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Almindelige forsikringsbetingelser, i tilslutning til gældende
lov om forsikringsvirksomhed, samt lov om forsikringsaftaler.

EDB-forsikring erstatningsberettiget skade på sådanne
medier.

Forsikringen gælder kun for de nedennævnte forsikringsarter,
hvor der på policens forside er anført forsikringssum:

1.4

Undtagelser
Ovennævnte forsikringer dækker ikke:

1.1 EDB-forsikring
1.2 Meromkostninger
1.3 Databærerforsikring

1.4.1

Skade som følge af forstyrrelser i anlæggets funktioner medmindre sådanne forstyrrelser er en direkte
følge af en erstatningsberettiget skade,
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Forsikringens omfang:

1.4.2

1.1

EDB-forsikring

Skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, for så vidt dette kan lægges
forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere til last,

1.1.1

Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser af en hvilken som helst årsag med de nedenfor angivne undtagelser og på de angivne betingelser.

1.4.3

Skade, der skyldes, at maskinerne overbelastes eller
ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion,

1.4.4

Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved
forsikringens tegning og var eller burde være forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejder bekendt,

1.1.2

Dækningen forudsætter, at forsikringsgenstandene er
færdigmonteret på forsikringsstedet og prøvekørt
samt tilfredsstillende afleveret.

1.1.3

Forsikringen dækker tillige under udførelse af rensning og vedligeholdelse og flytning indenfor forsikringsstedet jf. dog 3.2.2.

1.4.5

Skade, for hvilken en leverandør eller transportør er
ansvarlig iflg. kontrakt eller lov,

1.2

Meromkostninger

1.4.6

1.2.1

Forsikringen dækker efter en skade, som er omfattet
af pkt. 1.1, sådanne nødvendige, rimelige og dokumenterede meromkostninger, som forsikringstageren
måtte pådrage sig i dækningsperioden udover normale omkostninger for at undgå eller forkorte afbrydelse
eller forstyrrelse i driften. Erstatning ydes således
f.eks. for:

Skade, der er en følge af vand-, syre og andre aggressive dampe, såfremt virksomhedens art normalt betinger tilstedeværelsen af sådanne dampe,

1.4.7

Skade ved tyveri, der ikke kan betegnes som indbrudstyveri,

1.4.8

Skade, der er en følge af forkert programmering,
tastning, isætning, tekstning eller som følge af slid
på, sletning af eller anden beskadigelse af skrevne
data, med mindre dette er en følge af en erstatningsberettiget skade,

1.4.9

Skade, der indtræder som en direkte eller indirekte
følge af jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig,
krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser,
foranstaltninger til værn imod sådanne, borgerkrig,

1.2.1.1

Flytteudgifter til og fra midlertidige lokaler.

1.2.1.2

Udgifter i forbindelse med benyttelse af andet
anlæg eller andre faciliteter.

1.2.1.3

Forøgede afgifter og lejeudgifter.

1.2.1.4

Lønninger til ekstra personale.

1.2.1.5

Overtidsbetaling

1.2.2

Begrænsning
Omkostninger og udgifter, som er eller kunne være
dækket under en DATABÆRERFORSIKRING (se 1.3) erstattes ikke.

1.2.3

Dækningsperiode og karenstid.
Forsikringen yder dækning i den i policen nævnte
dækningsperiode, der begynder ved karenstidens udløb.

1.3

Databærerforsikring
Forsikringen dækker omkostninger og udgifter pådraget i forbindelse med retablering af data på elektroniske databærende medier som følge af en under

oprør, borgerlige uroligheder eller terrorhandlinger
ved brug af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (NBCR-terror).
1.4.10 Skade, der direkte eller indirekte står i forbindelse
med atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt
henfald, hvad enten sådant tab indtræder i krigstid
eller fredstid.
1.4.10.1

Uanset bestemmelsen i 1.4.10 dækkes skader
som direkte eller indirekte er forårsaget af eller
sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt
til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelse heraf har været
forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse
med reaktor- eller acceleratordrift,

1.4.11 Driftstab eller andre indirekte følgeskader eller omkostninger, erstatningsansvar og/eller tab af goodwill
jfr. dog dækning i.h.t. 1.2.

