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2680 Solrød Strand 
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Forsikringstager: 

Forsikringssted: 

Policen gælder fra: 

Forsikringsperiode: 

Præmien forfalder: 

Aftale: 

Dækningsomfang: 

Danske Vandværker 
Solrød Center 20 C 
2680 Solrød Strand 

Overalt i Danmark 

1. januar 2019 og erstatter tidligere police med samme policenummer, 
med lavere versionsnummer.

3 år gældende fra 01.01.2018. 

1. januar

Præmien er betinget af, at betjening sker via mægler. 

Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. 

Forsikringsbetingelser: Forsikringsbetingelser nr. 642 – 203Tog dertil hørende tekstforklaring er 
gældende for denne police. 

Policen er udstedt: Ballerup, den 29. januar 2019 

Skadeforsikringsafgift afregnes efter ”Lov om afgift af skadesforsikrin-
ger”. 

Tryg Forsikring A/S, cvr-nr. 24260666 
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Dækningsomfang 1.0 Bygning 
2.0 Løsøre 
3.0 Edb-forsikring 
4.0 Driftstab 
5.0 Tillæg 

Virksomheds- 
beskrivelse- 

Forsikringssted 1 

Adresse: Overalt i Danmark og Færøerne 
Beskrivelse: Vandforsyning 

Signaturforklaring I efterfølgende specifikation af forsikringssummer vil følgende signaturer 
forekomme 

* = Se særlige betingelser
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Forsikrede genstande og interes-
ser/forsikringssum 

Forsikringssted Forsikringssted Forsikringssted 

1 

Den fulde ordlyd af ovennævnte pos. fremgår af tekstforklaringen til de alm. forsikringsbetingelser 
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1.0 Bygning 
Etageareal Ukendt 

1.1.1 Bygningsbrand Nyværdi 
1.1.2 Bygningsbeskadigelse Nyværdi 
1.1.3 Lovliggørelse 586.000 
1.1.4 Opr.- og destruktionsomk. 586.000 
1.1.5 Restværdi Medforsikret 
1.1.6 Udsmykning og haveanlæg 586.000 
1.1.7 Destruktionsomk. af jord 586.000 
2.0 Løsøre 
2.1. Indeks 
2.1.1 Maskiner og inventar m.v. 0 
2.1.2 00 % Indeksforhøjelse 0 
2.2. Deklaration 
2.2.1 Varer samt emballage 0 
2.2.2 00 % Avance af pos. 2.2.1. 0 
2.3. Fast forsikring 
2.3.1 Maskiner, inventar og varer 1.000.000 
2.3.2 Indhold i tanke 0 
2.3.3 Genst. for fremmed regning 0 
2.3.4 Bygningsinvesteringer 0 
2.4.1 Opr.- og destruktionsomk. 500.000 
2.4.2 Lovliggørelse 0 
2.4.3 Genfremstillingsomk. 100.000 
2.5.1 Rede penge i alm. gemme 0 
2.5.2 Rede penge i pengeskab 0 
2.5.3 Rede penge mod røveri 0 
3.0 Edb-forsikring 
3.1.1 Meromkostninger 3 mdr. 100.000 
4.0 Driftstab 
4.1.1 Dækningsperiode 12 mdr. 1.000.000 
4.1.2 00 % dækning til direkte løn 0 
4.1.3 Leveran./aftager 00 mdr. 0 
4.1.4 Restværdidriftstab 0 
4.1.5 Energiforsyning 00 mdr. 0 
4.2.1 Tab af 00 måneders husleje 0 
5.0 Tillæg 
5.1.1 Genstande iøvrigt *) 5.100.000 
5.1.2 Særligt for løsøre 0 
5.1.3 Særligt for bygning 0 
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Særlige betingelser 

Selvrisiko For forsikringen gælder følgende selvrisiko: 

Vandværk med årlig forbrug på indtil 100.000 m3 vand: kr.   5.000 
Vandværk med årlig forbrug på fra    100.000 m3 vand: kr.   7.000 
Vandværk med årlig forbrug på fra 1.000.000 m3 vand: kr. 10.000 

Uanset ovenstående udgør selvrisikoen for glas-/kummeskader kr. 0. 

Forsikrede Medlemmer af Danske Vandværker. 

