Beställning försäkring, företag
Härmed beställs:
Nybyggnadsförsäkring

Färdigställandeförsäkring

Kontrollbesiktning

Ändring av försäkring nr ____________

Slutbesiktning

KA

Övrigt __________
Datum för byggstart (obligatorisk uppgift)

Datum för slutbesiktning (Obligatorisk uppgift)

ObjektID

Referens

Försäkringstagare (Entreprenör)

Organisationsnummer

Fakturaadress

Postadress

Kontaktperson

e-postadress

Telefon

Fastighetsbeteckning

Kommun

Fastighetens adress

Fastighetens postadress

Försäkringshavare 1 (Fastighetsägare)

Försäkringshavare 2 (Fastighetsägare)

Telefon

e-postadress

Adress

Postadress

Följande leveranser/entreprenader skall omfattas av försäkringen. Glöm inte att bifoga kopior av avtal inkl. bilagor
Företag / Entreprenör

Organisationsnummer

Avtalssumma inkl moms

Avtalsdatum

Försäkringstagarens ansvar

Vid skada som anmäls intill utgången av det femte året efter dag för godkänd slutbesiktning ansvarar försäkringstagaren gentemot
Gar-Bo Försäkring AB (Gar-Bo) för åtagandena i leverans- /entreprenadavtalet. Försäkringstagaren ansvarar även för sidoentreprenader vid delad entreprenad, som om
han hade utfört, entreprenaden/ entreprenaderna själv. Efter utgången av nämnda tid har Gar-Bo rätt till återkrav endast om fel och/eller skada kan hänföras till uppsåt
eller vårdslöshet. Med vårdslöshet jämställs att arbeten inte utförs enligt definitionen av fackmässighet i försäkringsvillkoren. Om Gar-Bo således tvingas att åtgärda fel
eller utge ersättning har Gar-Bo till följd härav rätt att av försäkringstagaren återfå såväl kostnader – inklusive ersättning för därpå belöpande mervärdesskatt - som
administrationsersättning belöpande till 10 % av värdet av uppkomna kostnader.
Försäkringstagaren medger att Gar-Bo vid anfordran får överta försäkringstagarens rätt att kräva ersättning av annan för kostnader hänförliga till ovanstående
åtaganden. Vidare förbinder sig försäkringstagaren att under den tid försäkringen gäller bevara samtliga handlingar rörande objektet samt att vid anfordran låta Gar-Bo
ta del av eller överta dem.
Entreprenadavtalet skall vara upprättat i enlighet med bestämmelserna i gällande Allmänna bestämmelser (AB/ABT/ABS) utan ändringar och tillägg.

Försäkringen gäller först sedan försäkringsbrev utfärdats av Gar-Bo Försäkring AB
………………………………………….
Ort/Datum

………………………………………………
Försäkringstagare

Glöm inte att bifoga:
bevis om att entreprenören är behörig för våtrumsarbeten
entreprenadavtal inklusive bilagor

För information om hur Gar-Bo behandlar
personuppgifter, vänligen läs Gar-Bos
integritetspolicy
https://www.gar-bo.se/integritetspolicy
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