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1

HVAD OMFATTER FORSIKRINGEN?
Efter en dækningsberettiget skade på en i selskabet tegnet DRIFTSTABSFORSIKRING
- POS. 1, dækker forsikringen dokumenterede direkte lønudgifter som forsikringstageren
i dækningsperioden måtte have afholdt til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse for på grund af skaden.

2

DÆKNINGSPERIODE
Dækningsperioden er det tidsrum selskabet erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed.
Dækningsperioden kan ikke overstige den dækningsperiode, der fremgår af policen.

2.1

Begyndelsestidspunkt
Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en dækningsberettiget skade indtræder (skadetidspunktet).

2.2

Ophørstidspunkt
Dækningsperioden ophører efter det antal måneder, der fremgår af policen, regnet fra
skades indtræden (begyndelsestidspunktet) på samme tidspunkt af døgnet.

2.3

Karenstid
Tab, der helt eller delvis hidrører fra det første døgns standsning, erstattes kun, såfremt
virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret.

3

HVORDAN FASTSÆTTES FORSIKRINGSINTERESSEN?
Forsikringsinteressen for direkte lønudgifter er den forventede direkte løn inklusive lønafhængige omkostninger til egne medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven eller Lærlingeloven.

4

HVORDAN FASTSÆTTES ERSTATNINGEN?
Forsikringen dækker på 1. risikobasis, hvorfor der ikke kan gøres underforsikring gældende.
Den i policen anførte forsikringssum for direkte lønudgifter er den øverste grænse for erstatningen.
Der udarbejdes i skadetilfælde en opgørelse af forsikringsinteressen på samme måde,
som beskrevet under punkt 3.
Erstatningen for direkte lønudgifter udgør inden for forsikringssummen de dokumenterede lønudgifter, som forsikringstageren måtte have afholdt til egne medarbejdere, der ikke
har været anvendelse for på grund af skaden, samt de dertil knyttede dokumenterede
lønafhængige omkostninger.

5

FÆLLESBETINGELSER.
For forsikringen gælder desuden Fællesbetingelser for ERHVERVSFORSIKRINGEN Betingelsesnr. 2200.00.01.
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