DCI TITANIUM GULD 20 DA DERBIGUM CORE INSURANCE
Vilkår og betingelser
1. Garantimodtager
Garantien træder i kraft, når leverandøren afslutter det arbejde, der er udført i henhold til leverandørens
specifikationer samt alle handelsbestemmelser, og i det omfang modtageren har modtaget betaling for alt udført
arbejde, med undtagelse af hvad der lovmæssigt kan tilbageholdes i henhold til kontrakten eller gældende
lovgivning. Modtageren er enhver individuel eller juridisk person, der ejer bygningen og har modtaget det
originale garantibevis, eller enhver anden person, der vil blive ejer af bygningen, under forudsætning af
bygningens brug forbliver identisk eller i det væsentlige sammenlignelig.
2. Garantiens formål
2.1. Det eneste formål med den civilretlige ansvarsgaranti er at dække erstatning for materielle skader og/eller
personskade pådraget af tredjeparter og/eller modtageren med undtagelse af enhver immateriel skade,
følgemæssig eller ej.
2.2. Det eneste formål med produktanvendelsesgarantien er den fysiske reparation eller renovering af det
garantidækkede arbejde, der ville udgøre en installeringsfejl, og som er udført af en Derbigum-autoriseret
entreprenør, der er udpeget af leverandøren.
2.3. Modtagerens rettigheder i henhold til gældende lovgivning påvirkes eller afskrives ikke af denne garanti.
Som følge deraf, og til trods for garantidækningen, kan modtageren påberåbe sine rettigheder i
henhold til gældende lovgivning i det land, hvori bygningen er lokaliseret, ved at anmelde manglende
overensstemmelse af varerne til montøren eller Derbigums nationale distributør inden for 15 dage efter den
midlertidige godkendelse af arbejdet.
3. Garantiperioden
3.1. Den civilretlige ansvarsgaranti er gyldig fra godkendelsen af installeringsarbejdet og kan påberåbes inden
forældelsesfristen for det pågældende sagsanlæg i henhold til gældende lovgivning.
3.2. Titanium-produktanvendelsesgarantien er gyldig i 10 år fra og med den midlertidige levering af arbejdet
eller faktureringsdatoen, alt efter hvilken dato der kommer først, og kan forlænges til 15 år, hvis montøren
eller en anden Derbigum-autoriseret entreprenør i løbet af det tiende år udfører et teknisk eftersyn og
påpeger, hvilken type vedligeholdelse, reparation og/eller andet arbejde, der er nødvendigt for at forlænge
garantien til 15 år. Forlængelsen til 15 år tildeles automatisk, når modtageren har udført vedligeholdelsen,
reparationen og/eller andet påpeget arbejde, og hvis disse opgaver er udført inden for en rimelig periode
efter det tekniske gennemsyn og under alle omstændigheder inden udgangen af det tiende år.
Guld-produktgarantien er gyldig i 5 år fra og med 16. til 20. år, hvis montøren eller en anden Derbigumautoriseret entreprenør i løbet af det femtende gyldige år udfører et teknisk eftersyn og påpeger, hvilken type
vedligeholdelse, reparation og/eller andet arbejde, der er nødvendigt for at få tildelt Guld-produktgarantien.
Denne forlængelse af Guld-produktgarantien til 20 år tildeles automatisk, når modtageren har udført
vedligeholdelsen, reparationen og/eller andet påpeget arbejde, og hvis disse opgaver er udført inden
for en rimelig periode efter det tekniske eftersyn og under alle omstændigheder inden udgangen af det
femtende år
3.3 Disse garantier gælder kun for Derbigum®-produkter.
3.4 Når en garantianmodning er acceptabel og anses for at være begrundet, vil garantiperioden forlænges
med en periode, der svarer til perioden fra anmodningstidspunktet til reparation/udskiftning af den
pågældende skade/fejl. Hvis en sådan reparation eller udskiftning omfatter reparation eller udskiftning af
en del af (og ikke hele) taget, vil den pågældende del kun være dækket af garantien i samme periode som
resten af taget, jf. afsnit 3.1.
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4. Garantiens omfang
4.1. Produktanvendelsesgarantien tildeles kun til modtageren, hvis arbejdet omfatter nye eller fuldstændigt
renoverede tage.
