Byggherreansvarsforsikring
D-291

Slik gjør du:
1. Lagre skjemaet
2. Fyll ut
3. Send inn via kontaktskjemaet på klp.no eller per post.
Husk at du aldri må sende personopplysninger i usikret e-post.
Dette skjemaet krever signatur

KLP Skadeforsikring AS
Et selskap i KLP-konsernet
Org.nr.: 970 896 856 Foretaksregisteret
Tlf.: 55 54 85 00
www.klp.no

VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER

BYGGHERRE
Kunde:

Organisasjonsnr.:

Adresse:

Kontaktperson:

Telefon:

E-post:

PROSJEKTOPPLYSNINGER
Prosjektadresse:

Planlagt byggeperiode:

Eventuelt:

ENTREPRISE
Entrepriseform (kryss av)
Hovedentreprise
Delt entreprise
Generalentreprise
Totalentreprise
Andre typer / kombinerte former

Kontraktsgrunnlag (kryss av)
NS 8405
NS 8406
NS 8407
Annet

Blankettnummer D-291

Fortsetter på ny side

ENTREPRENØR
Hvilke entreprenør(er) benyttes?
Forelegges forsikringsbevis, i henhold til den standard (NS) som benyttes, byggherren for kontroll?
Omfattes attesten den type arbeid som skal utføres?
Har entreprenør(ene) forsikringssum høyere enn foreskrevet (150 G) i overnevnte standard?
Hvis ja, vennligst oppgi sum

NOK

Eventuelt

ENTREPRISEKOSTNADER
Totale entreprisekostnader

NOK

Er oppgitte entreprisekostnader inkl. MVA?
Byggekostnader fordelt på arbeid (overnevnte sum må splittes i sin helhet)

Riving

NOK

Graving

NOK

Grunnarbeider

NOK

Pelning

NOK

Sprengning

NOK

NOK

NOK

NOK

BYGGHERREANSVARSFORSIKRING
Egenandel

Forsikringssum

10 000

10 mill.

25 000

150 G

50 000

15 mill.

100 000

20 mill.

250 000

50 mill.

500 000

Opphevelse av 5m-grensen* (ja/nei)
* Forsikringen er utvidet til å omfatte erstatningsansvar som sikrede pådrar seg for skade på ting i forbindelse med gravnings-, pelnings-, spuntnings-, rivnings- eller
sprengningsarbeid når tingen befinner seg nærmere enn 5 meter fra arbeidsstedet.

TILLEGGSOPPLYSNINGER
Opplysninger som kan ha betydning for selskapets vurdering av prosjektets risiko

VEDLEGG
Vennligst vedlegg følgende:
- Beskrivelse av byggeprosjektet
- Tegninger
- Fremdrifts- og kostnadsplan, hvor det fremgår hvilke aktiviteter som skal utføres
- Kartutsnitt over området med integrert bebyggelse, hvor avstand til nærmeste bygninger fremgår. Dersom naboeiendommene ligger nærmere enn 10 m,
må beskrivelse av naboeiendommens befatning, alder, fundamentering samt hvilke næringsvirksomhet som bedrives også inkluderes.)
- Geoteknisk rapport over området (dersom dette er utarbeidet)
- Sprengningsplan utarbeidet av skytebas (dersom det foretas sprengning)
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