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GRØNLANDS SELVSTYRE
DEPARTEMENT FOR BOLIGER OG INFRASTRUKTUR
POSTBOKS 909
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Udskriftsdato

Police nr.

28. december 2020

LP0000045751-10

CVR-nr.
A/S213775
DUNS-nr.
586133225

Policeperiode

Fornyelsesdato

Kunde nr.

1. januar 2021 - 31. december 2021

1. januar 2022

LC0021024826

Forsikringstager: GRØNLANDS SELVSTYRE
Dækningsomfang

Valuta

Forsikringssum (1000)

CAR - All risks

DKK

100.000

CAR - ansvar

DKK

20.000

Periodepræmie

DKK

Præmie

925.057

Følgende betingelser gælder
BDK6091:1

Montageforsikring

BDK6082:1

Entrepriseforsikring

IS1:2

Internationale sanktioner

Tabsgrænser

Pr. skade

Eksisterende bygninger

DKK

10.000.000

Lejers ting

DKK

1.000.000

Oprydning

DKK

5.000.000

Jordskadedækning

DKK

1.000.000

30% overdækning

DKK

30.000.000

Oplag på byggeplads

DKK

5.000.000

Selvrisiko

Pr. skade

Af enhver skade

DKK 250.000

CAR - ansvar.Af enhver tingskade

DKK 250.000

Ved spørgsmål kontakt venligst:
Marsh A/S
Tlf.: +45 45959595
E-mail: marsh.denmark@marsh.com
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Værdi DKK (1000)

CAR - All risks
461912 - Arbejdsobjektet mv.

Forsikringssum

100.000

Omsætning

368.916

CAR - ansvar
461914 - Ansvar - Personskade

Forsikringssum
Omsætning

461913 - Ansvar - Tingskadeskade

Forsikringssum
Omsætning

10.000
368.916
10.000
368.916

FØLGENDE GÆLDER FOR DENNE FORSIKRING
Sikrede
Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaani Namminersorlutik Oqartussat - herunder samtlige Departementer,
Landstingets Bureau og de nettostyrede virksomheder:
Alle som bygherre, samt de til entreprisernes udførelse medvirkende entreprenører og underentreprenører.
I relation til ansvarsforsikring skal denne ikke dække entreprenører og underentreprenører.
Forsikringsbetingelser og klausuler
Almindelige forsikringsbetingelser 60-82 for bygningsentrepriser, 60-91 for montageentrepriser og ansvar
samt i henhold til nedenstående særlige betingelser og klausuler, samt i henhold til udbudsmaterialets vilkår
med mindre andet er anført nedenfor.
Ikrafttrædelse
Årsentreprise policen i perioden fra 01.01.2021 til 31.12.2021.
Forsikringen kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders varsel til et forsikringsårs udløb.

Forsikringssted(er)
Arbejdssted: Byggepladser overalt i Grønland og Danmark, samt under landtransporter til byggepladser hvor
entrepriser kontraheres af forsikringstager.
Forsikringens rammer
Entreprisearbejder med en budgetteret entreprisesum på op til DKK 100.000.000,- til fuld færdiggørelse af
entreprisen eks. Moms. og en bygge / montageperiode på indtil 48 måneder.
Fastpris entrepriser reguleres ikke.
Regnings- og overslags entrepriser reguleres ved afslutning
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Etapevis aflevering/delaflevering
Hvis entreprisearbejdet er opdelt i etaper med forskellig afleveringsterminer, uanset etapevis aflevering
dækker forsikringen indtil den samlede entreprise afleveres.
Hvis der finder etapevis ibrugtagning sted, skal bygherren tegne sædvanlig bygningsforsikring i takt hermed,
vil nærværende entrepriseforsikring fortsat dække skade på det afleverede, som skyldes det fortsatte
entreprisearbejde på ikke afleverede etaper.

Forsikrede entreprise(r)
Nyopførelse af bygninger og bygningsanlæg, herunder anlægs- og installationsarbejder, samt renoverings-,
ombygnings-, tilbygnings- og egentlige montagearbejder. Mole- og kajanlæg, kraftværker og lufthavne.

