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Maskindriftstab 
 
53 Maskindriftstab 
 

53.1 Hvilke tab erstattes 
 
53.1.1 Forsikringen dækker forsikringstagerens tab ved ned-

gang i omsætning af varer og tjenesteydelser (drifts-
tab) som følge af, at de forsikrede maskiner rammes af 
en skade, der er dækket under afsnit 52, Maskinforsik-
ring. 
 
Endvidere dækker forsikringen i op til 3 måneder det 
driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsin-
kelse 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. 
 

53.1.2 Undtagelsen i afsnit 52.1.3 om, at forsikringen ikke 
dækker skade, som fabrikant, leverandør, fragtfører el-
ler reparatør ifølge kontrakt, lov eller retspraksis er an-
svarlige for, gøres ikke gældende for driftstab. 

 

53.2 Hvilke tab erstattes ikke 
 
53.2.1 Der ydes ikke erstatning for en forøgelse af driftstabet, 

der skyldes: 
 

 strejke 

 lockout, 

 forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som 
følge af kapitalmangel, forbedringer, udvidelser, 
offentlige påbud eller lignende, jfr. dog 53.1.1. 

 
53.2.2 Forsikringen dækker ikke indirekte tab, der ikke kan 

betragtes som driftstab, herunder renter, kontraktbø-
der, tab af goodwill samt tab, der følger af, at oplys-
ninger om fordringer, tilgodehavender og fakturabeløb 
mistes. 

 

53.3 Dækningsperiode 
 
53.3.1 Dækningsperioden starter fra det tidspunkt, hvor en 

forsikringsbegivenhed konstateres, og ophører det an-
tal måneder senere, som fremgår af policen og på 
samme tidspunkt af døgnet som begyndelsestidspunk-
tet. 

 
53.3.2 Karenstiden fremgår af policen. I dette tidsrum omfat-

ter forsikringen ikke nedgang i omsætning af varer og 
tjenesteydelser, som skyldes hel eller delvis standsning 
af forsikringstagerens virksomhed. Karenstiden begyn-
der på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed 
konstateres. 

 
 
 
 
 
 
 

53.4 Erstatningsberegning 
 
53.4.1 Hvis der sker en skade, skal den forsikrede uden op-

hold og efter bedste evne forsøge at begrænse ska-
dens virkninger. Dette indebærer, at forsikringstageren 
skal søge at opretholde sin omsætning af varer og tje-
nesteydelser. NEM Forsikring dækker efter aftale rime-
lige omkostninger hertil. Omkostningerne kan ikke 
overstige det driftstab, der ellers ville opstå, og dæk-
kes kun for den del af omkostningerne, der opstår i 
dækningsperioden. 
 
Forsikringstageren er forpligtet til at samarbejde med 
NEM Forsikring med henblik på at afværge eller be-
grænse driftstabet. 

 
53.4.2 Driftstabet opgøres som forskellen mellem: 
 

 den forventede omsætning med fradrag af det for-
ventede forbrug af indkøbte handelsvarer til vide-
resalg samt råvarer, halvfabrikata og produktrela-
teret emballage, og 

 den konstaterede omsætning med fradrag af det 
konstaterede forbrug af indkøbte handelsvarer til 
videresalg samt råvarer, halvfabrikata og produkt-
relateret emballage. 

 
Fra dette beløb trækkes sparede omkostninger, her-
under lønomkostninger, som forsikringstageren kan 
frigøre sig for. 
 
Derudover dækkes rimelige meromkostninger. Mer-
omkostningernes størrelse og art aftales i hvert enkelt 
tilfælde med NEM Forsikring. 
 
Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. 
merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgs-
reduktion. 

 
53.4.3 Indenfor dækningsperioden har forsikringstageren ret 

til at producere til lager i det omfang, afsætningsmæs-
sige forhold kræver dette. 
 
Salgsværdien af det lager, der er blevet opbygget i 
dækningsperioden, og som ligger ud over denne beret-
tigede lageropbygning, trækkes fra den omsætnings-
nedgang, der udregnes. 

 
53.4.4 Indenfor forsikringssummen for driftstab dækkes 

rimelige omkostninger til forsikringstagerens sædvan-
ligt* anvendte revisor i forbindelse med opgørelsen af 
en erstatningsberettiget driftstabsskade. Disse om-
kostninger dækkes med indtil 15% af erstatningsbelø-
bet for driftstab, dog maksimalt 125.000 kr. Omkost-
ninger i forbindelse med en eventuel voldgiftssag eller 
retssag dækkes ikke. 
Omkostningernes størrelse aftales på forhånd i hvert 
enkelt tilfælde med NEM Forsikring. 
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53.4.5 Forsikringssummen for maskindriftstab er fastsat til 
det beløb, der fremgår af policen, og er i hvert enkelt 
skadetilfælde øverste grænse for NEM Forsikrings er-
statningspligt. 
Der gøres ikke underforsikring* gældende. 

 
53.4.6 Hvis virksomheden ikke genoptages efter en skade, 

bliver driftstabet udregnet for det tidsrum (indenfor 
dækningsperioden), der normalt ville gå, før virksom-
heden kunne være i drift. 

 
Der erstattes kun den del af driftstabet, der svarer til 
uundgåelige, forsikrede omkostninger, som bevisligt er 
afholdt. Dette gælder dog ikke, hvis virksomheden ikke 
bliver genoptaget på grund af forhold, som forsikrings-
tageren ikke er herre over. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


