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1.  Hvad dækkes

1.1  Forsikringen dækker virksomhedens dokumen-
terede tab ved nedgang i omsætning af varer og
tjenesteydelser (driftstab) som direkte følge af, at de
sikrede ting eller de bygninger, hvori de sikrede ting
befinder sig rammes af en skade, der er dækket på
en TotalErhverv forsikring.

1.2  Har virksomheden til huse i lejede eller lånte byg-
ninger og dermed ikke har oprettet bygningsforsikring 
hos forsikringsselskabet, dækkes driftstabet tillige, hvis 
den skete skade er eller ville kunne være omfattet af 
forsikringsvilkår for bygningforsikring.

1.3  Driftstab, der er en følge af offentlige myndigheders 
krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækket 
skade, erstattes kun i op til 6 måneder i dæknings- 
perioden.

1.4  Nødvendige udgifter til fastansattes løn dækkes
i det omfang disse udgifter ikke erstattes fra anden 
side. Det er en forudsætning, at lønudgifterne er nød-
vendige til fastansatte medarbejdere, som forsikrings-
tageren på grund af skaden ikke har anvendelse for.

1.5  Herudover erstattes driftstab, som har relation til 
forsikringstagerens eventuelle anvendelse af restværdi- 
dækning på en bygningsforsikring.

1.6  Er der ellers tale om forhold, som forsikrings- 
tageren ikke har indflydelse på, og som forhindrer gen-
optagelse af virksomhedens drift, ydes erstatning for 
driftstab i det tidsrum, der normalt ville gå, indtil driften 
kunne have været genoptaget.

1.7  Forsikringsselskabet erstatter også forsikrings-
tagerens rimelige omkostninger til statsautoriseret eller 
registreret revisor i forbindelse med opgørelse af en  
erstatningsberettiget skade med indtil 8% af erstatnings- 
beløbet – dog højst 220.000 kr.

1.8  Yderlige tilvalgte dækninger fremgår af policen og
er beskrevet i punkt 11-13.

2.  Hvad dækkes ikke

2.1 Forøgelse af driftstab som følge af strejke, lockout
eller forsinkelse af driftens genoptagelse som følge af
forbedringer, udvidelser, ændret produktionsform eller 
offentlige påbud – bortset fra de udgifter til oprydning, 
der er nævnt i punkt 1.3 under ’Hvad dækkes’.

2.2  Lønudgifterne erstattes ikke ud over det tidspunkt,
hvor lovlig opsigelse har kunnet finde sted.

3.  Hvornår dækker forsikringen

3.1  Dækningsperioden fremgår af policen.

3.2  Dækningsperioden er det tidsrum hvor forsikrings- 
selskabet erstatter tab som følge af en forsikrings- 
begivenhed. Forsikringen kan dog ikke under nogen 
omstændigheder dække en længere tidsperiode end 
den, der uden unødigt ophold medgår til at genoprette 
den skete skade.

4.  Karenstid

Forsikringen dækker ikke det tab, der – helt eller delvist 
– vedrører de første 8 produktions-/arbejdstimer efter 
skaden er sket. Hvis virksomhedens drift bliver påvirket 
af en dækningsberettiget skade i mere end 30 dage  
efter skaden er sket, vil der dog også være dækning 
for de første 8 timer.

5.  Begrænsning af tab

Forsikringstageren har i samarbejde med forsikrings-
selskabet pligt til at begrænse driftstabet mest muligt, 
det vil sige, i videst muligt omfang opretholde produktion 
med videre og medvirke aktivt til, at skadeudbedringen 
effektiviseres så driftstabet kan begrænses. 

Driftstabsforsikring
Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre de er fraveget i 
nærværende vilkår. I det følgende er Købstædernes Forsikring benævnt som ”forsikringsselskabet”.
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6.  Oplysninger

Forsikringstageren har pligt til at give forsikringsselska-
bet alle oplysninger – herunder alle regnskabsmæssige 
oplysninger – til brug for fastsættelse og udregning af 
erstatningen. Sker det ikke vil forsikringsselskabet fast-
sætte en skønsmæssig erstatning.