Afgrænsning af årsentreprisens rammer
Med forsikringens rammer menes entrepriser/projekter som er: renovering, om- og tilbygninger, nybygninger
vedligeholdelsesarbejder hvor disse er i boliger, skoler, let små erhverv, let industri samt infrastruktruktur, så
som veje, pladser, havne og lufthavne.
Entrepriser som falder udenfor forsikringens rammer skal anmeldes særskilt inden entreprisearbejdet
påbegyndes, således at If kan tage stilling til, hvorvidt og på hvilke vilkår dækningen kan etableres.
Med dette menes f.eks. entrepriser indenfor svær industri, kemisk industri, mine arbejder, anlægsarbejde af
tunneller mv.
Med dette menes, at de kan omfattes efter anmeldelse som forstås tilgang af information med mindst 8 dages
varsel forinden det begærede arbejde ønskes dækket af denne eller separat forsikring.

Sektion I
Forsikringen dækker entrepriser og montager inklusiv brand og storm for alle nyopførelser af bygninger og
bygningsanlæg, herunder anlægs og installationsarbejder samt renoveringsarbejder ombygninger og
tilbygninger og montager, sanering samt nedrivning.
Policen dækker ikke brand, storm og vand på eksisternede bygning i forbindelse med ny- om- og tilbygning.
Brand, storm og vand skader på entrepriseopbjektet er omfattet af denne forsikring.
Sektion II
Ansvarsforsikringen omfatter ikke de sikredes ansvar for tab eller beskadigelse af bygherrens eksisterende
bygninger, genstande og anlæg.
Forsikringen omfatter ikke skade i forbindelse med professionelt ansvar. d.v.s. skader, der er eller ville være
omfattet af en professionel ansvarsforsikring for ingeniører, arkitekter o.l.

Periode pr. entreprise
Den maksimale dækningsperiode for den enkelte entreprise er 48 måneder efterfulgt af 24 måneders
afhjælpningsperiode som anført nedenfor.
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Afhjælpningsperiode
Forsikringen er udvidet til at dække 24 måneders afhjælpningsperiode, gældende for hver enkelt entreprise.
Afhjælpningsperioden begynder når aflevering til forsikringstager eller ibrugtagning har fundet sted.