- Skade på data eller software, herunder enhver skadelig ændring af data, software eller computerprogrammer som følge af sletning, forvanskning eller
forvrængning af den oprindelige struktur og deraf
følgende driftsforstyrrelse.
Dog dækkes skade på data og software, såfremt
skaden er umiddelbar følge af en under policen
dækningsberettiget skade.

1.4.12 Kontraktbøder for udeblevne eller forsinkede leverancer.
1.4.13 Elektroniske databærende medier, medmindre de –
med værdi i uskrevet stand – er omfattet af EDBforsikringen.

- Skader som følge af begrænsning i funktion, tilgængelighed, brugsmulighed eller tilgang til data,
software eller computerprogrammer og deraf følgende driftsforstyrrelser.

1.4.14 Enhver værdi i øvrigt, der knytter sig til skrevne/indkodede data, jfr. dog dækning i.h.t. 1.3.
1.4.15 Omkostninger eller udgifter pådraget i forbindelse
med genfremstilling af data fra andre records end
elektroniske databærende medier.
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Forhold i skadetilfælde

2.1

Anmeldelse
Når skade indtræffer, eller beskadigelse opdages,
skal forsikringstagerne uden ophold anmelde dette til
selskabet.

2.2

Erstatningsopgørelse for partiel skade
Selskabet godtgør de normale omkostninger ved
istandsættelse af de forsikrede genstande til den
brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før skadens indtræden, jfr. 2.5.

2.2.1

Ekstraudgifter m.v.
Transport af maskiner, dele heraf eller reparationsgrej erstattes efter normale takster. Ekstraordinære
udgifter, f.eks. som følge af gennembrydning eller afstivning af mure og gulve, rydning og reparationer af
veje eller lignende, eller som skyldes strejke, lockout, force majeure, over- nat- eller helligdagsarbejde
samt luft- og ekspresfragt erstattes kun, når policen
indeholder særlig bestemmelser herom, se dog 1.2.
og 2.5.1.
Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden.
Udgifter til foreløbig reparation er selskabet uvedkommende.

2.2.2

Ændringer efter skade
Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af maskinens konstruktion i
forbindelse med en skade må kun finde sted med selskabets samtykke.

2.3

Erstatningsopgørelsen for totalskade.
Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation,
opgøres tabet som forskellen mellem de skaderamte
genstandes genanskaffelsespris umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed, utidssvarende konstruktion eller andre
omstændigheder – dog ikke for alder og brug – og deres værdi efter skaden jfr. 2.5.

2.3.1

Genanskaffelsespligt/Dagsværdi.
Under sådanne forhold skal genstandene inden 1 år
fra skadedagen være genanskaffet, resp. genanskaffelse efter selskabets skøn betryggende sikret. I mod-

1.4.16 Skade som følge af brand, tyveri og vand.
Følgende er endvidere forsikringen uvedkommende:
1.4.17 Normal slitage, gradvis forringelse, rust, tæring, oxydering, skrammer i malede eller polerede flader,
brud på glas og vedligeholdelsesudgifter af enhver
art.
1.4.18 Forsikringen dækker ikke skade eller tab, som direkte
eller indirekte, helt eller delvis skyldes datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller
kombinationer heraf.
Denne undtagelse omfatter alle datoforekomster,
uanset om der er tale om datoer i forbindelse med
årtusindeskiftet eller et hvilket som helst andet tidspunkt.
Ved datoforekomst forstås enhver tidsangivelse, der
baserer sig på et kalendersystem, når tidsangivelsen
fungerer som oplysning, kode, signal eller på en hvilken som helst anden måde i et anlæg, system eller en
kombination heraf.
Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt og enhver
anden fysisk genstand eller gruppe af genstande, uanset om de har karakter af fast ejendom eller løsøre,
herunder – men ikke begrænset til – edb-hardware, software eller integreret elektronik (herunder mikroprocessorer og chips).
Ved system forstås enhver information, instruktion eller samling heraf og ethvert medium for informationer og instruktioner, uanset om det er på edb, papir
eller i form af stråler, bølger, fysiske påvirkninger,
kemiske processer eller andet af materiel eller immateriel karakter.
1.4.19 Denne aftale dækker ikke skade på data eller software, herunder enhver skadelig ændring af data,
software eller computerprogrammer som følge af
sletning, forvanskning eller forvrængning af den oprindelige struktur inklusive, men ikke begrænset til
computervirus og hackeraktivitet.
Endvidere dækker denne aftale ikke:

sat fald opgøres skaden på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, mode, konjunktur,
nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder
(dagsværdi)
Forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen udbetales først,
når de beskadigede genstande er genanskaffet, resp.
genanskaffelse efter selskabets skøn betryggende sikret.

