Udskriv formularen

Begæring om All-risk Entrepriseforsikring
Forsikringstager:

Navn:
Adresse:
Post nr.:

By:

Tlf. nr.

Tlf. nr.

Ved ombygning og tilbygning:

E-mail:

Police nr. på bygningsforsikring:

Bygherre:

Entreprenør:

Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

Postnr. og by:

Postnr. og by:

Rådgivende ingeniør:

Arbejdspladsen:

Navn:

Matr. nr.:

Adresse:

Adresse:

Postnr. og by:

Postnr. og by:

Entreprisebeskrivelse - Beskriv arbejdet og hvordan det udføres:

Ved nybyggeri og tilbygninger:
Etageareal, inkl. tag / kælder som bliver bygget
Antal etager

Kvm.

Byggemåde:

Alka Forsikring

Mur/beton
Træ
Andet
Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, DK-2630 Taastrup
Telefon 70 12 14 16, Telefax 43 58 58 57
alka@alka.dk, www.alka.dk, Giro 2 02 43 30

Forsikrings-Aktieselskabet Alka, CVR-nr. 31 45 23 17
Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II, CVR-nr. 16 60 31 04
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Projektmateriale:

De med X markerede dokumenter er vedlagt:

Arbejdsbeskrivelse og entreprise betingelser med samtlige betingelser m.h.t. ansvar og forsikring
Geoteknisk rapport – hvis der er specielle jordarbejder som pilotering, spunsning og
grundvandssænkning
Alka kan i særlige tilfælde bede om mere materiale til bedømmelse af risikoen.
Sikrede på policen:
•

All-risk

•

Bygherre, entreprenører og underentreprenører

•

Første-risiko dækning for skade på bestående
bygning

•

Bygherre

•

Ansvar

•

Bygherre, entreprenører og underentreprenører

Rådgivende ingeniør og/eller arkitekt kan ikke medforsikres.
Byggeperiode:

Vær opmærksom på, at forsikringen skal laves inden byggeriet starter.

Fra den

Til den

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

Til- og ombygningsarbejde?
Ja:

Nej:

Hvis ja:
• Foretages indgriben i bærende konstruktioner?
•
•

Er afdækning af tagflade med presenning nødvendig?
I givet fald, hvor længe _________________

•

Hvor stort areal ____________ kvm.

Ja:

Nej:

Ja:

Nej:

Ja:

Nej:

Nedrivningsarbejde?
Foretages nedrivningsarbejde
Hvis ja, skal arbejdets omfang nøje beskrives.
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Skal der foretages undermuring eller understøbning?
Ja:

Nej:

Hvis ja, skal vi have en nøjagtig beskrivelse af hvilke bygningsdele, der undermures, undermuringsform,
undermuringsdybde osv.
•

Arbejdet udføres i sektioner på max.

meter

Nedenstående skal udfyldes hvis der skal piloteres, spunses eller grundvandssænkes:
•

Er eventuel eksisterende bygning opført på pæle og med selvbærende dæk?

•

Hvis nej, hvordan er fundament?

•

Afstand fra byggefelt til nærmeste eksisterende bebyggelse?

Ja:

Nej:

meter

Skal der piloteres?
Ja:

Nej:

Hvis ja, indsendes pæleplan og geoteknisk rapport med oplysninger om følgende:

•

Antal pæle?

•

Pælenes længde?

•

Pælenes dimension?

•

Metode – ramning / vibration?

Skal der etableres spunsvæg?
Ja:
Nej:
Hvis ja, indsendes pæleplan og planskitse, hvor spunsvægge er indtegnet, med
oplysninger om følgende:
•

Materiale?

•

Metode – ramning / vibration?

•

Væglængde?

•

Fjernes spunsen efter endt arbejde? (Metode)

Skal der grundvandssænkes?
Ja:

Nej:

Hvis ja, indsendes geoteknisk rapport med oplysning om følgende:

•

Hvor meget sænkes vandspejlet?

•

Hvor længe?

•

Skal der udføres permanent dræning (metode)?

•

Vil der opstå permanent lokal grundvandssænkning?
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Forsikringssum: Skal altid udfyldes
•

Totalentreprisesum inkl. arkitekt – og
ingeniørhonorar ekskl. moms:

Kr.

•

Bygherreleverance:

Kr.

•

Bestående bygning – første-risikosum
Skal altid udfyldes ved tilbygning/renovering/ombygning

Værst tænkelig skade i byggeperioden på eksisterende
bygning.

At det er en ”Første-risikosum” betyder at der ikke kan
gøres underforsikring gældende, hvis skaden er større end
forsikringssummen.

Andet

Kr.

250.000

Kr.

500.000

Kr.

1.000.000

Kr.

Ansvarsforsikring

Standard forsikringssum
Personskade:
Tingskade:

Kr.
Kr.

Anden sum:
Personskade:

Kr.

Tingskade

Kr.

Kombineret person- og tingskade:

Kr.

7.000.000
3.000.000

10.000.000

Selvrisiko:
Standard selvrisikoen er kr. 5.000,- pr. skade. Der er dog ikke selvrisiko ved personskader under
ansvarsforsikringen.
Ønskes en højere selvrisiko:
Kr.
10.000
Kr.

25.000

Kr.
Der gøres opmærksom på, at det ved specielle arbejder er muligt, at Alka stiller krav om forhøjet
selvrisiko.
Police / tilbud:
Police bedes udstedt:

Tilbud ønskes:

Der kan i enkelte sager være behov for yderligere oplysninger.
Underskrift:
Jeg bekræfter, at oplysningerne er afgivet efter bedste viden og overbevisning.
Dato:

________________________ Navn: _______________________________________
Skal udfyldes

Skal udfyldes

Send mail til Alka
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