Forsikringsaftalens grundlag
Nærværende police, forsikringsbetingelserne samt risikooplysninger afgivet af forsikringstageren/Mægleren
(eks. i form af ingeniørrapporter) udgør grundlaget for denne forsikringsaftale.
ÆNDRINGER I FORHOLD TIL FORSIKRINGSBETINGELSER
SÆRLIGE BETINGELSER
Undtagelse for terrorisme
Denne forsikring dækker ikke skade og/eller tab hvis årsag eller omfang står i direkte eller indirekte
forbindelse med en terrorhandling.
Definition af terrorhandling
Med terrorhandling menes en retsstridig skadevoldende handling rettet mod almenheden - f.eks. en
voldshandling eller farlig spredning af biologiske eller kemiske substanser - som fremstår som værende udført
med den hensigt at udøve indflydelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for at sprede
frygt.
Farlige arbejder omfattet
Farligt arbejde med pilotering, spunsning, sprængning, under-støbning/muring af fundament og
nedbrydningsarbejde er omfattet af denne forsikring.
Farlige arbejder ikke omfattet
Er ikke uden forudgående aftale med If omfattet af denne forsikring, hvor farlige arbejder er: tunnelering,
grundvandssænkning, miner, samt helikopter montager, off-shore platformsentrepriser og andet i samme
risiko.
Teknikerhonorar
Forsikringen omfatter - indenfor den samlede entreprisesum - arkitekters, tilsynsførendes, rådgivende
ingeniørers eller andre teknikeres honorarer ved retablering af entreprisen i forbindelse med en
erstatningsberettiget skade.
Honorarer erstattes ikke ud over normaltakst for det pågældende teknikerområde.
Honorarer for udarbejdelse af skadesopgørelse dækkes ikke med mindre dette er aftalt på forhånd.
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Subsidiær dækning
Denne forsikring er subsidiær i forhold til enhver af de sikrede tegnet forsikring, der samtidig dækker samme
genstande eller interesse. I forbindelse med dækningsberettigede skader omfatter nærværende forsikring dog
forskellen mellem anden forsikrings (højere) selvrisiko og nærværende polices (lavere) selvrisiko.
Indlands Transport
Forsikringen er udvidet til at dække de til opførelse af bygningerne hørende materialer, når de efter at være
overtaget fra lokal leverandør befinder sig under sø eller landværts transport i Grønland til byggepladsen - alt
underforudsætning af, at byggematerialerne kan identificeres som værende bestemt til at indgå permanent i
den forsikrede entreprise.
Emballage
Alt gods skal være forsvarligt pakket og emballeret.
Omfang
Forsikringen omfatter alene tilfælde, hvor de sikrede bærer risikoen for leverancerne.
Forsikringen omfatter gods og alle transporter, som sker for sikredes risiko i henhold til INCO-Terms 1990
eller tilsvarende leverancevilkår, og som hovedregel transporteres af professionel transportør.
Transpo
Transporrter
Forsikringen omfatter tillige transporter til og fra anden leverandør i forbindelse med forædling af allerede
leveret udstyr. Ved returtransporter fra sådanne virksomheder omfatter forsikringen kun det gods, som
oprindelig blev transporteret til samme virksomhed. Alt andet udstyr efter forbedring transporteres for den
pågældende leverandørs eller anden persons risiko.
Transporter i forbindelse med garantireparationer forudsættes at ske for oprindelig sælgers eller anden
persons risiko.
Midlertidigt oplag udenfor byggepladsen overalt i Grønland og Danmark
Forsikringen er udvidet til at omfatte de til gennemførelse af entrepriserne og montagerne hørende
materialer, når disse efter at være overtaget fra lokal leverandør befinder sig under midlertidig oplagring
udenfor denne, overalt i Grønland og Danmark - alt dog under forudsætning af, at materialerne kan
identificeres som værende bestemt til at indgå permanent i den forsikrede entreprise/montage.
Præmieregulering
Forskudspræmien beregnes af den samlede budgetterede værdi af entrepriser, der forventes påbegyndt i det
kommende forsikringsår.
Senest 3 måneder efter hvert forsikringsårs udløb skal der tilgå If oplysning om det antal entrepriser, der er
påbegyndt i det forløbne år, samt værdien for hver af disse.
Hvis den endelige præmie overstiger den betalte præmie betaler forsikringstager differencen til If.
Hvis den betalte forskudspræmie overstiger den endelige præmie, refunderes differencen til forsikringstager.
Præmien vil dog altid udgøre min. 75 % af den indbetalte forskudspræmie.
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Undtagelse skader før entreprisernes påbegyndelse
Forsikringen omfatter ikke skader hidhørende fra årsager, der er opstået inden den enkelte entreprise
påbegyndes.
Forurening
Forsikringen dækker ikke skader som følge af nedsivning eller udvaskning af forurenet materiale, salte,
partikler eller stoffer fra op boret/oprenset materiale eller bore/rense tilsætnings stoffer. Evt. Sedimenterne
fyldes i specialcontainer, som tømmes efter behov.
- at brændstof og andre kemikalier kun oplagres i miljøgodkendte containere eller tanke.
Forsikringen dækker ikke skader som følge af frigørelse eller udvaskning af forurenet materiale sedimenter
eller stoffer fra havbunden iforbindelse med udførelse af entreprisearbejdet.
Indirekte tab
Indirekte tab af enhver form er undtaget forsikringsdækning.
Oprydningsomkostninger
Forsikringen dækker med indtil: DKK 5.000.000,- pr. skadebegivenhed nødvendige udgifter til:
1. Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand anvendt til skadebekæmpelse.
2. Oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse og destruktion af de forsikrede
genstande, der ifølge skadesopgørelsen ikke kan genanvendes.
Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig
behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være
nødvendige af en af forsikringen omfattet begivenhed.
Jorddækning
Uanset det i forsikringsbetingelsernes anførte er forsikringen udvidet til at dække skade og/eller tab som følge
af:
Udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme,
vandreservoirer og lignende ejet af forsikringstageren max. DKK 10.000,- pr. m3.
Udgifter til retablering af det under pkt.1 nævnte materiale samt
Nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang.
Dækningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav
om oprydning m.v., og at denne er nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af forsikringen, og som
har ramt forsikringstagerens bygninger eller løsøre beroende på eller i den forsikrede jord.
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Eksisterende kloakker, dræn, ledninger og kabler i terræn
Det er en forudsætning for forsikringens dækning at, entreprenøren, inden opstart af anlægsarbejdet
(spunsning, pæleramning, stensætning og opfyldningsarbejder), kontakter lednings ejere og undersøger,
hvilke kloakker, dræn, ledninger og kabler (incl. interne ledningsanlæg og undersøiske), der findes på arealet
både til lands og til vands.
Såfremt der skal udgraves i nærheden af disse foretages håndgravning for lokaliseringen på land og til vands
vælges den mest hensigtsmæssige metode.
Piloterings- og spunsningsarbejder
I forbindelse med piloterings- og spunsningsarbejder er det en forudsætning for forsikringens dækning at:
- der føres fuld rammejournal for hele rammearbejdet.
- der i forbindelse med rammearbejdet etableres rystelsesmålinger, efter den rådgivende ingeniørs
anvisninger, og at maks. grænsen ikke på noget tidspunkt overskrides.
- der foretages fotoregistrering og opmåling af bestående revner og skader i omkringliggende bygninger,
inden rammearbejdet påbegyndes.
- at arbejdes der ved spor, bane, vej samt Metro også ved bro arbejde skal Banedanmarks eller
vejdirektoratets anvisninger og vejledninger følges nøje og de til enhver tid gældende grænseværdier
for vibrationer, støj og afskærmning overholdes.
Konstateres der begyndende revnedannelser under rammearbejdet, skal arbejdet standses indtil det af
sagkyndig er afgjort om det er forsvarligt at fortsætte, eller om piloterings/spunsnings/jordankreforspændings metoden skal ændres.
- forsikringen dækker ikke kosmetiske revneskader som følge af ramning/pilotering/forspænding
af jordankre.
Forsikringen dækker ikke omkostninger til remplacering eller korrigering af piloteringspæle eller spunsjern og
jordankre:
- som under nedbringning er bragt ud af projekteret position
- som er gået tabt, opgivet eller beskadiget under nedbringning eller optrækning eller forspænding
Støv og asbest mv
Forsikringen omfatter ikke skader/krav som er opstået, begrundet i eller udbreder sig fra eller som følge af
støv(kvarts), PCB, bly, blymalinger samt asbest eller lignende miljøfarlige materialer.
Geoteknisk rapport - anvisninger
Det er en forudsætning for forsikringens dækning, at de anbefalinger, foranstaltninger og forslag der gives
som forebyggende foranstaltninger af skade på selve entreprisen, omkringliggende bygninger og anlæg, nøje
følges.
Midlertidig afstivning
Det er en forudsætning for forsikringens dækning, at de af den rådgivende ingeniør given anvisninger for
midlertidige afstivninger nøje overholdes.
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Nedrivning
Indgreb i evt. bærende konstruktioner på tilstødende eksisterende bygninger eller bygværker er kun tilladt
såfremt der er udarbejdet anvisninger fra rådgivende ingeniør omkring nedrivningsprocedure samt etablering
af midlertidige afstivninger.
Såfremt disse anvisninger ikke forefindes eller følges er disse arbejder samt dermed forbundne skader
undtaget af forsikringsdækningen.
Det er en forudsætning for forsikringsdækning at der foretages en registrering af skader på bygningerne før
nedrivnings arbejder opstartes og ved overlevering til efterfølgende entreprenører.
Konstateres der begyndende revnedannelser og sætninger under opførelses arbejdet, skal arbejdet standses
øjeblikkeligt, indtil det af sagkyndig er afgjort om det er forsvarligt at fortsætte, eller om bygge processen eller
metoden skal ændres.
- forsikringen dækker ikke kosmetiske revneskader som følge af sætninger.
Understøbning af fundamenter
Det er en forudsætning for forsikringens dækning, at de af den rådgivende ingeniør givne anvisninger for
understøbning af fundamenter nøje overholdes ved arbejdets udførelse.
Dersom sådanne anvisninger ikke forefindes, skal en rådgivende ingeniør konsulteres for udarbejdelse af
anvisninger.
Udgravning ved fundamenter
Det er en forudsætning for forsikringens dækning, at der i forbindelse med udgravning ved eksisterende
fundamenter udarbejdes anvisninger af en rådgivende ingeniør. Dersom sådanne anvisninger ikke forefindes,
skal en rådgivende ingeniør konsulteres for udarbejdelse af anvisninger.
Indhegning og rundering - Tyverisikring
Da byggepladser ikke indhegnes, skal følgende foretages til forsvarlig sikring af byggepladsen mod tyveri.
Ved arbejdstidsophør foretages der en rundering således at det tilsikres at skure og containere er forsvarligt
aflåst. For materialer som ikke kan komme i aflukke, tilsikres disse med hegn.
For nedenstående materialer og genstande er det en betingelse, at disse opbevares i min. 15 m³ stor
stålcontainer uden vinduer. Stålcontainerne skal være aflåst med en SKAFOR godkendt containerlås (Rød
Klasse):
- El-tekniske materialer,
- Svagsstrømstekniske anlæg og materialer.
Der er ingen dækning, såfremt containeren står på blokvogn eller andet form for køretøj. Tyveri erstattes kun,
såfremt der foreligger synlige tegn på, at indbrud har fundet sted. Dækningen omfatter ikke beskadigelse af
containeren ved indbrud eller forsøg herpå.
Alternativt kan disse genstande opbevares i den af forsikringen omfattede bygning under opførsel/renovering.
Det er en betingelse at alle byggeriets udvendige døre er aflåst med min. en solid SKAFOR-godkendt dirkefri