2.6.4

Forretningsbøger
Forsikringstageren er forpligtet til at fremlægge sine
forretningsbøger og andre bevisligheder til fastsættelse af tabets størrelse.

2.6.5

Hvis virksomheden ikke genoptages
Hvis virksomheden efter en skade ikke genoptages, vil
der blive ydet erstatning i det omfang, forsikringstageren kan dokumenter, at det har været nødvendigt
at afvikle forpligtelser.

2.4

Underforsikring
Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi af et forsikret anlæg er højere end forsikringssummen, foreligger der underforsikring, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.
Indeholder policen mere end 1 position, behandles
hver enkelt position som en selvstændig forsikring.

2.7

2.5

Selvrisiko
Af enhver skade bærer forsikringstageren den i policen anførte selvrisiko.

2.5.1

Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af
disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed.

Voldgift
Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget
til at forlange skadens størrelse fastsat af upartiske
vurderingsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en.
Inden voldgiftens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som indenfor uoverensstemmelsernes grænser træffer den endelige afgørelse.
Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valget af
opmand, udpeges han af præsidenten for Sø- og Handelsretten.
Voldgiftsretten træffer tillige bestemmelser om fordelingen af omkostningerne forbundet med voldgiften.
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Forhold under forsikringens løbetid

3.1

Sikkerhedsforskrifter
Det er en forudsætning for forsikringsdækningen:

3.1.1

At forsikringstageren under hele policens løbetid har
en gyldig kontrakt, ifølge hvilken anlægget regelmæssigt bliver efterset og vedligeholdt.

2.5.2

Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen
fuldt ud den ifølge underforsikringsreglen på selskabet faldende andel af skadebeløbet.

2.6

Specielle forhold ved skadetilfælde for meromkostninger og/eller databærerforsikring

2.6.1

Anmeldelse og afværge- eller begrænse foranstaltninger.
I skadetilfælde må forsikringstageren, uden ophold,
gøre anmeldelse til selskabet og er forpligtet til så
vidt muligt på forsikringsstedet eller andetsteds at
afværge eller begrænse omkostninger i forbindelse
med opretholdelse af virksomheden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger. Særlige omkostninger, som afholdes i
dette øjemed erstattes af selskabet, for så vidt de
totale omkostninger ikke derved bliver større end hvis
disse foranstaltninger ikke var fortaget.

2.6.2

2.6.3

Skadeopgørelse
Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter
dækningsperiodens udløb.
Maksimal erstatning
Forsikringstageren kan ikke erholde mere i erstatning,
end hvad der udkræves til dækning af de meromkostninger og udgifter, som omfattes af forsikringen. Hvis
omkostninger spares under stilstandsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende. Meromkostninger der
skyldes forsinkelse af virksomhedens genoptagelse
som følge af forbedringer, udvidelser, kapitalmangel,
offentligt påbud eller lignende, erstattes derfor ikke.

Såfremt en sådan kontrakt ikke er indgået med den
originale leverandør, da anlægget var nyt, betinger
selskabet sig ret til at gennemse kontrakten før godkendelse.
3.1.2

At forsikringstageren og dennes ansvarlige medarbejder holder de forsikrede maskiner med tilbehør i god
og driftsikker stand og straks lader fejl og mangler,
som kommer til hans eller deres kundskab afhjælpe,
herunder lader de reparationer og ændringer udføre
som selskabet måtte anse for nødvendige.

3.1.3

At de af offentlig myndighed givne forskrifter overholdes.

3.1.4

At de af fabrikant eller leverandør givne anvisninger
om de forsikrede genstande installation, betjening,
benyttelse, belastning og vedligeholdelse overholdes.

3.2

Anmeldelse af ændrede risikoforhold m.v.
Forsikringstageren skal straks skriftligt anmelde til
selskabet:

3.2.1

Forandringer i det forsikrede anlægs konstruktion eller anvendelsesmåde, herunder udvidelser og ombygninger af anlægget,

3.2.2

Flytning af de forsikrede genstande, jfr. 1.1.