Forsikrede genstande Bygninger, maskiner, varer og inventar, herunder elektroniske og tekni-
ske installationer i boringer/trykforøgerstationer/målerbønde/ pumpesta-
tioner o. lign., alt tilhørende vandværker i Danmark. 
(Ledningsnettet er ikke omfattet). 

Forsikringssted Forsikringen dækker adresser i henhold til liste. 

Præmieberegnings- 
grundlag Præmierne beregnes på grundlag udpumpet vandmængde. 

Regulering Præmien reguleres hvert år den 01.01. 

Udvidelser 
Hele forsikringen Undersikring 

Forsikringen er, med undtagelse af nedenstående, tegnet som en sum-
løs forsikring, hvorfor der ikke gøres underforsikring gældende. 

Summerne nævnt under position 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 2.4.1, 2.4.3 
og 3.1.1 er den maksimale dækning pr. vandværk. 

Solcelleanlæg 
Forsikringen er udvidet til at omfatte solcelleanlæg, op til 100 KW og 
med en maksimal forsikringssum på kr. 700.000, monteret på eller ved 
bygningen til fremstilling af el. 
Forsikringen dækker ikke skade der er dækket af garanti. Relevant lov-
givning, herunder Stærkstrømsbekendtgørelsen, skal overholdes.     

Det er en betingelse for dækning, at montering og installation foretages 
jf.Dansk Standard - DS:39:2013, og at installatøren har et KSO-          
installatørcertifikat. 
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Afskrivningsregler for solcelleanlæg: 

Alder på solcelleanlægget:  Erstatning: 
     0 - 5  år  100 % 
    5 - 10 år  80 % 
  10 - 15 år  60 % 
  15 - 20 år  40 % 
Over 20 år   20 % 

Hvis forsikringen er tegnet med selvrisiko fratrækkes selvrisiko i     
erstatningsopgørelsen efter eventuel afskrivning som følge af alder.    
Efter en dækningsberettiget skade medregnes værdien af solcellean-
lægget ikke i bygningens skadegrad eller skadeprocent.     

Transientbeskyttelse af solcelleanlæg     
I forbindelse med en skade som følge af overspænding og transienter,  
er det en betingelse for dækning, at det kan dokumenteres at solcellean-
lægget er forsvarligt sikret mod disse, hvorfor sikringen som minimum 
skal omfatte følgende:    

Effektiv potentialudligning af alle anlæggets berørte komponenter.   
Den fælles potentialudligningsskinne skal jordforbindes effektivt og 
dimensioneres iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske Installatio-
ner.     
Alle ledninger, inkl. signal- og forsyningsledninger, som forsyner   
solcelleanlægget skal beskyttes med overspændingsafledere på     
solcelleanlæggets netspændingsside (AC).    

Minimumskrav til aflederen for forsyningsspænding er 10 KA stødstrøm 
(8/20 mikrosek.) og til aflederen for signalledninger 5 KA stødstrøm 
(8/20 mikrosek.).     

Bygningsforsikringen 
Pos. 1.0 Restværdi 

Uanset det i tekstforklaringen pkt. 1.1.5. anførte dækker forsikringen, 
hvis bygningen beskadiges mindst 30 % af nyværdien. 

Svamp- og insektskader 
Forsikringen er udvidet til at dække skade forårsaget af træ- og murøde-
læggende svampe og insekter, dog ikke råd eller rådborebiller. 
Særlige bestemmelse nr. 1201T er gældende for policen  
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(Se under Pkt./Tillæg). 

Udvidet rørskadedækning 
Forsikringen er udvidet til at dække udgifter til reparation af utætheder i 
bygningsmæssige rørinstallationer samt udgifter til sporing af utætheder, 
som afholdes efter forudgående aftale med Tryg. 

Denne udvidelse omfatter de skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og af-
løbsrør, som findes i og under den/de forsikrede bygning(er), som er op-
ført på støbt eller muret fundament samt stikledninger. 

Forsikringen dækker ikke: 

- Skade, som følge af frost i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, med-
mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning.

- Skade, som skyldes frostsprængning af stikledninger og andre forsik-
rede genstande anbragt i jord udenfor de forsikrede bygninger.

- Skade, som er omfattet af garanti fra f.eks. leverandør eller installatør.

- Skade på installationer, som ikke er egentlige bygningsdele.

- Skade på drænrør samt andre end de ovenfor nævnte rør.