lås og beslag, samt at alle vinduer og døre er monteret med glas. Andre udvendige åbninger skal være
forsvarligt og solidt lukket/afdækket med min. 20 mm tykke træplader på solidt skelet.
Ovennævnte genstande bør kun opbevares i de mængder, der kan indbygges i en relativ kort periode.
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Efter at ovennævnte genstande er monteret og installeret i byggeriet er det en betingelse, at byggeriets
udvendige døre er aflåst med min. 1 solid SKAFOR-godkendt dirkefri lås, samt at alle vinduer og døre er
monteret med glas. Andre udvendige åbninger skal være forsvarligt og solidt lukket/afdækket med min. 20
mm tykke træplader på solidt skelet.
For tyveriskaders vedkommende er selskabets erstatningspligt betinget af, at forsikringstageren senest 24
timer efter at have fået kundskab om skaden, tillige gør anmeldelse derom til politiet
Dækning for lejeres indbo og løsøre
Forsikringen er udvidet til at dække på All-risks Forsikringens vilkår i øvrigt, indbo og løsøre i lejeres lejligheder
ved beskadigelse, der er en direkte følge af entreprisearbejdet.
Samme indbo og løsøre er endvidere dækket mod simpelt tyveri og hærværk i forbindelse hermed i tidsrum,
hvor hoved- og underentreprenørernes ansatte har adgang til lejlighederne.
Forsikringen dækker ikke skade, for hvilken der kan opnås erstatning gennem en af de(n) enkelte lejer(e)
tegnet indboforsikring.
Maximal sum pr. lejlighed er DKK 75.000,-
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KLAUSULER
9601
Det påhviler forsikringstageren at lade eksisterende revner og skader i omkringliggende bygninger registrere
og affotografere, inden det af forsikringen omfattede arbejde påbegyndes.
9608
Forsikringen dækker ikke tab eller skade som følge af bortvaskning af materialer ved normal påvirkning af
strøm og bølger. Dog dækkes skade ved storm eller ekstraordi¬nære højvands- og strømforhold.
9609
Såfremt flere skader indtræffer som følge af samme tilfælde af storm og større vindhastigheder, skal disse
skader betragtes som èn skade, hvis de indtræffer indenfor 72 timer fra det første tilfælde. Skal alle sådanne
tab eller skader sket indenfor 72 timer gøres op samlet og behandles som én forsikringsbegivenhed uanset
området indenfor entrepriseområde og kontrakten, over hvilket tabene opstår".
9612
Ansvarsforsikringen er udvidet til at dække - med forbehold af policens vilkår og betingelser i øvrigt - det
erstatningsansvar entreprenøren pådrager sig ved beskadigelse af personer under udførelsen af den i policen
beskrevne entreprise.
Denne udvidelse omfatter ikke ansvar for personskade eller sygdom hos ansatte ved entreprenøren, dennes
underentreprenører, bygherren eller noget andet firma, der er beskæftiget med entreprisearbejdet.
9615
Det er en betingelse for forsikringens dækning, at tagentrepriser udføres etapevis således, at der ikke findes
utildækkede arealer på over 100 m² i alt, samt at alle åbnede arealer er forsvarligt dækket med presenninger
uden for arbejdstid.
9618
Forsikringen er udvidet til at dække, på All Risks Forsikringens vilkår i øvrigt, forsikringstagers eksisterende
bygninger, anlæg og løsøre ved beskadigelse, der er en direkte følge af entreprisearbejdet.
Forsikringen dækker dog ikke for skader som på grund af arbejdets natur må anses som uundgåelig eller
umiddelbar forudselig konsekvens af arbejdet.
9619
Forsikringen er udvidet til at dække skader, der skyldes årsager, der berettiger til erstatning under
brandforsikring.
Som følge heraf udgår punkt 2.1. i "Almindelige Forsikringsbetingelser".
Forsikringen dækker ikke brand, der udvikler sig fra eller har sin oprindelse i eller omkring bygninger, som
omfatter sandwichpaneler, der indeholder PUR eller PIR eller andet stærkt brændbart isoleringsmateriale.
Isoleringsmaterialer skal være ikke brændbare eller brandfarlige såsom mineralske isoleringsmaterialer.
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9621
Forsikringen er udvidet til at dække skader, der skyldes årsager, der berettiger til erstatning under sædvanlig
brandforsikring på sædvanlige betingelser.
Som følge heraf udgår punkt 2.1. i "Almindelige Forsikringsbetingelser".
Ovennævnte udvidelse gælder dog ikke for forsikringstagers eksisterende bygning, anlæg og løsøre.
9635
Det er en betingelse for forsikringens dækning at det af rådgivende ingeniør, arkitekt eller andre rådgiveres
udarbejdede projektmateriale, specifikationer og arbejdsbeskrivelser nøje følges og overholdes ved
entreprisens gennemførelse.
9636
Det er en forudsætning for forsikringens dækning, at den der foretager sprængning har erhvervet certifikat på
at være uddannet i brugen af sprængstoffer, herunder i vurdering af sprængobjektets art og struktur samt i
udarbejdelse af sprængningsplan for ladningernes placering og størrelse og den deraf nødvendige afdækning.
De til enhver tid gældende lovkrav vedrørende en minørs uddannelse skal være opfyldt.
Sprængning skal i alle tilfælde, hvor udkastning i forbindelse med åbne skud kan forvolde skade, være sikret
med måtter/-materiale på en forsvarlig måde.
Ved undersøiske sprængninger, skal der foretages en vurdering af påvirkningen på den maritime flora og
fauna samt trykbølgens påvirkning på egne arbejder og konstruktioner samt 3. part ejendom og afløbs/
forsyningsledninger således at skader undgås.
Det er endvidere en forudsætning for dækningen at godkendte sprængningsbestemmelser ikke er tilsidesat af
forsikringstager eller den det på dennes vegne påhviler at lede arbejdet, eller at de ikke af de øvrige ansatte er
tilsidesat med forsæt eller ved grov uagtsomhed.
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3-årig tegningsperiode
Denne forsikring er tegnet for en 3-årig tegningsperiode, dog med gensidig mulighed for at opsige
forsikringen med 6 måneders varsel til hovedforfald (første gang 31.12.2021). Forsikringen udgår af 3-årig
tegning pr. 31.12.2023.

