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Meromkostningsforsikring for ITMeromkostningsforsikring for ITMeromkostningsforsikring for ITMeromkostningsforsikring for IT----    og svagstrømsforsikringog svagstrømsforsikringog svagstrømsforsikringog svagstrømsforsikring    

 
51515151 Meromkostningsforsikring for ITMeromkostningsforsikring for ITMeromkostningsforsikring for ITMeromkostningsforsikring for IT----    og og og og 

svagstrømsforsikringsvagstrømsforsikringsvagstrømsforsikringsvagstrømsforsikring    
 

51.151.151.151.1 Hvilke skader er dækketHvilke skader er dækketHvilke skader er dækketHvilke skader er dækket    
 
51.1.1 Forsikringen dækker efter en skade, som er omfat-

tet af IT- og svagstrømsforsikringen, sådanne nød-

vendige, rimelige og dokumenterede meromkost-
ninger, som forsikringstageren måtte pådrage sig i 
dækningsperioden udover normale omkostninger 
for at undgå – eller forkorte – afbrydelse eller for-
styrrelse i driften. 
 
Erstatning ydes således f.eks. for 
 
• flytteudgifter til og fra midlertidige lokaler. 
• udgifter i forbindelse med benyttelse af andet 

anlæg eller andre faciliteter. 
• forøgede afgifter og lejeudgifter. 
• lønninger til ekstra personale. 
• overtidsbetaling 

 
51.1.2 Desuden dækkes omkostninger og udgifter pådra-

get i forbindelse med retablering af data på elek-
troniske databærende medier som følge af en ska-
de der er omfattet af IT- og svagstrømsforsikrin-
gen.  
 
Det er en forudsætning for dækning, at data kan 
retableres fra en funktionel backup. 

 

51.251.251.251.2 Hvilke tab erstattes ikkeHvilke tab erstattes ikkeHvilke tab erstattes ikkeHvilke tab erstattes ikke    
 
51.2.1 Der ydes ikke erstatning for en forøgelse af om-

kostningerne, der skyldes 
 

• strejke 
• lockout, 
• forsinkelse af virksomhedens genoptagelse 

som følge af kapitalmangel, forbedringer, ud-
videlser, offentlige påbud eller lignende, jfr. 
dog 51.1.1. 

 

51.2.2 Forsikringen dækker ikke driftstab eller andet 
indirekte tab, herunder renter, kontraktbøder, tab 
af goodwill og tab, der følger af, at oplysninger om 
fordringer, tilgodehavender og fakturabeløb mi-
stes. 

 

51.351.351.351.3 DækningsperiodeDækningsperiodeDækningsperiodeDækningsperiode    
 
51.3.1 Forsikringen yder dækning i maksimalt 6 måneder. 
 
 
 
 

 
 
 
 

51.451.451.451.4 ErstatningsberegningErstatningsberegningErstatningsberegningErstatningsberegning    
 
51.4.1 Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstat-

ning, end hvad der kræves til dækning af de mer-
omkostninger og udgifter, som omfattes af forsik-
ringen. 

 
51.4.2 Forsikringssummen for meromkostningsforsikrin-

gen er fastsat til det beløb, der fremgår af policen, 
og er i hvert enkelt skadetilfælde øverste grænse 
for NEM Forsikrings erstatningspligt. 
Der gøres ikke underforsikring* gældende. 

 
51.4.3 Hvis forsikringstager sparer omkostninger under 

stilstandsperioden, nedsættes erstatningen tilsva-
rende. 

 
 
 
 