For rør, kabler og stikledninger, der er højst 20 år gamle, erstattes med 
nyværdi. Dog gælder, at erstatningen for den samlede udgift til udbed-
ring af skaden incl. evt. udgifter til fejlfinding, fritlægning og retablering 
altid fastsættes med følgende procent: 

Installationens/ Erstattes 
stikledningens alder: med 
 0 – 20 år 100% 
20 – 30 år 70% 

derefter 50% 

Udvidelse 
Uanset pkt. 441 er forsikringen udvidet til at dække simpelt tyveri af fa-
cadepåklædning på bygninger. 

Selvrisiko andrager kr. 20.000 

Forsikringssummen er max. Kr. 100.000 



Police 

All Risks forsikring Police nr. 642-22.439 L58 

Version nr. 0010 
Ikrafttrædelse dato: 1. januar 2019 

Den fulde ordlyd af ovennævnte pos. fremgår af tekstforklaringen til de alm. forsikringsbetingelser 

Side 8 af 23 

Løsøreforsikringen 
Pos. 2.0 

Kalkknuseranlæg 
Ud af løsøresummen, dækker forsikringen en kalkknuser Amtech Aqua 
Miljø til en værdi af kr. 650.000 inkl. moms, som står på forsikringsste-
det: 

Ærøskøbing Vandværk, 
Lerbækken 23, 5970 Ærøskøbing 

Tyveri 
Retten til erstatning for tyveri fra containere og skurvogne er betinget af, 

- at hver dør eller port i containere og skurvogne er aflåst med mindst
2 låseenheder. Låseenhederne og beslagene til låseenhederne skal
opfylde F & P klasse rød eller EN 12209, Grade 5.

For Containere kan der i stedet benyttes 1 hængelås i kombination med 
låsebom, når begge opfylder F & P klasse EN 12320, Grade 5.  

- at vinduer i containere og skurvogne er forsvarligt sikrede med aflå-
ste skodder,

- at døre i skurvogne af træ er forstærkede med mindst 2 mm jernpla-
de, der er skruet på dørene invendigt,

- at der i skadetilfælde kan konstateres voldeligt opbrud af containe-
ren eller skurvognen.

Elektronisk indbrudstyveri i netbank 
Forsikringen dækker elektronisk indbrudstyveri i forsikringstagers net-
bank. Det er en betingelse, at netbanken er tilknyttet forsikringstagers 
CVR-nr. 

Ved elektronisk indbrudstyveri i netbank forstås, at personer, der ikke er 
ansat i forsikringstagers virksomhed, stjæler penge ved uautoriseret at 
tiltvinge sig adgang via netbank i et dansk pengeinstitut til forsikringsta-
gers bankkonto i et dansk eller udenlandsk pengeinstitut. 

Tyveriet skal være begået i forsikringsperioden. 
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Dækningsundtagelser 
Forsikringen dækker ikke tyveri af forsikringstagers penge, hvis tyveriet 
skyldes: 

• underslæb begået af forsikringstagerens ansatte,

• fejl begået af bankens ansatte, herunder ved medvirken eller brist i
bankens sikkerhedsprocedurer

Forsikringen omfatter: 

• Penge som står på forsikringstagers netbankskonti, herunder på
kassekredit.

• Renter fra tidspunktet for tyveriet og indtil det opdages.

Forsikringen omfatter ikke: 

• Tab af data

• Tab, der følger af tab af data

Erstatningsbetingelser 
Retten til erstatning for elektronisk indbrudstyveri i netbank er betinget af, 
at: 

• der er lidt et tab,

• forsikringstagers IT-systemer er sikret af tilstrækkeligt stærke ad-
gangskoder, som regelmæssigt ændres,

• computeren låses, når den forlades,

• der logges af netbanken, når den ikke bruges,

• forsikringstager efterlever de sikkerhedsregler, der er aftalt med
pengeinstituttet med hensyn til elektroniske kontooverførsler,

• at internetforbindelsen er sikret med firewall og antivirusprogram,
som automatisk opdateres i forsikringstagers IT-systemer,

• at der kun er et sæt koder til forsikringstagers netbank, og at disse
opbevares, så uvedkommende ikke har adgang til disse.

Uanset ovenstående er det noteret, at der kan være op til tre personer 
der har adgang, med hver deres adgangskode. 
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Dækningssum og selvrisiko 
Forsikringen dækker med op til kr. 5.000.000 pr. forsikringsbegivenhed. 
Selvrisikoen er den samme som på policens tyveridækning. 
 
