
DRIFTSTABSFORSIKRING 

FORSIKRINGSBETINGELSER (STANDARD) 

 
 

-  Side 1 -  
 
 

Indhold 
1. Driftstabsdækning - Pos. 1 ................................................................................................................. 2 

2. Driftstabsdækning - Pos. 2 ................................................................................................................. 7 

3. Meromkostningsdækning .................................................................................................................. 9 

 

 

 

  



DRIFTSTABSFORSIKRING 

FORSIKRINGSBETINGELSER (STANDARD) 

 
 

-  Side 2 -  
 
 

 

1. Driftstabsdækning - Pos. 1  
 

1. Forsikrede tab 
Driftstab 

1.1. Forsikringen dækker inden for dækningsperioden efter forsikringsbegivenhedens konstatering 

forsikringstagers tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af, 

at løsøret eller de bygninger, hvori løsøret befinder sig, rammes af en skade, der i henhold til 

forsikringens Brand-, Tyveri- eller Vandskadedækning, vil medføre erstatningspligt for selskabet. 

 

1.2. Forsikringen dækker inden for dækningsperioden, det driftstab, som forsikringstager måtte lide ved 

forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en 

dækningsberettiget skade under løsøre- og/eller bygningsforsikringen, der vil medføre 

erstatningspligt for selskabet i indtil 3 måneder, når dækningsperioden er 6 eller 12 måneder og 6 

måneder, når dækningsperioden er 18 måneder eller mere.  

 

1.3. Med indtil den i policen særskilt anførte forsikringssum, dækker forsikringen driftstab, som 

forsikringstageren måtte lide som følge af en skade, der ville være dækket i henhold til 

forsikringens Branddækning, og som sker:  

 Hos forsikringstagerens leverandører og aftagere samt reparatører af driftsudstyr overalt i 

verden. Dækningen gælder ikke leverandører af telekommunikation, elektricitet, vand, 

fjernvarme, naturgas, og lignende. 

 Under transport overalt i verden direkte fra leverandør til forsikringstageren eller direkte til 

og fra forsikringstagerens reparatør af driftsudstyr. Ophold i forbindelse med transporten 

betragtes som en del af denne. 

 

1.4. Uanset de i afsnit 5 anførte bestemmelser dækker forsikringen inden for dækningsperioden det 

driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som 

følge af en under bygningsforsikringen etableret forsikring for restværdi, anvendelige rester eller 

lovliggørelse, som bliver effektiv gennem betaling af erstatning i forbindelse med genopførelse af 

en ny bygning. 

 

1.5. Er forsikringstager lejer af bygning/lokaler, hvori løsøret befinder sig, og sker der alene skade på 

bygningen, ydes dækning i henhold til forudsætningerne i afsnit 1, som om bygningsforsikring var 

tegnet. 
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2. Dækningsperiode 
2.1. Dækningsperioden er det tidsrum, som er anført i policen. I dækningsperioden erstatter selskabet 

tab, som følger af en forsikringsbegivenhed.  

2.2. Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor forsikringsbegivenheden konstateres.  

2.3. Tab, der - helt eller delvist - hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, såfremt 

virkningen strækker sig udover 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. 

2.4. Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det antal måneder, der er 

angivet i policen og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet.  

2.5. For forsikringer, hvor dækningsperioden er 12 måneder eller derover, kan forsikringstager forlange 

tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at 

forsikringsbegivenheden er konstateret.  

2.6. Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres. 
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3. Forsikringsinteresse 
3.1. For forsikring med dækningsperiode på 6 eller 12 måneder er forsikringsinteressen 

forsikringstagers 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, respektive 

lærlingeloven. 

3.2. For forsikring med dækningsperiode på 18 eller 24 måneder er forsikringsinteressen 

forsikringstagers forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 24 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, respektive 

lærlingeloven. 

3.3. For forsikring med dækningsperiode på 36 måneder er forsikringsinteressen forsikringstagers 

forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 36 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, respektive 

lærlingeloven. 

3.4. Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og 

anden salgsreduktion. 

 

4. Forsikringssum - underforsikring 
4.1. Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen, der opgøres i overensstemmelse med 

ovennævnte bestemmelser. Er forsikringssummen mindre end forsikringsinteressen, foreligger 

underforsikring. I så fald dækkes kun så stor en del af det lidte tab, som svarer til den del, 

forsikringssummen udgør af forsikringsinteressen. 
 