3.2.3

Ejerskifte, hvorefter der vil blive truffet bestemmelse, om forsikringen kan forsættes og da på hvilke betingelser.

3.4.3.1

3.2.4

Forsikring andetsteds
Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker
mod samme fare, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme
forbehold.

3.4.4

Forsikringer, der er tegnet eller fornyet med kortere
løbetid end 1 år, medfører ikke erstatningspligt for
selskabet ud over udløbsdagen.

3.5

Ændring af præmien eller betingelser

3.2.5

Inspektion
Selskabet skal have adgang til, når som helst, at inspicere det forsikrede anlæg.

3.5.1

Såfremt forsikringen er afsluttet for en flerårige forsikringsperiode gælder følgende:

3.3

Præmiens betaling

3.3.1

Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens
ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage.

3.3.2

Præmien opkræves over giro og, forsikringstageren
betaler udgifterne herved.

3.3.3

Opkræves præmien efter aftale på anden måde, betaler forsikringstageren udgifterne herved.

3.3.4

Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal selskabet
straks underrettes.

3.3.5

Betales præmien ikke, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes
tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysninger om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse.

3.5.1.1

3.3.6

Hvis selskabet har udsendt en sådan påmindelse, er
selskabet berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr, der i så fald vil blive tillagt næste opkrævning.

3.4

Fornyelse og opsigelse

3.4.1

Forsikringen kan fra hver af siderne opsiges med 1
måneds skriftlig varsel til et forsikringsårs udløb.

3.4.2

Er der ydet præmienedsættelse for flerårig tegning,
kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen
til ophør ved udløb af det andet forsikringsår. I så
fald godtgør forsikringstageren selskabet 20 % af den
aktuelle årspræmie.

3.4.3

Forsikringer, der er afsluttet for et længere tidsrum
end 1 år, og som ikke skriftligt opsiges senest 1 måned før periodens udløb fornyes uforandret for et tilsvarende tidsrum, forudsat at selskabet har givet forsikringstageren meddelelse herom tidligst 3 og senest
1 måned før opsigelsesfristens udløb.

I modsat fald fornyes sådanne forsikringer kun for
1 år ad gangen, og den for flerårig tegning ydede
præmierabat bortfalder.

Hvis selskabets præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme art som nærværende ændres, sker tilsvarende ændring af
præmien eller forsikringsbetingelserne nærværende forsikring fra førstkommende forfaldsdato.

3.5.2

Hvis forsikringstageren ikke godkender en forhøjelse
af præmien eller skærpelse af forsikringsbetingelserne, skal han give selskabet underretning herom inden
14 dage efter, at han fra selskabet har modtaget underretning om ændringen, hvorefter forsikringen ophører pr. ikrafttrædelsesdatoen for ændringen.

3.6

Opsigelse efter skade
Efter enhver anmeldt skade har selskabet ret til med
1 uges varsel at ophæve forsikringen mod at godtgøre
præmien forholdsmæssigt for den tilbageblivende del
af forsikringssummen fra forsikringens ophør til udløbet af den periode for hvilken præmien er betalt. Opsigelsen skal være skriftlig og afgives senest 1 uge efter erstatningens udbetaling eller kravets afvisning.

3.7

Forældelse
Såfremt forsikringstageren ikke inden 6 måneder efter, at selskabet har afslået et erstatningskrav, påstævner sagen for vedkommende domstol, mister han
sin eventuelle ret til erstatning.
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Indeksregulering

Præmie, selvrisici samt erstatningssummer indeksreguleres årligt.
Indeksregulering følger ”Lønindeks for virksomheder og organisationer”, der udgives af
Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette
indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, har selskabet ret til at benytte et lignende
indeks fra Danmarks Statistik. Indekset for første kvartal året før danner grundlag for reguleringen.
Indeksregulering af selvrisici og erstatningssummer sker pr. hovedforfald. Erstatningssummerne og selvrisikobeløb for ansvarsdækning og
retshjælpsdækning indeksreguleres ikke. Præmien indeksreguleres på forsikringens første betalingsdag i kalenderåret (pr. hovedforfald).

