Billedkunstnernes Forbund
Vingårdstræde 21 1
1070 København K

22. december 2020

Reference: ANSV - ERHV
Agentur: 3H1 - 1424

Ansvarsforsikring for erhverv - policenr.: 670-8.054.025
Ny police til jeres Ansvarsforsikring
I får her jeres nye police, som vi beder jer om at læse igennem. Er der noget, som ikke er i
overensstemmelse med vores aftale, kan I henvende jer til enten jeres assurandør/
industrikundechef eller direkte til vores hovedkontor.
I er naturligvis også velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål i forbindelse med jeres
forsikringsforhold.
Venlig hilsen
Tryg

Police

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring
Police nr.: 670 8.054.025
22. december 2020
Billedkunstnernes Forbund
Vingårdstræde 21, 1
1070 København K

Forsikringstager:

Billedkunstnernes Forbund
Vingårdstræde 21, 1
1070 København K

Policen gælder fra:

1. januar 2021.
Policen er nytegnet.

Retroaktivdato:

Forsikringen dækker ikke skade eller tab konstateret før den 1. januar 2021.

Præmien forfalder:

1. januar

Dækningsomfang:

Foruden policens tekst gælder Trygs betingelser for
Kombineret Erhvervs- og produktansvar nr. 061-17.
Betingelserne kan hentes på Tryg.dk
Til denne police knytter sig endvidere "Særlige betingelser".

Policen er udstedt:

Ballerup, den 22. december 2020
Skadeforsikringsafgift afregnes efter "Lov om afgift af skadesforsikringer"
Tryg Forsikring A/S, cvr-nr. 24260666

Side 1

Police

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring
Police nr.: 670 8.054.025
22. december 2020
Dækningsoversigt

Dækningsomfang:

Forsikringssum
pr.forsikringsår
Person og/eller tingskade:

Kr.

20.000.000

heraf ingrediens-/komponent skade:

Kr.

20.000.000

Fareafværgelse:

Kr.

1.000.000

Behandling/bearbejdning (produktansvar)

Kr.

1.000.000

Behandling/bearbejdning (erhvervsansvar)

Kr.

1.000.000

Selskabets samlede hæftelse
pr. forsikringsår udgør dog
maksimalt:

Kr.

20.000.000

Selvrisici:
Erhvervsansvarsskader:
Af enhver forsikringsbegivenhed omfattet af
forsikringsbetingelsernes pkt. 2 gælder en selvrisiko på 0 kr. ved
personskade og 1.000 kr. ved tingskade.
Produktansvarsskader og fareafværgelse:
Af enhver forsikringsbegivenhed omfattet af
forsikringsbetingelsernes pkt. 3 og 4 gælder en selvrisiko på 2.000
kr.

Virksomhedens art:

Medlemmer af Billedkunstnernes Forbund - Obligatorisk ordning.
Billedekunstnere med eget atelier, salg af værker samt arrangement
og afholdelse udstillinger af egne værker også i det offentlige rum.

Forsikringssted:

Vingårdstræde 21, 1, 1070 København K

Indeksregulering:

De i policen anførte beløb er gældende i 2021.

Geografisk område:

Norden og Tyskland.

Side 2

Særlige betingelser

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring
Police nr.: 670 8.054.025
22. december 2020
Klausul 0887
Bearbejdningsdækning (produktansvar):
Uanset forsikringsbetingelsernes punkt 3, stk. 2, litra f er forsikringen udvidet
til at dække ansvar for skade på ting eller tab vedrørende ting, som sikrede
har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde
behandle eller bearbejde, såfremt forsikringsbegivenheden sker efter
hvervets udførelse.
Forsikringsbegivenheder opgøres jf. indholdet i Ingrediens- og
komponentdækningen og skal kunne indeholdes indenfor denne klausuls
dækningssum.

Klausul 0800
Tre-årig tegning:
De almindelige forsikringsbetingelsers punkt 17 udgår og erstattes af
følgende:
Forsikringen er tegnet for en 3-årig periode og kan af forsikringstageren
tidligst opsiges til ophør ved udløb af det 2. forsikringsår, mod at godtgøre
selskabet 20 % af den aktuelle årspræmie.
Er forsikringen ikke skriftligt opsagt senest 1 måned før periodens udløb,
forlænges denne uforandret for et tilsvarende tidsrum, forudsat at selskabet
har givet forsikringstageren meddelelse herom tidligst 3 måneder og senest
1 måned før aftaleperiodens udløb.
I modsat fald fornys forsikringen for 1 år ad gangen, og rabatten for den
3-årige tegning bortfalder.
Selskabet kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel til
en præmieforfaldsdato. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige
forsikringen med 1 måneds varsel til ændringsdatoen, når ændringen er til
ugunst for forsikringstageren.
Aftaleperioden påbegyndes den 1. januar 2021 og udløber den 1. januar
2024.
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Særlige betingelser