5. Tab som ikke erstattes 
5.1. Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri 

eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentligt 

påbud eller lignende. 
 

6. Begrænsning af driftstab 
6.1. Er der sket skade, er forsikringstager forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og side 20/41 

begrænse skadens virkninger, herunder at sørge for at opretholde sin omsætning af varer og 

tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstabet. 

6.2. Forsikringstager er pligtig til effektivt at samarbejde med selskabet med henblik på foranstaltninger 

til afværgelse eller begrænsning af driftstabet. 
 

7. Skadeopgørelse 
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7.1. Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb. 

7.2. I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen i henhold til afsnit 3. 

7.3. Den således opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end 

forsikringssummen, i modsat fald anvendes forsikringssummen. 

7.4. Det beløb, der skal indgå i erstatningsberegningen, betegnes erstatningsgrundlaget. 
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8. Erstatningsberegning 
8.1. Forsikringstager kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk 

lidte tab, der omfattes af forsikringen. 

8.2. 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 eller 24 

måneder respektive 36 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt. Ved omsætning 

forstås faktureret omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden 

salgsreduktion. 

8.3. Hvis omsætningen hidrører fra produkter med varierende lønsomhed, tages ved 

erstatningsberegningen rimeligt hensyn til dette. 

8.4. Hvis omkostninger spares under dækningsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende. 

8.5. Foreligger der underforsikring, reduceres ovennævnte erstatning kun forholdsmæssigt. 

8.6. Selskabet erstatter forsikringstagers rimelige omkostninger til sagkyndig assistance i forbindelse 

med opgørelse af driftstabet med indtil 5 % af erstatningsbeløbet for denne dækning, dog 

maksimalt kr. 100.000. Beløbet bliver ikke indeksreguleret. 

8.6.1. Omkostninger i forbindelse med en eventuel vurderingsforretning erstattes dog ikke efter 

afsnit 8 i fællesbetingelserne. Foreligger underforsikring, reduceres omkostningerne 

forholdsmæssigt. 

 

9. Ophør af virksomheden 
9.1. Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum - 

maksimalt dækningsperioden - der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift.  

9.2. Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede 

omkostninger, som bevisligt er afholdt.  

9.3. Er forsikringstager uden skyld i forhold, der medfører at virksomheden ikke genoptages, ydes 

erstatning uden hensyn til ovennævnte regler. side 21/41 
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2. Driftstabsdækning - Pos. 2  
Betingelsesnr. R233005 

1. Forsikrede tab 
Direkte lønudgift 

1.1. Forsikringen dækker forsikringstagers tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser 

(driftstab) i dækningsperioden, der er nævnt nedenfor.  

1.2. Det er en betingelse, at driftstabet er en direkte følge af, at løsøret på forsikringsstedet eller de 

bygninger, hvori løsøret beror, rammes af en skade, der i henhold til en tegnet Brand-, Tyveriog/ 

eller Vandskadedækning vil medføre erstatningspligt for selskabet. 

1.3. Forsikringen dækker i maksimalt 3 måneder, men inden for dækningsperioden, det driftstab, som 

forsikringstager måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav, stillet i 

forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade under løsøre- og/eller 

bygningsforsikringen, der i henhold til brand-, tyveri- og vandskadedækningen vil medføre 

erstatningspligt for selskabet. 

1.4. Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri 

eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentligt 

påbud eller lignende. 

 

2. Dækningsperiode 
2.1. Dækningsperioden er 12 måneder. I dækningsperioden erstatter selskabet tab som følge af en 

forsikringsbegivenhed. 

2.2. Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres. 

2.3. Tab, der - helt eller delvist - hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, såfremt 

virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. 

2.4. Når dækningsperioden ophører, sker det på samme tidspunkt på døgnet som 

begyndelsestidspunktet. 

2.5. Forsikringstager kan forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 

måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, 

skal forsikringstager snarest muligt og inden for 1 måned efter forsikringsbegivenhedens 

konstatering give selskabet meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens begyndelse. Der er 

dog mulighed for at træffe anden aftale med selskabet i forbindelse med skadebehandlingen. 

2.5.1. Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres. 