Forsikringstagers forpligtelser 
I tilfælde af elektronisk indbrudstyveri skal dette anmeldes til politiet og 
Tryg uden ugrundet ophold. 
Straks efter at forsikringstager opdager tyveriet skal han kontakte ban-
ken med henblik på at få spærret sine konti. 
Hvis forsikringstager bliver opmærksom på, at uvedkommende har fået 
kendskab til login, adgangskode, nøglekort, sms-kode, backup-løsning 
eller lignende, som kan bruges til at tiltvinge sig uautoriseret adgang til 
netbanken, skal han straks spærre for netbanken. 
 
Bærbart tele-, måle- og it-udstyr herunder Ipad (tablets) og mobilte-
lefoner 
Forsikringen dækker overalt i verden og dækker direkte fysisk skade på 
de forsikrede genstande, der sker ved pludselige, uforudsete begivenhe-
der af hvilken som helst årsag. 
 
Forsikringen dækker ikke: 
- Funktionsfejl*, herunder udgifter til fejlfinding/fejlrettelse. 

 
- Slid, gradvis forringelse, rust, korrosion af enhver art, kosmetiske ska-
 der samt vedligeholdelsesudgifter af enhver art. 
- Skade, der skyldes, at de forsikrede genstande bliver glemt eller fol
 lagt. 
- Skade, som er dækket af anden forsikring. 
- Skade, som fabrikant, leverandør, fragtfører eller reparatør ifølge kon
 trakt, lov eller retspraksis er ansvarlige for. Hvis en sådan skade i øv
 rigt er omfattet af forsikringen, vil den dog kunne dækkes i tilfælde, 
 hvor det kan dokumenteres, at erstatning for skaden ikke kan fås hos 
 den ansvarlige på grund af konkurs eller konkurslignende forhold. 
- Skade, der skyldes mangelfuld pasning og vedligeholdelse. 

 
 
Hvad er omfattet 
Forsikringen omfatter forsikringstagerens bærbare tele-, måle- og it-
udstyr, der anvendes i driften af den forsikrede virksomhed samt tilbe-
hør, som alene anvendes i forbindelse med udstyret. 
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Hvad er ikke omfattet 
Forsikringen omfatter ikke software/data* samt tidsmæssigt forbrug til 
installation heraf. 

Forsikringsværdi 
I forsikringsværdien medregnes værdien af alle genstande, der er for-
sikret under policen. De forsikrede genstande medregnes til nyværdi* 
for tilsvarende genstande. 
Erstatningsberegning 
Skaden skal opgøres efter bestemmelserne om  
- erstatningsberegning i afsnit 630 til 639

Beskadigede genstande, der erstattes til nyværdi, skal sættes i stand 
eller genanskaffes som nye inden 1 år fra skadedagen, medmindre an
den aftale er truffet med Tryg. Hvis ikke dette er sket, ydes der kun er-

  statning på grundlag af dagsværdien. 
Forskellen mellem den del af erstatningen, der svarer til nyværdien, og 
den, der svarer til dagsværdien, bliver først udbetalt, når de beskadi-

  gede genstande er sat i stand eller genanskaffet 

Erstatningen kan ikke overstige 143.039 kr., indeksreguleret (2014) pr. 
enkelt genstand med tilbehør. 

Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen, er der tale om 
underforsikring, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt. 

Ved korrekt forsikringssum forstås, at forsikringssummen mindst svarer 
til forsikringsværdien. 

Forsikringen dækker driftstab efter en dækningsberettiget skade, så
fremt policen omfatter dækning for driftstabstab. Erstatning beregnes 
efter reglerne i afsnittet om driftstab. 

Selvrisiko 
Selvrisiko af enhver skade udgør kr. 1.131 indeksreguleret (2014) 

Pos. 2.0 Maskin- og it dækning 
Forsikringen dækker maskin- og it skade (dog excl. Software og data) på 
udstyr tilhørende medlemmer af Vandværker i Danmark, herunder ud-
styr der beror på bestyrelsesmedlemmers private adresse. 
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Pos. 5.1.1 Om-, til- og nybygninger 
Forsikringen omfatter med indtil kr.  5.000.000 automatisk bygninger un-
der opførelse, nedrivning samt til- og ombygninger på eksisterende byg-
ninger incl. materialer bestemt til indføjelse i bygningerne og beroende 
på byggepladsen, for så vidt angår brand- og stormskadedækningen. 

