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1. Hvornår er man ansvarlig

Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl
eller forsømmelse er skyld i den skete skade.

Denne hovedregel - skyldreglen - står ikke skrevet i nogen
lov, men er opstået gennem århundreders retspraksis.

Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes skaden
hændelig, og for hændelig skade er man ikke ansvarlig.
Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet.

Ansvarsdækningens formål er at betale for sikrede, hvis
denne har pådraget sig et erstatningsansvar, og at friholde
sikrede, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod
sikrede.

Alm. Brand træffer i øvrigt bestemmelse om sagens
behandling over for skadelidte.

Sikredes anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun
denne selv - ikke Alm. Brand. Sikrede kan derfor - ved at
anerkende et erstatningsansvar - risikere selv at måtte
betale en erstatning, som ikke er omfattet af dækningen.

2. Sikrede

Sikret er:

2.1
Forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste
værende personer, herunder:

2.1.1.
Lønnet og ulønnet medhjælp under udøvelsen af
arbejde med ejendommens pasning, eksempelvis
varmemestre, viceværter og/eller gårdmænd.

2.1.2.
Bestyrelsesmedlemmer, når de arbejder i
forsikringstagers regi med enten administrative eller
praktiske opgaver, herunder ved besigtigelse af
lejligheder.

2.1.3.
Beboere/lejere, når disse deltager i fællesarbejde i
forsikringstagers regi, såfremt skaden ikke er
dækket af en privatansvarsforsikring.

3. Geografisk område

Dækningen omfatter skade indtruffet i Danmark (eksklusive
Grønland og Færøerne). Skade uden for Danmark dækkes
dog, såfremt skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller
midlertidigt ophold, når rejsen eller opholdet har direkte
forbindelse til sikredes arbejde for forsikringstageren.
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4. Hvilket ansvar er dækket

4.1.
Dækningen omfatter ansvar for person- eller tingskade,
som sikrede pådrager sig

4.1.1.
som ejer eller bruger af bygning og fællesarealer
samt dertil hørende redskaber og anlæg på det i
policen anførte forsikringssted

4.1.2.
under udøvelse af

4.1.2.1.
sædvanlige foreningsaktiviteter, uanset om der
er etableret en forening eller ej, herunder møder,
fælles oprydning og vedligeholdelse,
selskabelige/sociale arrangementer, besigtigelse
af lejligheder og lign.

4.1.2.2.
tilsvarende aktiviteter i forsikringstagers regi

4.1.3.
ved håndværksmæssigt arbejde i forsikringstagers
regi

4.1.4.
som bygherre ved mindre byggeprojekter, defineret
som ny-, om- eller tilbygning samt reparations og
vedligeholdelsesarbejder, hvor den budgetterede
entreprisesum eksklusive moms ikke overstiger
500.000 kr. (indeksreguleres ikke) (inklusive alle
ydelser samt materialer, som er bestemt til
indføjelse i bygning), og som ikke indebærer
nedramning, pilotering, vandstandssænkning,
spunsning, undermuring, sprængning eller
nedbrydning

4.2.
Dækningen er udvidet til at dække sikredes
erstatningsansvar for skade på person eller ting forvoldt
af håndværktøj og redskaber, hvad enten skaden sker
under arbejde for forsikringstager eller i forbindelse
med, at håndværktøjetlredskabet er udlånt af
forsikringstager til beboer( e)/Iejere.

4.3.
Enhver arbejdsskade er på tidspunktet for skadens
anmeldelse til forsikringsselskabet tillige anset for
anmeldt under nærværende dækning, under
forudsætning af at arbejdsskadeforsikringen tillige er
placeret i Alm. Brand.

4.4.
Dækningen omfatter alene sikredes ansvar for
formuetab, der er en følge af en i øvrigt
dækningsberettiget skade



5. Dækningen omfatter ikke:

5.1.
Ansvar for skade forvoldt ved udøvelse af en i eller på
ejendommen drevet virksomhed.

5.2.
Ansvar, der udelukkende støttes på aftaler, herunder
ansvar, der følger af tilsagn fra sikrede som en anden
erstatningsydeIse eller om et videregående ansvar, end
hvad følger af almindelige erstatningsregler.

5.3.
Ansvar for skade på ting

5.3.1.
tilhørende forsikringstageren

5.3.2.
som sikrede har ti! lån, leje, opbevaring,
afbenyttelse, befordring, eller af anden grund har i
varetægt eller har sat sig i besiddelse af

5.3.3.
som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere,
reparere, montere eller på anden måde bearbejde
eller behandle.

5.4
Ansvar for skade på ting forvoldt ved udgravnings- eller
opgravningsarbejder, jordboringsarbejder,
nedbrydnings- eller nedremninqserbeyiet,
opfyldningsarbejder, afgravnings-, påfyldnings- og
andre terrænreguleringsarbejder,
grundvandssænkninger og andre
grundvandsreguleringer.

Dog dækkes sikredes ansvar for skade på ting forvoldt
ved almindeligt ud- og opgravningsarbejde udført af
sikrede, når det kan dokumenteres, at sikrede forud for
ethvert sådant arbejde har indhentet tilladelse fra
myndighederne, hvor dette kræves, og har indhentet
kortmateriale og undersøgt, hvor ledninger, kabler og
kloakker er anbragt. Tilsvarende dækkes sikredes
ansvar som bygherre ved jordarbejde, som ikke er
undtaget efter punkt 4.1.4 og/eller 5.5.