4.2. Garantierne tildeles modtageren, hvis en fejl, lækage eller beskadigelse af taget anmeldes skriftligt til
montøren inden for tre (3) hverdage efter modtagerens første rapportering og under alle omstændigheder
inden for den gældende maksimumfrist for garantien underkastet straf i form af fortabelse af rettigheder.
4.3. Garantierne tildeles kun til modtageren, hvis montøren og/eller leverandøren har modtaget fuld betaling,
med undtagelse af hvad der lovmæssigt kan tilbageholdes i henhold til kontrakten eller gældende lovgivning.
4.4 Garantierne tildeles kun til modtageren, hvis a) taget og installeringsarbejdet er besigtiget og om nødvendigt
vedligeholdt mindst en gang årligt, b) alle problemer eller fejl, selv potentielle, er blevet repareret, c)
tagafløb, gesimser og regnvandsafløb er blevet renset så ofte som nødvendigt for blade, rester og andre
fremmedlegemer. Som bilag til nærværende garantibevis får modtageren en vedligeholdelsesmanual, der
indeholder en obligatorisk beskrivelse af, hvordan man vedligeholder, reparerer, ændrer og udfører anden
servicering af taget.
4.5. Garantierne tildeles kun til modtageren, hvis montøren eller en anden Derbigum-autoriseret entreprenør
har udført omfattende vedligeholdelse, reparation, ændringer og enhver anden type reperation.
Udførte reparationer bør ikke på nogen måde påvirke de ekspertrapporter, som leverandøren og/eller
forsikringsgiveren ønsker at få udarbejdet.
4.6. Hvis der påvises en beskadigelse eller fejl inden for garantiperioden, er det op til leverandøren at
dokumentere, at beskadigelsen eller fejlen skyldes modtagerens forseelse eller forsømmelse, fx manglende
behørig vedligeholdelse.
4.7. Hvis modtageren rekvirerer en inspektion, og montøren eller en anden Derbigum-autoriseret entreprenør
sendes ud for at besigtige taget, og det efterfølgende konkluderes, at garantianmodningen var ubegrundet
og uden berettiget årsag, vil modtageren blive opkrævet for besigtigelsen i henhold til tidsforbruget.
5. Undtagelser og forbehold
5.1. Følgende er ikke dækket af garantien: lækager, beskadigelse eller reparationer udført direkte eller indirekte
som følge af: a) ukorrekt brug, misbrug eller forsømmelse på vegne af modtageren, bygningens ejer eller
dennes udlejere eller underleverandører, b) en fejl i en tag- eller bygningskomponent, der ikke er leveret af
leverandøren eller andre end dem, der er beskrevet i denne garanti, c) en ændring i brugen af bygningen,
så den ikke længere er identisk eller i det væsentlige sammenlignelig med den oprindeligt tiltænkte brug,
d) eksponering for kemisk aggression uden forudgående anbefaling fra leverandøren, e) en fejl, spalte,
revne eller bevægelse (specielt sætning og udvidelse) af det eksisterende tag (i tilfælde af renoveringer),
undergrunden, isoleringen, taget, strukturelle eller bærende materialer, uanset type (herunder specielt
metal, bly, plastik, gummi, beton, murværk, træ) og uanset årsagen til denne bevægelse eller fejl og i
særdeleshed i forbindelse med designmæssige fejl, strukturel bevægelse eller mekaniske fejl, f) afmontering,
omdannelse, mekanisk reparation eller ændring af den behandlede støttes tekstur, g) kosmetiske ændringer
af produkterne såsom folder, rynker eller bølger, stillestående vand eller misfarvning, så længe installationen
ikke kompromitteres, h) kondens og/eller fugt forårsaget af strukturelle elementer – sidstnævnte specielt
inklusive ekspansions- eller adskillelsesled, tagudstyr, vægge, ventilationshætter, kupler og tagvinduer,
afslutninger eller inddækningsprofiler – hvis disse elementer ikke overholder referencevilkårene, eller hvis
disse ikke forefindes iht. de nationale anvendelsesbestemmelser, i) krig, civile uroligheder, rekvisitioner,
jordskælv, atomkrafthændelser, brand eller lynnedslag samt enhver ekstrem temperaturstigning, orkaner og
naturkatastrofer generelt, der ikke kan tilgodeses i modstandsvurderingen, j) tilfælde, hvor fejl forårsages af
manglende isolering eller en ændring i isoleringen, k) misfarvning, der kan påvirke produkterne.