Vi behandler personoplysninger I overensstemmelse med gældende databeskyttelses- og
forsikringslovgivning. Yderligere information om behandling af personoplysninger findes på: https://www.if.dk/
haandtering-af-personoplysninger
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Oplysninger om forsikringsgiver
Medmindre andet oplyses, er forsikringsgiver:
If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige
CVR-nr. 24203212,
Stamholmen 159, 2650 Hvidovre
Svensk organisationsnummer 516401-8102
www.if.dk
If yder ikke rådgivning som nævnt i § 15, stk. 1 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører .
Hvis du ønsker at klage over beslutninger truffet af If Skadeforsikring, kan du klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V, Danmark
Tlf. +45 33 15 89 00
www.ankeforsikring.dk
Ankenævnet for Forsikring (”Nævnet”) behandler kun erhvervsmæssige tvister, hvis Nævnet finder, at disse
ikke væsentligt adskiller sig fra private tvister. En klage til Nævnet skal indgives på en særlig blanket, som du
kan hente direkte hos Nævnet. En klagebehandling vil forudsætte betaling af et mindre gebyr, som vil blive
refunderet, hvis klageren får medhold i sin klage eller hvis klagen afvises.
Hos If modtager ansatte, som efter danske regler distribuerer forsikringer, enten fast løn eller en kombination
af fast løn og variabel løn.
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