7.  Forsikringssum og selvrisiko

7.1  Erstatningen kan ikke overstige den på policen 
nævnte forsikringssum med efterfølgende indeks- 
reguleringer.

7.2  Forsikringsselskabet undlader at gøre eventuel 
underforsikring gældende.

7.3  Forsikringen har ingen selvrisiko, da forsikringen 
kun udløses ved en anden dækningsberettiget skade.

8.  Fastsættelse af forsikrings- 
summen

8.1  Forsikringssummen bør svare til det forventede
dækningsbidragstab og andre tab der kan ske, hvis
produktion eller handel med videre måtte ophøre, men 
med fradrag af forventede besparelser. Ved fastsættel-
sen skal der tages hensyn til det samlede dæknings-
bidragstab, der kan opstå ved den værst tænkelige 
skadesituation. Vær dog opmærksom på, at forsikringen 
er en førsterisikoforsikring og underforsikring gøres 
derfor ikke gældende, hvilket betyder at erstatningen 
aldrig kan overstige forsikringssummen.

8.2  Forsikringssummen vil være helt individuelt  
afhængig af virksomhedstype, arten af produktion,  
mulighederne for at flytte produktionen til andre byg-
ninger/ lokaler med videre. Eventuelt sparede omkost-
ninger ved standsning af produktionen eller handelen 
bør fragå i fastsættelsen af forsikringssummen. Mange 
virksomheder vil typisk kunne tage udgangspunkt i
12 måneders dækningsbidragstab og andre tab iht. 
punkt 8.1.

9.  Ophør af virksomhed

Hvis virksomheden som følge af skader eller af andre 
årsager ikke genoptages efter skaden, ydes erstatning 
for tab af dækningsbidrag i det tidsrum, der normalt  
ville gå, indtil driften kunne have været genoptaget.

10. Hvordan erstattes driftstabet

10.1 Driftstabet opgøres i praksis som forskellen mel- 
lem det dækningsbidrag, som ville være opnået i 
erstatningsperioden (den tid skaden ”står på” – se 
efterfølgende), hvis skaden ikke var sket, og det dæk-
ningsbidrag, som er en konsekvens i erstatnings- 
perioden på grund af skaden.

10.2 Dækningsbidraget, hvis skaden ikke var sket
Ved beregning af det dækningsbidrag, som ville være 
opnået i erstatningsperioden uden skade, skal dæk-
ningsbidraget i en tilsvarende tidligere periode lægges 
til grund (sammenligningstiden). Dækningsbidraget
i sammenligningstiden justeres, hvis;

• konjunkturer, salgsmuligheder eller andre produk- 
tionsforhold påviseligt er anderledes i erstatnings 
perioden en sammenligningsperioden,

• produktionen i sammenligningsperioden har været 
helt eller delvist afbrudt,

• produktionen i erstatningsperioden helt eller del-
vist ville have været afbrudt af andre årsager end 
skaden.

10.3 Dækningsbidrag efter skade
Ved beregning af dækningsbidraget i erstatningsperio-
den tages der hensyn til ekstraordinære udgifter, som
påføres i den hensigt at begrænse tabet, for eksempel
udgifter til midlertidige foranstaltninger. Ved driftstabets 
beregning tages der endvidere hensyn til;

• indtægter for varer som kan sælges,
• sparede energi- og vedligeholdelsesomkostninger 

samt sparede renter,
• kapitalinvesteringer, der ikke foretages som en 

konsekvens af skaden,
• samt andre sparede omkostninger.

10.4 Dækningsbidrag ved manglende genoptagelse
Genoptages virksomheden ikke i samme udstrækning 
som før skaden, betales forholdsmæssig erstatning. 
Dog erstattes uundgåelige faste omkostninger, der er 
afholdt for det tidsrum, der normalt ville gå til at produk-
tionen kunne være genoptaget.
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11. Løndriftstab

11.1  Det fremgår af policen hvorvidt dækningen er valgt.

11.2 Hvad dækkes
Dokumenterede direkte lønudgifter for fastansatte
”nøglemedarbejdere” erstattes i perioden ud over det 
tidspunkt, hvor lovlig opsigelse har kunnet finde sted – 
dog ikke ud over driftstabsforsikringens dæknings- 
periode.

11.3 Forsikringssum

11.3.1 Forsikringssummen fremgår af policen.

11.3.2 Erstatningen kan ikke overstige den gældende
løn for medarbejderne før skaden og maksimalt den i
policen angivet forsikringssum.

