Positivliste for forsikring af DANSKE ARKs medlemmer pr. 1. januar
2019
Krav til forsikringsselskaber, der tegner individuelle løbende professionelle ansvarsforsikringer for
medlemmer af DANSKE ARK uden at DANSKE ARK har indgået aftale med selskabet på særligt forhandlede vilkår.
Det enkelte medlems forsikring skal godkendes af DANSKE ARK. Godkendelsen starter ved, at selskabet
over for DANSKE ARK erklærer, at forsikringen overholder nedenstående betingelser. Herefter gennemgår
DANSKE ARK de indsendte erklæringer med bilag og meddeler selskabet resultatet af gennemgangen.
Selskabet kan hente blanket hertil på DANSKE ARKs hjemmeside. Erklæringen skal være modtaget i
DANSKE ARK før forsikringen træder i kraft. Et selskab kan afgive en generel erklæring, der derefter vil
dække alle forsikrede medlemmer.
Hvis selskabet efterfølgende ønsker at fravige nedenstående betingelser skal det varsles over for DANSKE
ARK og det enkelte medlem med minimum 3 måneders skriftligt varsel. Hvis DANSKE ARK ikke inden 30
dage fra varslingen anerkender fravigelsen skal det enkelte medlem være fritstillet med virkning fra den
dato, hvor de varslede ændringer træder i kraft, og eventuel overskydende præmie for den resterende periode af forsikringsaftalen skal refunderes fuldt ud. Samme frist gælder, hvis selskabet ønsker at opsige forsikringen, herunder også - men ikke udelukkende - hvis opsigelse sker efter anmeldt eller afgjort skade.

Minimumsbetingelser
1. Forsikringen skal dække både professionelt ansvar og almindeligt erhvervsansvar på vilkår, der som minimum, skal svare til gældende markedsstandard, målt ud fra det, der til enhver tid er gældende for de største selskaber på det danske marked for arkitekt- og ingeniøransvar.
2. Forsikringen skal dække grov uagtsomhed.
3. Forsikringen skal dække konventionalbod i henhold til ABR18 § 49, stk. 2 samt omkostninger i
forbindelse med sager om konventionalbod.
4. Ingen af de til forsikringen knyttede vilkår må være betinget at tegning af andre forsikringer eller pensioner. Præmiefastsættelsen, herunder eventuelle rabatter, forstås ikke som et vilkår i denne sammenhæng.
5. Forsikringen skal dække samtlige arbejdsopgaver som arkitektvirksomheden påtager sig som led i udførelse af arkitektarbejder, og som virksomhedens indehavere og medarbejdere gennem deres uddannelse,
efteruddannelse eller udøvelse af de til faget til enhver tid hørende opgaver har kvalificeret sig til at løse.
6. Forsikringen skal omfatte det ansvar, som de sikrede måtte kunne pålægges for formuetab samt skade
på personer eller ting forvoldt af sikredes underrådgivere. Forsikringsselskabet har dog fuld regresret mod
sikredes underrådgiver.
7. Forsikringen skal dække opgaver udført over hele verden bortset fra USA og Canada.
8. Forsikringen skal på samme vilkår som dækningen af nye arbejder og uden undtagelse dække retroaktivt
for samtlige opgaver, der inden forsikringens ikrafttræden har været dækket af tidligere løbende professionelle ansvarsforsikringer virksomheden har haft frem til forsikringens ikrafttræden.
9. Forsikringen skal inden for den årlige præmie indeholde en obligatorisk ophørsdækning på 5 år efter afslutningen af den senest afsluttede af de opgaver der er indgået aftale om under forsikringens løbetid, dog

