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Driftstab og meromkostninger

14.2

14.1

Hvilke tab erstattes

14.2.1 Der ydes ikke erstatning for en forøgelse af driftstabet,
der skyldes:

14.1.1 Forsikringen dækker forsikringstagerens tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab). Derudover dækkes nødvendige og dokumenterede meromkostninger, der skyldes, at virksomhedens
lokaler er helt eller delvist uanvendelige (meromkostninger). Driftstab og meromkostninger dækkes som
følge af

Hvilke tab erstattes ikke







strejke,
lockout,
forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som
følge af kapitalmangel, forbedringer, udvidelser,
offentlige påbud eller lignende, dog jfr. 14.1.2,
manglende backup af data jfr. 3.2.3.

at løsøre, der er omfattet af denne forsikring,
rammes af en brand-, tyveri- eller vandskade, der
er dækket af forsikringen eller
at de bygninger, hvori løsøret befinder sig, rammes af en brand-, tyveri-, vand-, svamp- eller
stormskade, der er dækket af en tegnet bygningsforsikring inkl. eventuel restværdidækning.

14.2.2 Forsikringen dækker ikke indirekte tab, der ikke kan
betragtes som driftstab, herunder renter, kontraktbøder, tab af goodwill og tab, der følger af, at oplysninger
om fordringer, tilgodehavender og fakturabeløb mistes.

Hvis forsikringstageren er lejer af bygningen, hvori løsøret befinder sig, og bygningens ejer ikke har tegnet
brand-, tyveri-, vand-, svamp- eller stormskadeforsikring, ydes dækning af driftstab og meromkostninger,
som om disse forsikringer var tegnet.

14.3.1 Dækningsperioden starter fra det tidspunkt, hvor en
forsikringsbegivenhed konstateres og ophører det antal måneder senere, som fremgår af policen og på
samme tidspunkt af døgnet som begyndelsestidspunktet.





14.1.2 Endvidere dækker forsikringen i op til 6 måneder det
driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav om
oprydning efter en dækket skade, såfremt skaden
medfører et dækningsberettiget driftstab.
Dækningsperioden, som fremgår af policen, forlænges
ikke som følge heraf.
14.1.3 Med indtil 15% af forsikringssummen, højst 559.453
kr., indeksreguleret (2008), dækker forsikringen driftstab, som forsikringstageren måtte lide som følge af en
brand-, tyveri- eller vandskade, der ville være dækket
ifølge nærværende forsikringsbetingelser, 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 o.l.
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.
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14.3

Dækningsperiode

Tab, der helt eller delvist stammer fra de første 8 timers driftsstandsning, erstattes kun, hvis virkningen
strækker sig ud over 30 dage, efter at forsikringsbegivenheden er konstateret.
14.3.2 Hvis forsikringen er tegnet med en dækningsperiode
på 12 måneder eller længere, kan forsikringstageren
forlange, at tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse bliver udskudt i indtil 6 måneder efter, forsikringsbegivenheden er konstateret.
Hvis forsikringstageren ønsker at udskyde dækningsperioden, skal tidspunktet for dens begyndelse hurtigst
muligt og senest 1 måned efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret, meddeles NEM Forsikring.
Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter
ikke ændres yderligere.
14.4

Erstatningsberegning

14.4.1 Hvis der sker en skade, skal den forsikrede uden ophold og efter bedste evne forsøge at begrænse skadens virkninger. Dette indebærer, at forsikringstageren
skal søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser. NEM Forsikring dækker efter aftale rimelige omkostninger hertil. Omkostningerne kan ikke
overstige det driftstab, der ellers ville opstå og dækkes
kun for den del af omkostningerne, der har virkning i
dækningsperioden.

Nem Forsikring
Cvr. 33 25 92 47

Forsikringstageren er forpligtet til at samarbejde med
NEM Forsikring med henblik på at afværge eller begrænse driftstabet.
14.4.2 Driftstabet opgøres som forskellen mellem:




Den forventede omsætning med fradrag af det
forventede forbrug af indkøbte handelsvarer til
videresalg samt råvarer, halvfabrikata, produktrelateret emballage, og
den konstaterede omsætning i samme periode
(inkl. erstatning for de skadede varer) med fradrag af det konstaterede forbrug af indkøbte
handelsvarer til videresalg samt råvarer, halvfabrikata, produktrelateret emballage.

14.4.7 Hvis virksomheden ikke genoptages efter en skade,
bliver driftstabet udregnet for det tidsrum (indenfor
dækningsperioden), der normalt ville gå, før virksomheden kunne være i drift.
Der erstattes kun den del af driftstabet, der svarer til
uundgåelige, forsikrede omkostninger, som beviseligt
er afholdt. Dette gælder dog ikke, hvis virksomheden
ikke bliver genoptaget på grund af forhold, som forsikringstageren ikke er herre over.

Fra dette beløb fratrækkes sparede omkostninger,
herunder lønomkostninger, som forsikringstageren kan
frigøre sig for. Dog ikke lærlinge- og funktionærlønninger.
Derudover dækkes rimelige meromkostninger. Meromkostningernes størrelse og art aftales i hvert enkelt
tilfælde med NEM Forsikring.
Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl.
merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion.
14.4.3 Indenfor dækningsperioden har forsikringstageren ret
til at producere til lager i det omfang, afsætningsmæssige forhold kræver dette.
Salgsværdien af det lager, der er blevet opbygget i
dækningsperioden, og som ligger ud over denne berettigede lageropbygning, trækkes fra den omsætningsnedgang, der udregnes.
14.4.4 Indenfor forsikringssummen for driftstab dækkes
rimelige omkostninger til forsikringstagerens sædvanligt* anvendte revisor i forbindelse med opgørelsen af
en erstatningsberettiget skade. Disse omkostninger
dækkes med indtil 15% af erstatningsbeløbet for driftstab, dog maksimalt 124.323 kr. (indeksreguleret 2008).
Omkostninger i forbindelse med en eventuel voldgiftssag eller retssag dækkes ikke. Omkostningernes størrelse aftales på forhånd i hvert enkelt tilfælde med
NEM Forsikring.
14.4.5 Forsikringssummen for driftstab er fastsat til de beløb,
der fremgår af policen, og er i hvert enkelt skadestilfælde øverste grænse for NEM Forsikrings erstatningspligt. Der gøres ikke underforsikring* gældende.
14.4.6 Hvis erstatningen efter en tyveriskade nedsættes, fordi
kravene om tyverisikring, eller kravene om varebegrænsning ikke er overholdt, nedsættes erstatningen
for driftstab og meromkostninger tilsvarende.
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Nem Forsikring
Cvr. 33 25 92 47

