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Forsikringsbetingelser for  
EDB ALL-RISK 
 
i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. 
 
 
 
 
 
 
   Indholdsfortegnelse: 

1  Hvem er dækket? 

2  Hvor dækker forsikringen? 

3  Hvilke genstande er omfattet? 

4  Hvilke skader er dækket? 

5  Hvordan fastsættes forsikringsværdien? 

6  Hvordan beregnes erstatningen? 

7  Selvrisiko? 
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1 HVEM ER DÆKKET? 

Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. 
 

2 HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? 

 EDB all-risk omfatter skade på de forsikrede genstande, når de befinder sig på den/de   
 adresse(r) dækningen er tegnet for. 
 

3 HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET? 

 Forsikringen omfatter følgende genstande: 

a) administrativt edb-udstyr, herunder computere og forbundne enheder i netværk, fax- 
og kopimaskiner og telefonudstyr.  

 Mobiltelefoner og  edb-udstyr til styring af produktionsmaskiner og -processer er ikke 
omfattet af forsikringen. 

b) alarm- og sikringsanlæg og kasseterminaler. 

 

4 HVILKE SKADER ER DÆKKET? 

 Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande (inkl. standardprogrammel) ved   
 pludselige og uforudsete hændelser af en hvilken som helst årsag, med de nedenfor  
 angivne undtagelser og på de angivne betingelser.  

Forsikringen dækker tillige under udførelse af rensning, vedligeholdelse og for anlæg som 
nævnt under punkt 3.1.a også ved flytning indenfor forsikringsstedet. 

 Forsikringen omfatter kun bærbare pc´ere og udstyr, hvis det fremgår af policen. 
Dækningsområdet for bærbare pc´ere og udstyr fremgår særskilt af policen. 

4.1 Det er en betingelse for dækningen, at 

a) forsikringsgenstanden er færdigmonteret på forsikringsstedet og prøvekørt samt 
tilfredsstillende afleveret. 

b) forsikringstager holder anlægget, i god og driftsikker stand. 

c) forsikringstager overholder de brugsanvisninger som leverandøren af anlægget har 
givet samt lovgivningens regler. 

d) forsikringstager straks sørger for udbedring af fejl eller mangler, som forsikringstager 
bliver bekendt med. 

4.2 EDB ALL-RISK-forsikringen dækker ikke: 

a) skade som følge af forstyrrelser i anlæggets funktioner, med mindre sådanne  
 forstyrrelser er direkte følge af en erstatningsberettiget skade. 

b) skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var 
 eller burde være forsikringstageren eller dennes medarbejdere bekendt. 

c)  skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, for så vidt 
 dette kan lægges forsikringstageren eller dennes medarbejdere til last. 

d) skade, der skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres  
 bestemmelse eller konstruktion. 
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e) skade omfattet af garanti eller, for hvilken en leverandør eller transportør er
 ansvarlig ifølge kontrakt eller lov. 

f)  skade der er eller ville være omfattet af en på sædvanlige betingelser tegnet brand-, 
 tyveri- og/eller vandskadeforsikring. 

g) skade, der er en følge af vand-, syre- og andre aggressive dampe, såfremt virksom-
hedens art normalt betinger tilstedeværelse af sådanne dampe. 

h) skade ved tyveri, der ikke kan betegnes som indbrudstyveri. 

i) skade,  der er en følge af forkert programmering, tastning, isætning, tekstning eller 
 som følge af slid på, sletning af eller anden beskadigelse af skrevne data. 

j)  kontraktbøder for udeblevne - eller forsinkede - leverancer. 

k) enhver værdi i øvrigt, der knytter sig til skrevne/indkodede data. 

l)  omkostninger eller udgifter pådraget i forbindelse med genfremstilling af data fra 
 andre rekords end elektroniske databærende medier. 

m) normal slitage, gradvis forringelse, rust, tæring, oxydering, skrammer i malede eller 
polerede flader, brud på glas og vedligeholdelsesudgifter af enhver art. 

n) driftstab eller andet indirekte tab. 
 

5 HVORDAN FASTSÆTTES FORSIKRINGSVÆRDIEN? 

 Forsikringssummen fastsættes efter de forsikrede genstandes nyværdi.  

 Ved nyværdi forstås det beløb, en ny genstand af samme eller tilsvarende anvendelige 
slags ville koste monteret på forsikringsstedet umiddelbart før skaden. 

 

6 HVORDAN BEREGNES ERSTATNINGEN? 

6.1 Partiel skade 

 Selskabet betaler omkostninger ved istandsættelse/reparation af de forsikrede genstande 
til den brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før skadens indtræden. 

 Eventuel værdiforringelse erstattes ikke. 

6.2    Totalskade 

 Ved totalskade opgøres tabet som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi 
og deres værdi efter skaden. 

 Genstandene skal inden 1 år fra skadedagen være genanskaffede, respektive genan-
skaffelse skal være betryggende sikret efter selskabets skøn. I modsat fald erstattes 
genstandene til dagsværdi. 

 Forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen 
udbetales først, når de beskadigede genstande er genanskaffede, respektive genanskaf-
felse er betryggende sikret efter selskabets skøn. 

6.3  Ekstraudgifter m.v. 

a) transport af maskiner, dele heraf eller reparationsgrej erstattes efter normale takster. 

b) ekstraordinære udgifter, f.eks. som følge af gennembrydning eller afstivning af mure 
og gulve, rydning og reparation af veje eller lignende, eller som skyldes strejke, 
lockout, force majeure, nat- eller helligdagsarbejde samt luft- og ekspresfragt 
erstattes kun, når policen indeholder særlige bestemmelser herom.  
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c) kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, 
ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden. 

d) udgift til foreløbig reparation dækkes, dersom de kan betragtes som en del af den 
endelige reparation, dog uden at forsikringssummen derved forøges. 

6.4  Ændringer efter skade 

 Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af maskinens 
konstruktion i forbindelse med en skade må kun finde sted med selskabets samtykke. 

 

6.5  Underforsikring 

 Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi af et forsikret anlæg er højere 
end forsikringssummen, foreligger der underforsikring, og skaden erstattes kun forholds-
mæssigt. 

 Indeholder policen mere end 1 position, behandles hver enkelt position som en selv-
stændig forsikring. 

6.6 Selskabet kan erstatte en skade ved at 

a) sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden. 

b) betale for en værdiforringelse efter en skade. 

c) overtage beskadigede genstande mod at levere tilsvarende genstande, dog ved 
nyværdi tilsvarende nye genstande. 

d) overtage beskadigede genstande mod at betale kontant erstatning. 
 

7  SELVRISIKO 

 Selvrisikobeløbet fremgår af policen. 

 Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selv-
risikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme 
lejlighed. 

 Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen fuldt ud på den andel af skadesbeløbet 
selskabet skal udbetale. 

 

8  FÆLLESBETINGELSER 

 For forsikringen gælder desuden Fællesbetingelser for ERHVERV – 
 Betingelsesnr. 2200.00.01. 
 


