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ITIT- og svagstrømsforsikring

50.1

Hvilke skader er dækket

•
•

50.1.1 Forsikringen dækker direkte fysisk skade på IT- og
svagstrømsudstyr, der sker ved pludselige, uforudsete begivenheder af hvilken som helst årsag, når
genstandene befinder sig i bygninger på forsikringsstedet.

•
•
•

IT- og svagstrømsudstyr omfatter følgende stationært udstyr:
•
•
•

•
•
•

Tele- måle- og IT-udstyr
Apparater og instrumenter incl. disses styrings- og kraftforsyningsanlæg, når disse anvendes i virksomhedens administration.
Elektronisk butiksinventar.
Sikringsanlæg til brand- og tyverisikring af
virksomheden.
Klima- og nødstrømsanlæg, der kun betjener
IT-udstyr.

Åbne skure, containere, skurvogne, halvtage, drivhuse, gitterkonstruktioner eller konstruktioner,
som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende, betragtes ikke som bygninger.
50.1.2 Dækningen forudsætter,
•
•
•

at de forsikrede genstande er færdigmonteret
på forsikringsstedet,
at programmer er indlæst, systemopsætning
udført, og
at prøvekørsel og tilfredsstillende aflevering
har fundet sted.

Dog dækker forsikringen skade, som sker under
rensning, vedligeholdelse og flytning inden for forsikringsstedet.

•

50.2

Hvad er omfattet

50.2.1 Medmindre andet er anført i policen, omfatter
forsikringen følgende, såfremt det anvendes i driften af den forsikrede virksomhed:
•
•

•
•
•
•

•

Skade, der alene rammer sliddele* og/eller
forbrugsmaterialer*.
Skade, der skyldes mangelfuld pasning og
vedligeholdelse.
Skade, der skyldes overbelastning.
Skade, der skyldes, at udstyret ikke anvendes
efter dets bestemmelser eller konstruktion.
Skade, der skyldes, at de anvisninger og forskrifter, der er givet af myndigheder, fabrikant
eller leverandør, ikke er overholdt.
Skade, som fabrikant, leverandør, fragtfører
eller reparatør ifølge kontrakt, lov eller retspraksis er ansvarlige for. Hvis en sådan skade i
øvrigt er omfattet af forsikringen, vil den dog
kunne dækkes i tilfælde, hvor det kan dokumenteres, at erstatning for skaden ikke kan

E31 – Erhvervsløsøre - IT- og svagstrøm
01.01.2012

ITIT- og svagstrømsudstyr,
svagstrømsudstyr der tilhører forsikringstageren.
ITIT- og svagstrømsudstyr,
svagstrømsudstyr der tilhører tredjemand, og som forsikringstageren i skadetilfælde er pligtig til at erstatte eller bærer risikoen for. Disse genstande er kun dækket, hvis
de ikke er dækket af en anden forsikring.

50.2.2 Forsikringen omfatter ikke:
•

50.1.3 Forsikringen dækker ikke:
•

fås hos den ansvarlige på grund af konkurs eller konkurslignende forhold.
Skade, der er dækket under afsnit 11 Brand
eller 13 Vand.
Skade ved enhver form for tyveri og ved hærværk* i forbindelse hermed.
Bortkomst.
Funktionsfejl*; herunder udgifter til fejlfinding/fejlrettelse.
Slid, gradvis forringelse, rust, korrosion af enhver art, kosmetiske skader samt vedligeholdelsesudgifter af enhver art.
Driftstab eller andet indirekte tab, herunder
kontraktbøder, tab af goodwill og tab, der følger af, at oplysninger om fordringer, tilgodehavender og fakturabeløb mistes.
Tab og skade af data forvoldt ved angreb af
virus, hvorved forstås et program, der er skabt
for at sprede sig selv ved at ændre indholdet i
andre programmer, som ofte ødelægges ved
det.

•

•
•
•
•
•
•

Software/data* samt tidsmæssigt forbrug til
installation heraf bortset fra software, der licensmæssigt er begrænset til at blive anvendt på det beskadigede udstyr, når udstyret
som følge af en dækningsberettiget skade ikke kan repareres.
Bærbart tele-, måle- og IT-udstyr samt tilbehør, som alene anvendes i forbindelse med
udstyret.
Antenneanlæg med tilhørende genstande såsom mast, forstærkere, fordelere og kabler.
Løfte- og transportudstyr af enhver art.
Motorkøretøjer, sø- og luftfartøjer, samt tilhørende dele.
Genstande, der er eller ville være omfattet af
en bygningsforsikring.
Produktionsmaskiner af enhver art.
Genstande, som forsikringstageren producerer, forhandler, udlejer, reparerer eller bearbejder.

Nem Forsikring
Cvr. 24 25 63 83

50.3

Forsikringsværdi

50.3.1 I forsikringsværdien medregnes værdien af alle
genstande, der er forsikret under policen. De forsikrede genstande opgøres til nyværdi* for tilsvarende genstande med et tillæg for normale udgifter til fragt, told, andre afgifter, indbaksning, opstilling, montage, fundamenter og indkøringsomkostninger, men ikke for software/data*, bortset
fra software, der licensmæssigt er begrænset til at
blive anvendt på det beskadigede udstyr.
50.4

Erstatningsberegning

50.4.1 Skaden skal opgøres efter bestemmelserne om
•
•

erstatningsberegning i afsnit 2.3 og
fastsættelsen af forsikringsværdien i afsnit
50.3.

50.4.2 Beskadigede genstande, der erstattes til nyværdi*,
skal sættes i stand eller genanskaffes som nye inden 1 år fra skadedagen, medmindre anden aftale
er truffet med NEM Forsikring.
Hvis ikke dette er sket, ydes der kun erstatning på
grundlag af dagsværdien*.
Forskellen mellem den del af erstatningen, der
svarer til nyværdien*, og den, der svarer til dagsværdien*, bliver først udbetalt, når de beskadigede
genstande er sat i stand eller genanskaffet.
50.4.3 I forbindelse med skade dækkes nødvendige og
rimelige merudgifter til over-, nat- og helligdagsarbejde.
50.4.4 Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.
50.4.5 I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der
er 25% højere end den, der fremgår af policen.
Dette gælder ikke de dækninger i forsikringsbetingelserne, hvor der specielt er anført en højeste
forsikringsdækning. Her erstattes skader indenfor
de angivne summer.
Denne overdækning er betinget af, at forsikringssummen var korrekt fastsat indenfor de sidste 15
måneder før skaden, eller at forsikringssummen
var korrekt den 1. januar i året, hvor skaden indtrådte.
Ved korrekt forsikringssum forstås, at forsikringssummen mindst svarer til forsikringsværdien.
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