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring
Police nr.: 670 8.054.025
22. december 2020
Klausul 0955
Generelle undtagelser
Forsikringen dækker ikke krav, der direkte eller indirekte hidrører fra følgende
risici/kategorier af risici:
- Asbest
- MgO-plader (magnesiumholdige vindspærreplader)
- PCB
- HIV og AIDS
- Svangerskabsforebyggende eller svangerskabsafbrydende midler
- Silikonebaserede implantater
- RU 486 og andre kemiske abortfacienter (svangerskabsafbrydende midler)
- Human biologiske materialer herunder ekstrater, såsom blod, plasma,
plasmaproteiner og immunoglobins (stof i kroppens immunforsvar, som
bl.a. anvendes til vaccine)
- Oxychinolin (stof i bl.a. lægemidler, som påvirker
centralnervesystemet)
- D.E.S (diethystilbestrol, anvendes til forebyggelse af abort under
svangerskab, men kan fremkalde kræft hos barnet)
- Svineinfluenzavaccine og andre vacciner
- Genmodificerede organismer
Forsikringen dækker endvidere ikke krav, der hidrører fra:
- Tobak og tobaksproduktet
- Ureaformaldehyd
- Chlorerede kulbrinter (organiske opløsningsmidler, som kan være
dødbringende)
- EMF og EMI (Electromagnetic Fields/ Electromagnetic Interference)
- Giftig svamp og råd i bygning eller bygningskonstruktioner for så vidt
angår krav i USA/Canada.

Klausul 2930
Ingrediens- og komponentdækning excl. Formuetabsdækning
Pkt. 3, stk. 4 i de almindelige betingelser gælder ikke.
Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade på ting,
Side 4

Særlige betingelser

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring
Police nr.: 670 8.054.025
22. december 2020
a) som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller
indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden
måde forbundet med,
b) som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse
af eller foder for,
c) som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning
eller anden form for behandling af.
Dækning ydes i de i litra a-c nævnte tilfælde når det leverede produkt har
forvoldt fysisk skade på andre ting.
Dækningen er begrænset til sikredes ansvar for de direkte omkostninger i
forbindelse med, at en fremstillet eller bearbejdet ting på grund af sikredes
produkt eller ydelse må kasseres, repareres, er blevet dyrere at fremstille
eller bearbejde eller mindre værd.
Dækningen ydes kun for den fremstillede eller bearbejdede tings
værdiforringelse, de yderligere fremstillings- eller
bearbejdningsomkostninger eller selve reparationsudgiften.
Andre omkostninger og tab, herunder som følge af udsendelse af personel,
hjemkaldelse, opsporing, undersøgelse eller transport af den fremstillede
eller bearbejdede ting eller udsendelse af meddelelser vedrørende denne,
dækkes ikke.
I de tilfælde, hvor sikredes produkt eller ydelse har forvoldt skade på ting,
som nævnt i litra a og b, sker dækning med fradrag af værdien af sikredes
produkt eller ydelse uden defekt.
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Særlige betingelser

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring
Police nr.: 670 8.054.025
22. december 2020
Specielt for denne police gælder
Klausul 1 - Bearbejdningsdækning (erhvervsansvar)
Forsikringen er udvidet til at dække ansvar for skade på ting, som
sikrede har påtaget sig at behandle eller bearbejde.
Forsikringen dækker tingskade som indtræder under
behandling/bearbejdningen.
Dækningsudvidelsen tilsidesætter dog ikke de generelle undtagelser
af varetægtsskader i forsikringsbetingelsernes pkt. 2, stk. 2,
litra b, og skade på forsikringstagerens egne ting, skade på ting
sikrede har lånt, lejet eller leaset er aldrig dækket.
Reparationer der kan udføres af sikrede selv, erstattes til
nettopriser. Skader der udbedres af andre end sikrede, erstattes med
det beløb, som sikrede normalt betaler for sådan reparation. Er den
skaderamte ting totalskadet erstattes denne til sikredes
genanskaffelsespris.
Forsikringen dækker dog ikke udbedring af mangler ved leverede
produkter/ydelser.
Det præciseres, at forsikringen ikke dækker ansvar for driftstab,
tidstab, avancetab og andet indirekte tab uanset at dette formuetab
er en følge af dækningsberettiget skade, som beskrevet i de
almindelige forsikringsbetingelser pkt. 2, stk. 4.
Klausul 2 - Fast præmie
Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit om præmieregulering gælder
følgende for forsikringen:
Forsikringen er tegnet med fastpræmie, hvorfor der ikke fremsendes
reguleringsskema ved hovedforfald.
Fastpræmien indeksreguleres dog på grundlag af det af Danmarks
Statistik hvert år offentliggjorte indeks.
Nedenfor er angivet det grundlag, som præmien er beregnet efter ved
forsikringens ikrafttræden samt en procentsats. Hvis det aktuelle
grundlag afviger mere end den angivne procent fra det oprindelige
grundlag, skal dette anmeldes til Tryg som vil foretage en justering
af præmien.
Antal medlemmer 1.600.
Afvigelse 10 %.
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