Forsikringstager er pligtig til snarest muligt at underrette selskabet, hvis 
følgende arbejder skal igangsættes, midlertidig grundvandssænkning, 
ramning og nedvibrering samt optrækning og opvibrering af pæle og 
spuns 

Medforsikring af entreprenører 
Bygningsbrandforsikringen er udvidet til at dække entreprenøren/ under-
entreprenører som medsikrede i forbindelse med ny-, om- og tilbygning 
samt reparationsarbejder i perioden fra til på den forsikrede ejendom.  
(I perioden er medtaget evt. afhjælpningstid). 

Meromkostningsforsikring 
Særlige bestemmelse nr. 3512T vedrørende meromkostningsforsikring 
er gældende for policen (Se side 20). 

Forsikringssummen udgør kr. 1.000.000 pr. vandværk. 

Software/data 
Forsikringen er udvidet til at dække software/data i henhold til de særlige 
betingelser for software (Se side 15). 

Forsikringssummen udgør kr. 100.000 (1. risiko sum) pr. vandværk. 

Back up: Hver 5. dag. 

Overalt i Danmark 
Forsikringen dækker udover adresser nævnt i listen tillige genstande 
overalt i Danmark for indtil kr. 1.000.000 pr. vandværk. 

Begrænsninger Maskindriftstab 
Dækningsperioden er 3 måneder. 

Dækningsperioden og karenstiden begynder på det tidspunkt, hvor en 
forsikringsbegivenhed konstateres.  

Karenstiden er den periode, hvor tab og skade ikke dækkes, medmindre 
virkningen strækker sig over 30 dage. 
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Karenstiden er 2 døgn for driftstab som følge af maskin- og el-skade, 
dog således at karenstiden mindst omfatter 24 timer, hvori normal pro-
duktion skulle finde sted. 

Karenstiden er 8 timer for den øvrige driftstabsdækning. 

Forsikringen dækker ikke driftstab som følge af skade på softsware/data 
dækningen.  

Undtagelser Terrorisme 

Forsikringen dækker ikke tab eller skade, der direkte eller indirekte op-
står som følge af terrorisme. 

Denne undtagelse gælder dog ikke for Bygningsbrandforsikringen. 

Terrorisme er defineret som følger: 

Ved terrorisme forstås en handling, herunder – men ikke begrænset til – 
vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af én eller flere per-
soner, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en el-
ler flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religi-
øst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med hen-
sigt til at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller 
dele af offentligheden. 

For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlin-
gen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentlighe-
den eller dele deraf. 

Simpelt tyveri 
Forsikringen dækker ikke simpelt tyveri. 

Simpelt tyveri er et tyveri, der ikke kan karakteriseres som indbrudstyveri 
eller røveri. 
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Sikringsforanstaltninger  

Sikkerhedsforskrift vedr. ”Varmt arbejde” 

”Varmt arbejde” defineres som tagdækning, svejsning, skærebrænding, 
vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsafbrænding og andet 
varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskin- 
montage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder 
m.v.

Sikkerhedsforskriften tager sigte på de arbejdsprocesser, der gennemfø-
res i omgivelser, som ikke er indrettet med henblik på varme arbejdspro-
cesser. 

Sikkerhedsforskriften er gældende for egne og fremmede håndværkere. 

Det er en betingelse, at varmt arbejde udføres efter gældende sikkerheds- 
forskrifter, herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, del 1, 2 og 3, udar-
bejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. 

Det er ligeledes en betingelse, at der foreligger en af Tryg udarbejdet tilla-
delsesblanket, underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brand-
vagten og den udførende håndværker. 

Tilladelsesblanketten for varmt arbejde skal være underskrevet, inden 
varmt arbejde påbegyndes. 

Konsekvens ved uopfyldt krav 
I tilfælde af en brandskade forårsaget af varmt arbejde skal forsikringsta-
geren kunne dokumentere, at tilladelsesblanketten var underskrevet inden 
arbejdet blev påbegyndt, og sandsynliggøre at arbejdet blev udført efter 
gældende sikkerhedskrav, herunder de brandsikkerhedsforhold, som er 
beskrevet i Brandteknisk Vejledning nr. 10, del 1, 2 og 3. 