 

3. Forsikringsinteresse 
3.1. Forsikringsinteressen er den i policen anførte procent af forventet direkte løn inkl. lønafhængige 

omkostninger til egne medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive 

Lærlingeloven. 

3.2. Den således udregnede løn omfatter altid de første 12 måneder efter dækningsperiodens 

begyndelsestidspunkt. 
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4. Forsikringssum - underforsikring 
4.1. Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen, der opgøres i overensstemmelse med 

ovennævnte bestemmelser. Er forsikringssummen mindre end forsikringsinteressen, foreligger der 

underforsikring. I så fald dækkes kun så stor en del af det lidte tab, som svarer til den del, 

forsikringssummen udgør af forsikringsinteressen. 
 

5. Skadeopgørelse 
5.1. Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb.  

5.2. I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen i henhold til afsnit 3. Den således 

opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen, i 

modsat fald indgår forsikringssummen i erstatningsberegningen.  
 

6. Erstatningsberegning 
6.1. Forsikringstager kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk 

lidte tab, der omfattes af forsikringen. 

6.2. Erstatningen udgør inden for de i afsnit 5.2 fastsatte grænser de dokumenterede lønudgifter, som 

forsikringstager måtte have afholdt til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse for på 

grund af skaden, samt de hertil knyttede dokumenterede lønafhængige omkostninger. 
 

7. Ophør af virksomheden 
7.1. Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum 

(maksimalt dækningsperioden), der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift. 

7.2. Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede 

omkostninger, som bevisligt er afholdt. 

7.3. Er forsikringstager uden skyld i forhold, der medfører, at virksomheden ikke genoptages, ydes 

erstatning uden hensyn til ovennævnte regler. side 22/41 
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3. Meromkostningsdækning  
Betingelsesnr. R233005 

 

1. Forsikrede tab 
1.1. I tilfælde af en skade, der er omfattet af forsikringens Brand-, Tyveri- eller Vandskadedækning, 

dækker forsikringen i det antal måneder, der er nævnt i policen efter forsikringsbegivenhedens 

konstatering, sådanne nødvendige og dokumenterede ekstraomkostninger, der er en direkte følge 

af, at virksomhedens lokaler helt eller delvist er uanvendelige for virksomhedens fortsatte drift. 

1.2. Forsikringen dækker i maksimalt 3 måneder, men indenfor dækningsperioden, det driftstab, som 

forsikringstager måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav, stillet i 

forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade under løsøre- og/eller 

bygningsforsikringen, der i henhold til Brand-, Tyveri- og Vandskadedækningen vil medføre 

erstatningspligt for selskabet. 
 

2. Tab som ikke erstattes 
Som ekstraomkostninger medregnes ikke 

 Omkostninger til redning og bevaring, 

 Omkostninger til oprydning, herunder fjernelse, deponering, bortskaffelse og destruktion af 

slukningsvand og forsikrede genstande - herunder hjælpestoffer til produktion, affald og 

lignende fra virksomheden, 

 Omkostninger, der skyldes strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse 

som følge af forbedring, udvidelse, offentligt påbud eller lignende. 
 

3. Skadeanmeldelse 
3.1. I skadetilfælde skal forsikringstager uden ophør indsende anmeldelse til selskabet. 

 

4. Afværgelse af skade 
4.1. I skadetilfælde er forsikringstager forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, 

ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger. 
 

5. Skadeopgørelse 
5.1. Skadeopgørelse foretages senest, når følgerne af en forsikringsbegivenhed er ophørt.  

5.2. Selskabet dækker ikke ekstra omkostninger, der opstår senere end dækningsperiodens udløb. 

5.3. Er forsikringstager uden skyld i forhold, der medfører, at omkostninger i forbindelse med 

tilbageflytning til de skaderamte lokaler først opstår efter dækningsperiodens udløb, ydes 

erstatning uden hensyn til de ovennævnte regler. Det er en betingelse, at dokumentation for disse 

omkostninger foreligger. 
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6. Erstatningsberegning og underforsikring 
6.1. Den i policen gældende forsikringssum danner grænsen for selskabets erstatningspligt, og 

forsikringstager kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk 

lidte tab. 

6.2. Forsikringen dækker efter førsterisikoprincippet, hvilket betyder at reglerne om underforsikring 

ikke gøre gældende 
 

 


