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Hvordan beregnes erstatningen?
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Selvrisiko?
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Fællesbetingelser

Betingelsesnr. 2203.41.01

1

HVILKE SKADER ER DÆKKET?
Forsikringen dækker nedenstående dokumenterede tab- og omkostninger efter den
i policen anførte karensperiodes udløb og i indtil maksimalt 12 måneder efter
forsikringensbegivenhedens begyndelse.
Det er en betingelse, at følgerne skyldes en dæknings- og erstatningsberettiget
skade under en i selskabet tegnet maskinkaskoforsikring.

1.1

Maskinkaskodriftstab
Forsikringen dækker sikredes tab ved nedgang i omsætning af varer og
tjenesteydelser (driftstab).
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HVORDAN FASTSÆTTES FORSIKRINGSINTERESSEN?
Forsikringsinteressen opgøres efter dækningen for maskinkaskodriftstab.
Forsikringsinteressen opgøres som den forventede samlede omsætning af varer og
tjenesteydelser
i
de
første
12
måneder
efter
dækningsperiodens
begyndelsestidspunkt, med fradrag af forventet forbrug i samme periode af:
- indkøbte handelsvarer til videresalg
- råvarer og halvfabrikata
- direkte løn inkl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører
under Funktionærloven eller Lærlingeloven.

Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. moms, ydede rabatter, bonus
og anden salgsprisreduktion.
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SÆRLIGE REGLER FOR BEGRÆNSNING AF DRIFTSTAB
Er skade sket, er forsikringstageren forpligtet til i videst muligt omfang at afværge
og begrænse skadens virkninger, herunder søge at opretholde sin omsætning af
varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstabet.
Inden for dækningsperioden er forsikringstageren berettiget til at producere til lager
i det omfang, afsætningsmæssige forhold krævet dette.
Forsikringstageren er forpligtet til effektivt at samarbejde med selskabet med
henblik på foranstaltninger til at afværge eller begrænse driftstabet.
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DÆKNINGSPERIODE OG KARENSTID
Dækningsperioden er det tidsrum selskabet erstatter tab som følge af en
forsikringsbegivenhed.
Dækningsperioden udgør maksimalt 12 måneder.

4.1

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

4.2

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

4.3

Karenstid
Uanset punkt 4.1 træder dækningen først i kraft efter den i policen anførte
karensperiode.
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5.1

HVORDAN BEREGNES ERSTATNINGEN
Tidspunkt for opgørelse af skaden
Opgørelse af skaden påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb.
Der udarbejdes i skadetilfælde en opgørelse af forsikringsinteressen på samme
måde som beskrevet under punkt 6.
Den beregnede forsikringsinteresse skal herefter indgå i erstatningsberegningen og
betegnes som erstatningsgrundlaget.

5.2

Kun det faktiske lidte tab dækkes
Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til
dækning af det faktisk lidte tab, der omfattes af forsikringen.

5.3

Fastsættelse af erstatning for driftstab
Erstatningen udgør så stor en del af erstatningsgrundlaget, som den af skaden
forårsagede nedgang i omsætningen i dækningsperioden udgør af den forventede
omsætning i 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelse.

5.4

Hensyntagen til varierende lønsomhed
Hvis omsætningen hidrører fra produkter med varierende lønsomhed, tages der
ved erstatningsberegningen rimelige hensyn hertil.

5.5

Fradrag for sparede omkostninger
Den af skaden forårsagede nedgang i omsætning, reduceres med sparede
omkostninger, som forsikringstageren kan frigøre sig for.

5.6

Underforsikring
Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen.
Hvis forsikringssummen er mindre end forsikringsinteressen, foreligger
underforsikring, der medfører, at der kun betales forholdsmæssige erstatning, som
svarer til den del, forsikringssummen udgør af forsikringsinteressen.

5.7

Dækning ved ophør af virksomheden
Hvis virksomhedens drift efter en skade ikke genoptages, udregnes
erstatningsbeløbet for det tidsrum (maksimalt dækningsperioden), der normalt ville
hengå, indtil virksomheden kunne være i drift.
Af det udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige, forsikrede
omkostninger, som bevisligt er afholdt, medmindre virksomhedens ophør skyldes
forhold, som forsikringstageren ikke er herre over.

5.8

Dækning af udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med opgørelse af
driftstab
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Selskabet erstatter indenfor forsikringssummen forsikringstagerens rimelige
omkostninger til sagkyndig assistance - bortset fra forsikringstagerens
omkostninger til en eventuel vurderingsforretning - i forbindelse med opgørelse af
dækningsberettiget skade med indtil 5% af forsikringssummen, dog maksimalt kr.
100.000 (beløbet indeksreguleres ikke).
Dækning for udgifter til sagkyndig bistand dækker på 1. risikobasis, hvorfor der ikke
kan gøres underforsikring gældende.
6

MEROMKOSTNINGER
Forsikringen dækker efter en skade, som er omfattet af en i selskabet tegnet
maskinkaskoforsikring, sådanne nødvendige, rimelige og dokumenterede
meromkostninger, som forsikringstageren måtte pådrage sig i dækningsperioden indtil maksimalt 12 måneder ud over normale omkostninger for at undgå - eller
forkorte - afbrydelse eller forstyrrelse af driften.
Erstatningen reduceres i alle tilfælde med eventuelt sparede omkostninger samt
øget indtjening i og efter dækningsperiodens ophør, i det omfang den øgede
indtjening kan henføres til omkostninger, der er afholdt af selskabet.

6.1

Det er en betingelse for meromkostningsdækningen, at
a)

afholdelse af meromkostninger sker efter aftale med selskabet,

b)

meromkostningerne har virkning i dækningsperioden,

c)

forsikringstageren i skadetilfælde så vidt muligt på forsikringsstedet eller
andetsteds afværger eller begrænser omkostninger i forbindelse med
opretholdelse af virksomhedens drift.
Selskabet er ligeledes berettiget til at foretage tilsvarende foranstaltninger.
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FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE
a)

omkostninger og udgifter, som er - eller kunne være - dækket under en i
selskabet tegnet maskinkaskoforsikring.

b)

erstatning der skyldes strejke, lock-out eller forsinkelse af
virksomhedens genoptagelse som følge af kapitalmangel, forbedring,
udvidelse, offentlige påbud eller lignende.

c)

omkostninger til oprydning, redning og bevaring.

d)

tab eller omkostninger der overstiger forsikringssummen, der fremgår af
policen.
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FÆLLESBETINGELSER
For forsikringen gælder desuden Fællesbetingelser for ERHVERV –
Betingelsesnr. 2200.00.01.
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