Kan forsikringstageren ikke dokumentere ovenstående, gælder en selvri-
siko på kr. 250.000 for hver skadebegivenhed forårsaget af varmt arbejde. 

Den angivne selvrisiko på kr. 250.000 vedr. varmt arbejde er gældende ud 
over en eventuelt i forvejen gældende selvrisiko, og indgår ikke i en for 
forsikringen eventuelt gældende årsmaksimering af selvrisiko. 
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Termografering 

Elektriske tavler (herunder styretavler) større end 0,7m² skal termografe-
res, efterses og rengøres hvert andet år. Termograferingen skal udføres 
af certificeret termografør. Alvorlige fejl, der kan give produktionsstop og 
evt. forårsage brand kan afsløres ved denne metode. Fejlene kan være af 
en art, der kun meget vanskeligt kan findes ved normale eftersyn af tav-
lerne.  

Regelmæssige termografiundersøgelser af stærkstrømstekniske anlæg 
er i dag et naturligt supplement til almindelige forebyggende vedligehol-
delsesforanstaltninger, og medvirker til at reducere risikoen for brand 
og/eller pludselige strømafbrydelser. 

Påtalte fejl i termografirapport, i form af fejlklasse 1 ”bør repareres omgå-
ende” og endvidere fejlklasse 2 ”bør repareres snarest”, skal som mini-
mum udbedres umiddelbart efter at fejlen er kommet til virksomhedens 
kendskab.  

I tilfælde af skade skal tidspunkt og omfang af sidste eftersyn samt ud-
bedringer i henhold til termografirapport kunne dokumenteres. 

Konsekvens ved uopfyldt krav 
Såfremt en skade opstår eller breder sig som følge af, at kravet ikke er 
opfyldt, gælder der en selvrisiko på 2 gange den normale selvrisiko. 

Transientbeskyttelse  
Det er en betingelse, at samtlige elektriske hoved- og styretavler er effek-
tivt beskyttet imod transiente og andre elektriske overspændinger på 
strømforsyningssiden såvel som lavspændingssiden, i form af overspæn-
dingsafledere. 

Er der installeret transientbeskyttelse gælder der ingen selvrisiko. 
Installationserklæring og vejledning udarbejdet i samarbejde mellem FVD 
og selskabet udleveres af FVD og opbevares hos FVD med autoriseret el-
installatørs underskrift. 

Installationserklæring forelægges selskabet ved en skadesbegivenhed. 

Såfremt transientbeskyttelse ikke installeres gælder der en selvrisiko på 5 
gange den normale selvrisiko. 
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Hvis der ikke er installeret transientbeskyttelse, vil der efter første skade 
forårsaget af lynnedslag, kortslutning eller induktion være et krav, at der 
skal installeres transientbeskyttelse. 
 

Software  Hvilke skader er dækket: 
 
  Forsikringen dækker på det eller de forsikringssteder, som nævnt i listen. 
 
  Forsikringen dækker derudover i forbindelse med: 
 
  -  Databehandling uden for virksomhedens adresser. 
  -  Datatransmission. 
  - Backup i eksterne lagre samt under transport mellem forsikringsstedet 

 og de eksterne back-uplagre. 
 
  Dækningen forudsætter, at det hardware mv., der benyttes, er færdigmon-

teret, at programmer er indlæst, systemopsætning udført og prøvekørt 
samt tilfredsstillende afleveret. 

 
  Forsikringen dækker tab af og skade på software/data*, herunder for-

vrængning, forfalskning, manipulation og sletning som følge af: 
 

- Uforudset skade på eller funktionsfejl* i hardware, eksterne forsy-
ningssystemer eller datalinier, der bruges til datatransmission. 

 
- Elektrostatisk eller elektromagnetisk påvirkning.  

 
-  Fejlagtig håndtering af udstyrets programmer og/eller opsætning fra  
  brugers side. 
 
-  Beskadigelse forvoldt af tredjemand herunder hacker. 
 
Dækning for software/data* forudsætter, at der udføres backup som anført 
i policen, og at backup opbevares forsvarligt fx i brandskab eller i andre 
lokaler. 
 
Endvidere forudsætter dækningen, at it-installationen er beskyttet med en 
selvstændig firewall, hvis der anvendes eksterne netværker (Internettet 
mv.). 
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Forsikringen dækker ikke: 
 
-  Skader der skyldes, at maskiner og udstyr er blevet mangelfuldt passet    
og vedligeholdt. 
 