12. Driftstab grundet skade hos 
leverandør eller aftager

12.1  Det fremgår af policen hvorvidt dækningen er valgt.

12.2  Hvad dækkes
Forsikringen dækker driftstab der opstår på grund af, at 
virksomhedens leverandører eller aftagere bliver ramt 
af en skade, der er dækket på en bygnings- eller
løsøreforsikring.

12.3 Forsikringssum
Forsikringssummen er en førsterisikosum og fremgår 
af policen.

12.4 Dækningsperioden
Driftstabsperioden fremgår af policen.

12.5 Hvor dækkes
Dækningen omfatter kun leverandører og aftagere i det 
geografiske Europa.

12.6 Dækningsbegrænsning
Hvis produktionen hos en leverandør eller aftager ikke 
genoptages i væsentligt samme omfang efter skaden, 
betales kun erstatning for det tidsrum, det ville vare at 
genoprette skaden på den bygning eller ting, der har 
medført driftstabet.

13. Driftsstop som følge af  
mus- eller rotteplager

13.1 Det fremgår af policen hvorvidt dækningen er valgt.

13.2 Hvad dækkes

13.2.1 Forsikringen erstatter dokmenterede driftstab
som følge af, at offentlige myndigheder udsteder
midlertidigt påbud om driftsstop af virksomheden på 
grund af mus- eller rotteplager.

13.2.2 Herudover erstattes indkøbs- eller produktions-
værdien af de varer, som de offentlige myndigheder
kræver destrueret.

13.3 Hvad dækkes ikke

13.3.1 Driftstab eller udgifter til destruktion af varer, 
hvis de offentlige myndigheders påbud om driftsstop
allerede er fremsat eller fremsættes inden for 3 måne-
der efter at nærværende forsikring er trådt i kraft.

13.3.2 Driftstab ud over 3 måneder efter at myndighe-
derne har udstedt påbud.

13.3.3 Udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af 
skadedyr, herunder bygningsmæssige forandringer og 
udskiftninger af installationer med videre.

13.3.4 Udgifter til oprydning, destruktion og rengøring.

13.3.5 Driftstab som følge af eller destruktion af varer, 
som ikke befinder sig i bygning, men for eksempel
befinder sig i skure, under overdækninger og halvtage,
i telte, under presenninger, i biler og lignende.

13.4 Begrænsning af tab
Virksomheden har pligt til, at begrænse driftstabet
mest muligt, det vil sige i videst muligt omfang
opretholde sit virke/driften med videre og dermed aktivt 
medvirke til, at skadeudbedringen effektivi-
seres, så driftstabet kan begrænses.

13.5 Forsikringssum og selvrisiko

13.5.1 Forsikringssummen er en førsterisikosum og 
fremgår af policen.

13.5.2 En begrænset forsikringssum for værdien af de
varer, som offentlige myndigheder kræver destrueret
fremgår af policen.
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13.5.3 Selvrisikoen fremgår af policen.

13.6 Forsikringsdækningen forudsætter

• At det kan dokumenteres, at den forsikrede 
virksomhed inden forsikringens ikrafttræden 
dels er minutiøst gennemgået af et autoriseret 
skadedyrsikringsfirma (i kraft af en sikringsaftale), 
dels har oprettet et løbende abonnement om 
skadedyrssikring, for så vidt angår mus- eller 
rotteplager, hos en autoriseret udbyder heraf, 
samt at det kan dokumenteres, at denne udbyder 
mindst 2 gange årligt gennemgår virksomhedens 
skadedyrssikring, og at det kan dokumenteres, at 
virksomheden efterlever de anvisninger og krav 
denne udbyder har fremsat.

• At den forsikrede virksomhed overholder de love  
og bekendtgørelser, som til enhver tid er gældende 
og som er relevante i relation til nærværende 
forsikring, herunder krav fra myndigheder om de-
struktion af beskadigede varer og gennemførelse 
af de ændringer, som vil gøre det muligt for virk-
somheden, at få ophævet myndighedernes påbud.

• At virksomheden har udarbejdet regler om egen- 
kontrol med henblik på virksomhedens egen 
håndtering af varer for at hindre, at varer/produkter 
ikke udgør en risiko for menneskers sundhed og at 
fødevarelovgivningen i øvrigt overholdes.

• At den forsikrede virksomhed fortsætter sit hidtidige 
virke, når påbuddet fra de offentlige myndigheder 
er ophævet.


