VEJLEDNING OM
FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES
DESIGNFORSIKRING
Medlemmer, som er selvstændige eller som har selvstændigt bierhverv, har mulighed for at
tegne en særlig fordelagtig rådgiveransvars- og erhvervsansvarsforsikring i Forbundet Arkitekter
og Designere. Det er en betingelse for opretholdelse af forsikringsdækning at man er medlem af
Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD).
Forsikringen dækker rådgiveransvar for virksomheder, herunder selskabsform som ApS, A/S og
IVS etc., med en og/eller flere indehavere samt evt. ansatte, og tilbydes i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet RTM A/S (www.rtm.dk).
RTM A/S blev stiftet i 1992 og er i dag en af
landets største rent danskejede forsikringsmæglervirksomheder med mere end 60 ansatte.
RTM har gennem tiden udviklet en lang række rammeaftaler og specialforsikringsprogrammer på forskellige områder til glæde og
gavn for virksomheder, organisationer, medlemmer etc.

Forsikringsløsning
Forsikringsordningen omfatter arkitekter, civilingeniør, bygningskonstruktør og designere.
Forsikringen er placeret hos HDI Global Specialty SE, Denmark som er en del af Talanx koncernen. Se dette link: https://www.hdi-specialty.com/int/en/about_us/about-us
HDI Global Specialty SE, Denmark, har specialiseret sig i tegning af Financial Lines herunder professionelle ansvarsforsikringer for IT-virksomheder, advokater, revisorer, arkitekter og ingeniører.
I den udstrækning Forbundet Arkitekter og Designeres medlemmer i forvejen har tegnet ansvarsforsikring, assisterer RTM gerne med rådgivning og sammenligning af disse forsikringer med den
kollektive ansvarsforsikring, ligesom RTM gerne hjælper med opsigelsen af disse individuelle forsikringer, som givetvis er betydeligt dyrere end denne kollektive forsikringsløsning.
Rådgiveransvarsforsikring
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, man som rådgiver kan pådrage sig, for udført rådgiverarbejde, der viser sig at være fejlbehæftet og mangelfuldt og derved medfører en skade
og/eller tab overfor bygherre eller tredjemand.

Ansvar for designere
Når du som designer har lavet eller udviklet en prototype kan det være at du skal vise modellen
frem ved udstillinger eller vise frem for eventuelle producenter. Hvis din model påfører personeller tingskade kan du blive mødt med et erstatningskrav, dette er dækket af forsikringen.
Ligeledes gælder hvis dit produkt bliver sat i produktion, og bliver solgt i rigtig mange eksemplarer. Hvis en privat forbruger kommer til skade grundet produktet og dette skyldes en designfejl,
kan der komme erstatningskrav. Dette krav vil lede tilbage til personen som har designet produktet. Her er det vigtigt at huske på, at forsikringen både behandler berettigede krav, men i lige så
stor grad behandler uberettigede krav.
Forsikringen dækker IKKE det produktansvar der påhviler en som producent, dvs. person- og tingskader som fører tilbage til producenten er ikke dækket. Dette kan blive aktuelt, hvis man selv
står for produktionen eller sælger sit egne designes som fysiske produkter. Er dette tilfældet,
bedes du kontakte RTM for dialog herom, da forsikringen kan udvides med dækning herfor.
Erhvervsansvarsforsikring
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, man kan ifalde ved at forvolde person- og tingskade i
forbindelse en uagtsom adfærd i jobbets medføre (modsat privatperson, som er dækket af familieforsikringen).
Eksempel: Ved et møde vælter designeren en tung genstand over foden på en mødedeltager, så
foden brækker.

Dækningsskema

Dækningssummer:

Rådgiveransvarsforsikring DKK 2.500.000 (designer eller
arkitekt der alene arbejder med design)
Erhvervsansvarsforsikring DKK 10.000.000
Fareafværgelse DKK 1.000.000
Anførte dækningssummer er pr. skade.
Samlet dækningssum pr. år (fra 01. april til 31. marts)
er: DKK 10.000.000, dog DKK 5.000.000 for rådgiveransvar.

Personkreds:

Designer eller arkitekt der alene arbejder med design.

Selvrisiko:

DKK 10.000 pr. skade for rådgiveransvar
DKK 2.000 pr. tingskade for erhvervsansvar
Ingen selvrisiko pr. personskade for erhvervsansvar
For arbejder der udføres på Færøerne eller Grønland
andrager selvrisikoen DKK 35.000.