-  Skader, der skyldes overbelastning. 
 
-  Skader, der skyldes, at maskinerne ikke anvendes efter deres bestem-
melser eller konstruktion. 
 
-  Skader, der skyldes, at de anvisninger og forskrifter, der er givet af 
myndigheder, fabrikant eller leverandør ikke er overholdt. 
 
Skade, som fabrikant, leverandør, fragtfører eller reparatør ifølge kontrakt, 
lov eller retspraksis er ansvarlige for. Hvis en sådan skade i øvrigt er om-
fattet af forsikringen, vil den dog kunne dækkes i tilfælde, hvor det kan 
dokumenteres, at erstatning for skaden ikke kan fås hos den ansvarlige 
på grund af konkurs eller konkurslignende forhold. 
 
-  Skade, der er dækket af anden forsikring eller kunne være dækket af en 
almindelig brand- eller vandskadeforsikring. 
 
-  Skade ved enhver form for tyveri og hærværk* i forbindelse hermed 
samt bortkomst. 
 
-  Tab og skade af data ved fejlindtastning eller fejlagtig håndtering i for-
bindelse med indtastning eller datafangst, der indgår i virksomhedens ru-
tinemæssige aktiviteter. 
 
-  Tab og skade af data forvoldt ved angreb af virus, hvorved forstås et 
program, der er skabt for at sprede sig selv ved at ændre indholdet i an-
dre programmer, som ofte ødelægges ved det.  
 
-  Driftstab eller andet indirekte tab, herunder kontraktbøder, tab af good-
will og tab, der følger af, at oplysninger om fordringer, tilgodehavender og 
fakturabeløb mistes. 
 
Hvad er omfattet 
 
Forsikringen omfatter software/data*, der tilhører forsikringstageren. 
 
Forsikringen omfatter ikke databærere* og andet maskinelt udstyr. 
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Erstatningsberegning 

Skaden erstattes med de dokumenterede nødvendige omkostninger til 
genanskaffelse, genetablering, rekonstruktion og genindlæsning af soft-
ware/data*, herunder nødvendige merudgifter til over-, nat-, og hellig-
dagsarbejde. 

I erstatningen medregnes ikke: 

- Udgifter til ændring/opgradering eller andre forbedringer af soft-
ware/data*.

- Udgifter til at fjerne programfejl.

-  Udgifter til tilretning af software/data*, der er fejlindtastet eller fejlind
læst.

- Omkostninger, der er afholdt senere end 12 måneder efter skadedagen.

Hvis der sker en skade på eller et tab af medleverede eller indkøbte pro-
grammer, som  ikke kan genanskaffes, eller som kun kan genanskaffes el-
ler genetableres på en uforholdsmæssig bekostelig måde, bliver skaden 
opgjort med det beløb, det normalt ville have kostet at udbedre den sam-
lede skade, hvis disse programmer var umiddelbart tilgængelige. 

Forsikringssummen for software er fastsat til det beløb, der fremgår af po-
licen, og er i hvert enkelt skadetilfælde øverste grænse for Trygs erstat-
ningspligt. Der gøres ikke underforsikring* gældende. 
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1201T Svamp- og insektskader 
Forsikringen er udvidet til at dække: 

- skade forårsaget af træ- og murødelæggende svampe og insekter, dog
ikke råd eller rådborebiller.

Udvidelsen gælder dog ikke: 

- verandaer, terrasser, udestuer, altaner, svalegange, garager eller lig-
nende af træ,

- skade på alle bygningsdele under det niveau, der dannes af stue-
etagens gulve/gulvbjælkelag, f.eks. kældergulve og paneler langs kæl-
dervægge,

- skade i synligt eller skjult bindingsværk, og skade der udbreder sig der-
fra,

- skade som følge af tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger,

- skade, der kun har misfarvning til følge som f.eks. blåsplint.

Skader skal være konstaterede og anmeldt i forsikringstiden eller indtil 3 
måneder efter forsikringens ophør.  

Ved forsikringstiden forstås: 

Det tidsrum hvori Tryg dækker en af forsikringen omfattet for-
sikringsbegivenhed (skade).  

Forsikringstiden begynder den dag, fra hvilken forsikringen ifølge policen 
er gyldig, og den varer, indtil forsikringen endeligt ophører.  