5.5.
Ansvar for skade på ting forvoldt ved brug af
sprængstoffer, herunder fyrværkeri. Dog dækkes
forsikringstagers arrangøransvar i relation til lovlige
fyrværkeriafbrændinger foretaget af selvstænd ig
virkende fyrværker med gyldig ansvarsforsikring.

5.6.
Bygherreansvar i relation til skade på person og ting,
når den budgetterede entreprise sum eksklusive moms
overstiger 500.000 kr. (indeksreguleres ikke) (inklusive
alle ydelser samt materialer, som er bestemt ti!
indføjelse i bygning), opstået ved.
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5.6.1.
ny-, om- og tilbygning samt reparations- og
vedligeholdelsesarbejder på forsikringsstedet

5.6.2.
jordarbejde udført af andre i sikredes interesse

5.7.
Ansvar for skade på person og ting forvoldt af sikrede
under udførelse af arbejde, der kræver særlig faglige
kundskaber og/eller autorisation, (herunder f eks. vvs-
og elarbejde, betjening af kraner, lifte mv.), hvor sikrede
ikke kan påvise at have sådant fagkendskab eller
autorisation.

5.8.
Ansvar for skade på person og ting, der skyldes fejl i
projektering, tegning og/eller beregning udarbejdet af
sikrede.Ansvar for sådan skade, sket i forbindelse med
et arbejde udført af eller for sikrede og relateret til
tegning eller beregning udført af sikrede, vil dog på de i
øvrigt gældende vilkår være dækket, såfremt der er tale
om tegninger, beregninger eller lignende, der anses for
almindelige arbejdsanvisninger, og ikke sædvanligt
udarbejdes af ingeniør, arkitekt, bygningskonstruktør
eller lignende.

5.9.
Ansvar for skade ved forurening af eller gennem luft,
jord eller vand.

Dækningen omfatter dog sådant ansvar, hvis
forsikringstageren ikke er omfattet af miljølovens kapitel
5 (særlig forurenende virksomhed), når skaden

5.9.1.
er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt
uheld

og

5.9.2.
ikke er en følge af, at sikrede med forsæt eller ved
grov uagtsomhed har overtrådt de til enhver tid
gældende offentlige forskrifter.

Ved et pludseligt uheld forstås i denne forbindelse, at
både skadens årsag og virkning skal være øjeblikkelig
og uventet.

Den samlede hændelse (årsag og virkning) skal
således være sket på et tidspunkt og ikke over et
tidsrum.

5.10.
Ansvar for skade ved benyttelse af motordrevet køretøj.
Dækningen omfatter dog ansvar for uindregistreret
motordrevet redskab - under benyttelse ved
ejendommens pasning - i det omfang der ikke er tegnet
separat motoransvarsdækning herfor.



5.11.
Ansvar for skade forvoldt af hunde.

5.12.
Ansvar for skade forvoldt ved sikredes benyttelse af
sø fartøj eller luftfartøj, dog dækkes sikredes brug af
småbåde, defineret som robåde, kanoer, kajakker og
lignende uden motor samt foreningens ansvar i relation
til udlån af sådanne både.

5.13.
Ansvar forvoldt af sikrede med forsæt eller under
selvforskyldt beruselse.

5.14.
Ansvar, der er dækket af en af udlejer separat etableret
ansvarsforsikring.

6. Forsikringstid

Dækningen omfatter ansvar for skade konstateret i
forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt et
ansvarspådragende forhold måtte være begået. Skade,
som anmeldes mere end 2 år efter forsikringens ophør,
dækkes ikke.

Krav, herunder differencekrav, der er konstateret under en
tidligere ansvarsdæknings forsikringsperiode, men hvor
tidspunktet, hvor kravet rejses mod forsikringstager,
medfører, at dækning er undtaget på den tidligere
ansvarsdækning på grund af for sen anmeldelse, dækkes
på de i øvrigt gældende vilkår.

Dækning er dog betinget af, at alle sådanne skader, som
sikrede har kendskab til eller formodning om, er anmeldt
rettidigt til det tidligere selskab, herunder at arbejdsskader,
der er konstateret og anmeldt til arbejdsskadeforsikringen,
tillige anmeldes til den på skadetidspunktet gældende
erhvervsan-svarsdækning, uanset om krav om supplerende
erstatning er rejst overfor forsikringstageren.

7. Dækningssum

Inden for et forsikringsår dækker forsikringen med indtil
13.000.000 kr. (indeksreguleres ikke), dog maksimalt
5.000.000 kr. (indeksreguleres ikke) pr. tingskade
(herunder dyr).

Ud over eventuel erstatning til skadelidte betales dog
rimelige og nødvendige omkostninger i forbindelse med
erstatningssagen samt eventuelle renter af
erstatningsbeløbet, selvom dækningssummen derved
overskrides.

Ansvar efter færdselsloven (se punkt 5.10.) ved brug af
motordrevet redskab dækkes med indtil de i færdselsloven
til enhver tid gældende summer.
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