Forudsætning for forsikring

• at den i virksomheden beskæftiget rådgiver er uddannet designer eller arkitekt der arbejder med design
• at ejeren/ejerne skal være medlem af Forbundet Arkitekter og Designere
• at geografisk område er Europa, EU, EØS og EFTA inkl.
Grønland og Færøerne
• at der ikke tidligere har været anmeldt skader under
en professionel ansvarsforsikring

Årlig 2022-præmie

Omsætning < DKK 750.000 (kun 1-2 personer i virksomheden). Præmie DKK 3.069
Ved større omsætning kontakt RTM.
Hvis du selv producere og markedsføre dit produkt, bør
du kontakte RTM for tilbud på produktansvarsforsikring.

Anmeldelse af skade
Så snart man som rådgiver blot får den første fornemmelse af, at der nu er en risiko for en fremtidig ansvarsskade med et efterfølgende erstatningskrav, vil vi kraftigt anbefale, at man fra første færd anmelder skaden til forsikringsselskabet (via RTM) – også selv om der endnu ikke er et
konkretiseret erstatningskrav mod rådgiveren – herefter er forsikringsselskabet nemlig involveret
i den juridiske behandling af skaden.
Det er vigtigt at understrege, at ansvarsforsikringen, udover at dække skader, når man er erstatningsansvarlig, tillige dækker tilbagevisning af uberettigede krav med de omkostninger dette
medfører, for man kan med lethed forestille sig situationer, hvor en anden part prøver at gøre
rådgiveren ansvarlig, selv om en skade eller et tab ikke er rådgiverens fejl.
Tilmelding til ordningen
Forsikringen er en kollektiv forsikringsløsning, men den baserer sig på individuel tilmelding fra
hvert enkelt medlem.
Dette skal ske elektronisk til mail@rtm.dk eller ved telefonisk henvendelse til RTM.
Straks efter tilmeldingen vil RTM kontakte HDI Global Specialty SE, Denmark, for endelig godkendelse af forsikring. Endvidere kontaktes Forbundet Arkitekter og Designere for at kontrollere
medlemskab af Forbundet Arkitekter og Designere.
Forsikringen kan tegnes af Forbundet Arkitekter og Designeres medlemmer, uanset om man blot
har oprettet en personlig-dreven enkeltmands-designvirksomhed eller man kører designfirmaet
via en selskabsform.
Da forsikringen altid forfalder den 01. april, vil der naturligvis kun beregnes pro rata præmie fra
tilmeldingstidspunktet og frem til den næste 31. marts.
Forsikringscertifikat
Så snart præmien er blevet betalt, udsteder RTM et forsikringscertifikat til dokumentation for
den tegnede forsikring, så man har en oversigt over forsikringen og tillige kan anvende certifikatet overfor diverse ordregivere. Der bliver således ikke udstedt en egentlig forsikringspolice.
Opretholdelse af forsikringscertifikat kræver medlemskab af Forbundet Arkitekter og Designere.
Præmie
Præmien består af en præmieandel, honorar til RTM for service og betjening og afgift til staten.
Præmien er fuldt ud fradragsberettiget som en godkendt driftsudgift.
Præmien pristalsreguleres efter lønprisindekset, som pt. er 2,45787%. Dette vil ske pr. 01.04 i
forbindelse med fornyelse af forsikringen. Anførte præmie er inkl. 2022 indekset.
Bindingsperiode
Forsikringen løber for 1 år ad gangen (01. april – 31. marts) og bliver den ikke opsagt senest 1
måned før næste forfaldsdato, så fortsætter forsikringen automatisk for endnu 1 år. Der er tale
om en minimumspræmie og hvis forsikringen skal ophøre i løbet af den 1-årige periode, vil der
ikke ske tilbagebetaling af præmien. Eventuel overskydende præmie kan dog bruges til at etablere ”run off” dækning. Læs mere om ”run off” dækning i næste afsnit ”Ophør af virksomhed”.

Ophør af virksomhed
Hvis man senere beslutter sig for at lukke sin virksomhed, uanset om dette sker på grund af
overgang til ansættelsesforhold på tegnestue eller i offentlig virksomhed eller måske på grund af
alder, så afmelder man sig og udgår af forsikringsordningen pr. den dato, som virksomheden ophører.
I denne situation er det meget vigtigt at fokusere på, at afhængigt af de kontraktforhold, der har
været arbejdet under, så er der forældelsesfrister på 5 år og 10 år efter forældelsesloven i aftaler med forbrugere.
Derfor bør man ved ophør af virksomheden vælge en ”run off” dækning (også kaldet afløbsrisiko), som dækker skader og erstatningskrav, som rejses i indtil 5 år, alternativt 10 år ved forbrugeraftaler, efter at ansvarsforsikringen er ophørt.
Præmien herfor vil typisk svarer til 100% af foregående årspræmie og etablering heraf kan først
bekræftes, når accept er givet af HDI Global Specialty SE, Denmark.
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