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1. Hvad omfatter forsikringen 
Forsikringen dækker nødvendige, rimelige og dokumenterede meromkostninger som 
virksomheden må afholde for at opretholde virksomhedens drift, som følge af en 
dækningsberettiget skade på brand-, tyveri- eller vandskadeforsikring etableret i Storstrøms 
Forsikring G/S. 

2. Hvad omfatter forsikringen ikke 
Meromkostninger, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri, utilstrækkelig forsikring for 
bygning eller løsøre eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse af driften som følge af 
forbedringer, udvidelser, offentlige påbud, manglende back-up kopiering eller lignende. 

2.1. som meromkostninger medregnes ikke 

• omkostninger til oprydning, redning og bevaring, 
• omkostninger til genfremstilling 

2.2. Myndighedskrav i forbindelse med oprydning efter en skade 

Uanset det i punkt 2 nævnte, dækker Meromkostningsforsikringen de meromkostninger, der 
skyldes forsinkelse af virksomhedens genoptagelse, som følge af offentlige myndigheders krav 
stillet i forbindelse med oprydning efter en skade, som er dækningsberettiget efter 
forsikringsbetingelserne for brand-, tyveri- eller vandskadeforsikring - Erhvervsløsøre. 

3. Dækningsperiode 
Dækningsperioden er det tidsrum selskabet erstatter meromkostninger som følge af en 
forsikringsbegivenhed. 
Forsikringen dækker meromkostninger indenfor det antal måneder der fremgår af policen efter 
forsikringsbegivenhedens indtræden. 

4. Hvordan beregnes erstatningen 
Forsikringen dækker på 1. risikobasis, hvorfor der ikke kan gøres underforsikring gældende. 
Erstatning ydes kun i det omfang, de afholdte ekstra omkostninger ikke erstattes af en etableret 
Driftstabsforsikring pos. 1. 
Eventuel underforsikring på en etableret Driftstabsforsikring pos. 1 og følgerne heraf, er denne 
forsikring uvedkommende. 
Den i policen anførte forsikringssum for meromkostninger er den øverste grænse for 
erstatningen. 
 

4.1. Tidspunkt for opgørelse af skaden 

Opgørelse af skaden påbegyndes senest når følgerne af forsikringsbegivenheden er ophørt. 
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4.2. Kun det faktiske lidte tab dækkes 

Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det 
faktisk afholdte meromkostninger, der omfattes af forsikringen. 
Meromkostninger, der har værdi ud over dækningsperioden erstattes kun forholdsmæssigt. 

5. Selvrisiko 
Selvrisikobeløbet fremgår af policen. 

6. Fællesbetingelser 
For forsikringen gælder desuden Fællesbetingelser for ERHVERV betingelses nr. 2200.00.01 
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