For svampeforsikringens vedkommende kan konstaterede skader dog 
anmeldes i indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Har dækningen 
midlertidigt været stillet i bero f.eks. på grund af manglende præmie-
betaling, fortsætter den hidtidige forsikringstid, når Tryg's ansvar genind-
træder.  
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Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes udgifterne til udskift-
ning eller afstivning af træværk, hvis dette er påkrævet af hensyn til træ-
værkets bæreevne. 

Ved angreb af husbukke dækkes tillige udgifterne til bekæmpelse af dis-
se.  

Ombygninger, herunder efterisolering og brandsikring, samt forandring 
af bygningernes anvendelse, skal forinden arbejdet igangsættes, an-
meldes til Tryg, således at vi kan tage stilling til, om og på hvilke vilkår 
forsikringen kan fortsættes. 



Police 

All Risks forsikring Police nr. 642-22.439 L58 

Version nr. 0010 
Ikrafttrædelse dato: 1. januar 2019 

Den fulde ordlyd af ovennævnte pos. fremgår af tekstforklaringen til de alm. forsikringsbetingelser 

Side 21 af 23 

3512T Afsnit 650 "Meromkostningsforsikring" udgår i de Almindelige betingelser 
for All Risks forsikring og erstattes af følgende: 

600 MEROMKOSTNINGSFORSIKRING 

610 Forsikringens omfang. 

611 Hvilke tab dækker forsikringen. 

611.10 Forsikringen dækker inden for det tidsrum, der er anført i po-
licen, dvs. i de første 12 eller 24 måneder, efter at forsik-
ringsbegivenheden er konstateret. Tab som dækkes er de 
nødvendige og dokumenterede ekstra omkostninger, der er 
en direkte følge af, at virksomhedens lokaler efter en skade 
er helt eller delvis uanvendelig for virksomhedens fortsatte 
drift. 

Forudsætningen for erstatning er, at ekstraomkostningerne 
er en følge af en skade der vil medføre erstatningspligt for 
Tryg. 

612 Hvilke tab dækker forsikringen ikke : 

612.10 Ekstra omkostninger der skyldes: 

612.11 omkostninger til oprydning, redning og bevaring. 

612.12 omkostninger til genfremstilling af arkiv- og regnskabsmateri-
ale. 

612.13 omkostninger, der skyldes de under forsikringsbetingelser-
nes pkt. 490 undtagne forhold eller strejke, lockout eller for-
sinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af for-
bedring, udvidelse, offentligt påbud eller lignende. 
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620 Skadetilfælde. 

621 Skadeanmeldelse. 

621.10 I skadetilfælde skal forsikringstageren straks gøre anmeldel-
se til Tryg. 

622 Afværgelse af skade. 

622.10 Der henvises til de Almindelige betingelser for All Risks for-
sikring pkt. 613. 

623 Skadeopgørelse. 

623.10 Skadeopgørelse foretages senest, når følgerne af en forsik-
ringsbegivenhed er ophørt. 

623.11 Tryg dækker ikke ekstraomkostninger, der opstår senere end 
12 eller 24 måneder efter en forsikringsbegivenhed. 

623.12 Omkostninger i forbindelse med tilbageflytning til de skade-
ramte lokaler, der viser sig senere end 12 eller 24 måneder 
efter forsikringsbegivenhedens konstatering, er dækket uden 
hensyn til ovenstående pkt. 623.11, når dokumentation for 
sådanne omkostninger foreligger, og når forsikringstageren 
ikke har haft nogen indflydelse på forholdene. 

624 Erstatningsberegning 

624.10 Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end 
hvad der kræves til dækning af faktisk afholdte ekstraom-
kostninger. 

624.11 Midlertidige foranstaltninger, der har værdi ud over de første 
12 eller 24 måneder efter forsikringsbegivenhedens konsta-
tering erstattes kun forholdsmæssigt. 

625 Underforsikring 

625.10 Den i policen under "Meromkostningsforsikring" anførte for-
sikringssum danner grænsen for Trygs erstatningspligt. 
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625.11 Forsikringen er en førsterisikoforsikring, herved forstås, at 
der i skadetilfælde vil blive ydet erstatning fuldt ud til det for-
sikrede beløb uden hensyn til, om forsikringsinteressen i 
skadens øjeblik overstiger forsikringssummen. 


