæg.
At omfatter ansvar for person- og tingskade, som
sikrede, måtte pådrage sig i egenskab af
driftsleder for energianlæg.
Forsikringen dækker dog ikke ansvar for skader,
der er, eller ville være dækket af en respektive
ejers ansvarsforsikring.
§ 10
Ophørsdækning.
For el-installatører, som driver virksomheden som
enkeltmandsvirkrsomhed (personlig hæftelse)
ydes der efter påhør, dækning for ansvar for
person- og tingskader, som konstateres efter
ophør, under følgende forudsætninger:
a) Ejeren til enhver tid kan dokumentere at
have erhvervsansvarsforsikring tegnet i
ETU i mindst 3 år inden ophør eller
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