10 år for opgaver udført for forbrugere. Dækningen skal træde i kraft ved virksomhedens ophør uanset årsagen hertil. Ophørsdækningen skal dække på samme vilkår som dækningen i den normale løbetid. Der
må ikke foretages særskilt præmieopkrævning for dækningen.
10. Er der i lokal lovgivning krav om dækning i op til 10 år fra leveringstidspunktet for rådgivningsydelsen,
eller følger sådan ansvarsperiode af lokal branchesædvane, og er rådgivningsydelsen leveret inden for forsikringens ophørsdato, vil ophørsdækningen dog omfatte krav rejst mod sikrede indenfor sådanne frister,
forudsat at kravet anmeldes til Forsikringsselskabet senest 3 måneder efter at kravet er rejst overfor sikrede.
11. Ved ophør af virksomhedens medlemskab af DANSKE ARK eller ved opsigelse af forsikringen er selskabet forpligtet til at videreføre dækningen i ovennævnte 5 hhv. 10 år som enten løbende forsikring eller
ophørsforsikring medmindre det af forsikringstager over for DANSKE ARK er dokumenteret, og af DANSKE
ARK godkendt, at andet selskab har overtaget forpligtelsen.
12. Ovennævnte bestemmelser om ophørsdækning træder i kraft så snart der er fremsendt et policenummer. Det er således også pligt til udstedelse af ophørsdækning uanset om første eller senere præmieopkrævninger er betalt når den løbende forsikring varsles til ophør.

Accepterklæring om overholdelse af Danske Arkitektvirksomheders
(DANSKE ARKs) positivliste pr. 1. januar 2019 for tegning af løbende
professionel ansvarsforsikring for medlemsvirksomheder
Blanketten udfyldes i 2 eksemplarer, underskrives og stemples af forsikringsselskabet før begge eksemplarer indsendes pr. brevpost til
Danske Arkitektvirksomheder, Vesterbrogade 1E, 2. sal, 1620 København V.
Punkt 2 skal altid udfyldes. DANSKE ARK vil efter gennemgang og godkendelse af forsikringsbetingelserne underskrive blanketterne og
returnere den ene til forsikringsselskabet. Godkendelsen foreligger når blanketterne er underskrevet af begge parter.

Nedennævnte forsikringsselskab erklærer hermed at have læst og accepterer hermed alle betingelser i
vedlagte ”Positivliste for forsikring af DANSKE ARK’s medlemmer pr. 1. januar 2019”.
1.

Erklæringen er gældende for selskabets tegning af løbende professionel ansvarsforsikring for
arkitektarbejde for nedenstående medlemsvirksomhed:

Virksomhedens navn

2.

Virksomhedens adresse

Erklæringen er gældende for alle løbende professionelle ansvarsforsikringer som selskabet tegner
for alle virksomheder, som er medlem af DANSKE ARK
Ja
Nej

Selskabet skal vedlægge de for 2019 gældende forsikringsbetingelser for DANSKE ARKs medlemmer og
et eksempel på en police for løbende professionel ansvarsforsikring tegnet for en medlemsvirksomhed.
Gælder erklæringen kun én virksomhed skal policen være for denne virksomhed.
DANSKE ARK er berettiget til at revidere positivlisten og forlange nye erklæringer med bilag senest 1.
december hvert år som forudsætning for opretholdelse af godkendelsen for det kommende kalenderår.
Medlemsvirksomheder, der tegner forsikring i et selskab der ikke er omfattet af samarbejdet mellem
DANSKE ARK og Marsh, skal senest 8 dage efter forsikringens tegning sende DANSKE ARK et af selskabet udarbejdet forsikringsbevis, hvoraf fremgår dækningssummer og selvrisiko samt ikrafttrædelsestidspunkt.
Forsikringsselskabets stempel
Dato
Stillingsbetegnelse
Navn med
blokbogstaver
Underskrift

DANSKE ARK bekræfter efter gennemgang af det fremsendte materiale at ovenstående
forsikringsselskabs forsikringsbetingelser lever op positivlisten pr. 1. januar 2019
DANSKE ARKs stempel
Dato
Stillingsbetegnelse
Navn med
blokbogstaver
Underskrift