5.2. Følgende er ikke dækket af garantien: a) med undtagelse af leverandørens skriftlige godkendelse, alt
arbejde udført af virksomheder, der ikke er en Derbigum-autoriseret entreprenør, b) et tag, der sammenlagt
eller delvist er blevet udsat for overbelastning, utilsigtet mekanisk beskadiget og/eller unormal trafik, c) en
bygning eller et tag, der anvendes på anden måde end den, der er beskrevet i dette bevis og som ikke er
identisk eller i det væsentlige sammenlignelig med den oprindeligt tiltænkte brug.
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6. Dækkede omkostninger og begrænsninger
6.1. Når en anmodning om produktanvendelsesgaranti er acceptabel og anses for at være berettiget, vil
leverandøren dække den udelte omkostning i forbindelse med den fysiske renovering i form af: a) udgift til
materialer og arbejdsløn, b) udgift til affaldshåndtering og c) udgift til kontrolløren eller eksperten udpeget
af forsikringsgiveren.
6.2. Produktanvendelsesgarantien er underlagt en maksimal dækningsgrænse på EUR 500.000,- pr. anmeldelse
og pr. år, hvilket betyder, at den samlede udbetaling til én modtager (modtageren) i henhold til garantien
aldrig kan overstige EUR 500.000,- pr. anmeldelse og pr. år. Den maksimale grænse inkluderer alle bidrag
i henhold til produktanvendelsesgarantien, herunder reparation/udskiftning (både arbejdsløn og materialer)
af en beskadigelse/fejl samt reparation.
Den civilretlige ansvarsgaranti er underlagt en maksimal dækningsgrænse på EUR 500.000,- pr.
anmeldelse. Denne maksimale grænse inkluderer alle bidrag i henhold til den civilretlige ansvarsgaranti,
herunder både personskader og materielle skader. Derudover er den civilretlige ansvarsgaranti begrænset
til EUR 2.000.000,- for alle personskader samt materielle skader pr. forsikringsår for alle civilretlige
ansvarsgarantier udstedt af leverandøren til alle modtagere i Europa. Ovennævnte garantigrænser ligner
de maksimale grænser, der gælder for leverandørens forsikring vedrørende produktanvendelsesgaranti og
forsikring vedrørende civilretligt ansvar nævnt på forsiden.
6.3. I tilfælde af totalskade (udskiftning af taget) vil interventionen beregnes ved at reducere den certificerede værdi
med 5 % pr. år, der er gået siden den midlertidige arbejdsgodkendelse til det år, hvor garantianmeldelsen
er fremsat. Eksempelvis er reduktionen 5 %, hvis anmeldelsen fremsættes i løbet af det andet år, 40 % i løbet
af det niende år og 70 % i løbet af det femtende år.
6.4. Dækningen i henhold til dette garantibevis gælder ikke for noget indirekte tab pådraget af modtageren og
tredjeparter, herunder tabt udlejningsindtjening og alle andre mistede indtjeninger, samt alle omkostninger
til erstatning af forsyninger eller lokaler. Derudover ekskluderes enhver skade dækket i henhold til en
bygningsforsikring eller andre forsikringer.
7. Generelle bestemmelser:
7.1. Denne garanti er udarbejdet i henhold til og underlagt belgisk lov.
7.2. Enhver tvist opstået som følge af nærværende betingelser bør afgøres i henhold til lovgivningen i det land,
hvori den pågældende bygning er beliggende.
7.3. Enhver tvist opstået som følge af nærværende betingelser bør afgøres ved de civile domstole i det land,
hvori den pågældende bygning er beliggende.
7.4. Med hensyn til leverandørens forsikring vedrørende Titanium-produktanvendelsesgaranti nævnt på forsiden
af nærværende bevis og som opfyldelse af leverandørens forpligtelser i henhold til nærværende garanti
overdrager leverandøren hermed dennes krav mod forsikringsgiveren/forsikringsgiverne til modtageren.
Overdragelsen er underlagt, og kan udelukkende påberåbes i tilfælde af, at leverandøren går konkurs eller
indleder anden insolvensbehandling.
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