
UDVIDET DÆKNING AF  
ICOPAL DECRA ENTREPRISEGARANTI

UNIK TILLÆGSGARANTI



HÅNDVÆRKERENS TRYGHEDSGARANTI 
TILLÆGSGARANTI 

TIL ICOPAL DECRA ENTREPRISEGARANTI
Udvidet dækning af Icopal Decra Entreprisegaranti fra 100.000 kr. til 300.000 kr.

1. Anvendelsesområde
1.1 Formålet med denne tillægsgaranti (herefter "Tillægsga-
rantien") er at udvide dækningsomfanget for Icopal Decra 
Entreprisegaranti. 

1.2 Tillægsgarantien er alene gældende hvor entreprenøren 
tydeligt præcisere dette i tilbuddet/aftalegrundlaget, og 
hvor husejeren kan fremvise et gyldigt garantibevis hvor det 
fremgår, at der er tegnet tillægsforsikring og til hvilket beløb.

1.3 Tillægsgarantien er udstedt af Håndværkernes Tryg-
hedsgaranti.

1.4 Såfremt andet ikke eksplicit er anført i Tillægsgarantien, 
gælder de generelle vilkår for Icopal Decra Entreprisegaranti 
tilsvarende. Enhver begrænsning af Icopal Danmark ApS’ 
ansvar som anført i vilkår for Icopal Decra Entreprisegaranti 
er således tilsvarende gældende for Tillægsgarantien for så 
vidt angår Håndværkernes Tryghedsgaranti. I vilkårene for 
Icopal Decra Entreprisegaranti er Håndværkernes Tryg-
hedsgaranti således at ligestille med Icopal Danmark ApS.

2. Vilkår
2.1 Ved Tillægsgarantien udvides det beløbsmæssige dæk-

www.håndværkerens-tryghedsgaranti.dk

HVAD OMFATTER DECRA TILLÆGSGARANTI? 
Håndværkerens Tryghedsgaranti tilbyder en unik tillægsgaranti 
til Icopal Decra Entreprisegaranti. Tillægsgarantien udvider det 
beløbsmæssige dækningsomfang af Icopal Decra Entreprise-
garanti fra 100.000 kr. inkl. moms op til entreprisens beløb (jf. 
tilbud på tillægsgaranti/garantibevis) dog max. 300.000 kr. inkl. 
moms. pr. entreprise. Tillægsgarantien tegnes mod en præmie-
betaling til entreprenøren.  

Decra Entreprisegaranti giver 15 års garanti på oplægning af

15 års garanti for Decra tagdækning oplagt i henhold til  

monteringsvejledning med tilhørende kvalitetssikring og kontrol

Garantien dækker i henhold til nedenstående samt vilkårene på side 2-3 i dette bevis.
For ejendommen beliggende

For garantien indestår Icopal Danmark a/s (CVR. nr. 24257819).

Garantien indebærer ingen begrænsninger i garantindehaverens krav og rettigheder over for den 

udførende Decra Tagekspert (entreprenør/håndværker) i henhold til lovgivningen og/eller i henhold til 

den med Decra Tageksperten (entreprenøren/håndværkeren) indgåede aftale.

Garantien er subsidiær i forhold til Decra Tagekspertens (entreprenørens/håndværkerens) forpligtelser 

over for garantiens indehaver, således at garantiens indehaver skal forfølge sine rettigheder over for 

Decra Tageksperten (entreprenøren/håndværkeren), inden der kan ske udbetaling under garantien.

Skadeanmeldelser skal ske i henhold til vilkår i § 5 til Icopal Decra Entreprisegaranti v/Icopal Danmark 

a/s v/IDE, administration, BUNCH BYGningsfysik ApS, Staktoften 22 A, Vedbæk, tlf.: 52 39 79 52, 

e-mail: info@bunchbyg.dk.

3-DOBBELT GARANTI:
• Skader eller mangler ved materialer

• Skader eller mangler ved arbejdsudførelse

• Følgeskader på bygning og løsøre

GarantibevisIcopal Decra® Entreprisegaranti

Dato:  

Taget er udført af Decra Tagekspert

Som garantIcopal Decra Entreprisegaranti
v/Icopal Danmark a/sLyskær 5, 2730 Herlev

10009107

 Damhusvej 48751 GedvedAreal: 316

14.06.2016

170803Jydsk Tagteknik A/SSamsøvej 348382 Hinnerup

Decratage udført af en Decra Tagekspert, 
og dækker både materialer, arbejdets 
udførsel samt følgeskader. Læs mere  
om Decra Entreprisegarantien på 
www.decra-tagekspert.dk

Med Tillægsgarantien er du 
sikret en væsentlig udvidelse af 
Icopal Decra Entreprisegarantien, 
hvilket betyder større sikkerhed for 
dig som køber af håndværksydelser.

ningsomfang for så vidt angår villabebyggelse i vilkårene for 
Icopal Decra Entreprisegaranti pkt. 1.6 fra 100.000 kr. inkl. 
moms op til entreprisens beløb (jf. tilbud på tillægsgaranti/
garantibevis) dog max. 300.000 kr. inkl. moms. pr. entre-
prise. 
 
2.2 Tillægsgarantien omfatter alene det arbejde, som Til-
lægsgarantien er udstedt i forbindelse med udførelsen af.

2.3 Dækningen i henhold til Tillægsgarantien er subsidiær i 
forhold til dækningen i henhold til Icopal Decra Entreprise-
garantien, hvorfor Håndværkernes Tryghedsgaranti alene 
hæfter i tilfælde, hvor der er sket fuld udbetaling af et beløb 
stort kr. 100.000inkl. moms pr. entreprise fra Icopal Dan-
mark ApS i henhold til Icopal Decra Entreprisegarantien.

2.4 Håndværkernes Tryghedsgaranti kan ikke gøres an-
svarlig for Icopal Decra Entreprisegarantien, men alene i 
henhold til denne Tillægsgaranti, hvorfor Håndværkernes 
Tryghedsgaranti ikke hæfter for Icopal Danmark ApS i hen-
hold til Icopal Decra Entreprisegarantien.

2.5 Tillægsgarantien er kun gældende for private husstande 
og ikke erhverv.

Tillægsgaranti til Icopal Decra Entreprisegaranti er tegnet på:

kr.              så den samlede garantisum er kr.                 

jf tillægsgarantibestemmelserne på www.håndværkerens-tryghedsgaranti.dk  

samt Icopal Decra Entreprisegarantibestemmelserne på www.decra-tagekspert.dk

Husejer har fået udleveret tillægsgarantibestemmelserne i kopi.

Entreprisen er udført af:

Garant: 
Håndværkerens Tryghedsgaranti A/S

CVR nr. 34615349

10 års garanti til dækning af fejl, mangler og følgeskader ved følgende entreprise:

Nyt Decratag

Bygningsidentifikation:

jf. Tilbudsnummer:  

Hældning:

Produkt:

Garantien gælder for ejendommen beliggende:

Adresse: 

Postnr./by: 

Garantien dækker entreprisen i henhold til vilkår på bagsiden.

TILLÆGSGARANTI 

TIL ICOPAL DECRA ENTREPRISEGARANTI

GARANTIBEVIS

Udstedelsesdato:Udstedelsesdato:
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