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EDB- og Svagstrømsforsikring i tillæg til Advokatforsikring forsikringsbetingelser 2006.
Udover de almindelige forsikringsbetingelser, hvor de naturligt kan finde anvendelse, gælder:

Forsikringen dækker de forsikrede genstande,
når disse beror på forsikringsstedet.
Hvilke genstande er omfattet?
Edb-anlæg, maskiner, apparater og instrumenter, der tjener til styring af virksomhedens
administration

Skade som erstattes:
Forsikringen erstatter direkte skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete
udefra kommende hændelser af en hvilken som
helst årsag med de nedenfor angivne undtagelser.

bortset fra:
- Kommunikationsudstyr, der er forbundet med
antenneanlæg og
- Mobiltelefoner

Erstatningsopgørelse:
1.

Ved partiel skade.
Selskabet godtgør de normale omkostninger ved
istandsættelse af de forsikrede genstande til den

2.

brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før
skadens indtræden.

Ved totalskade.
Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, opgøres tabet som forskellen mellem de
skaderamte genstandes værdi før og efter skaden.
Undtagelser:
Skader der er eller ville være dækket af brand-,
tyveri- og vandskadeforsikringen.
Simpelt tyveri.
Begivenheder, der alene består i funktionsfejl,
herunder udgifter til fejlfinding og rettelse af fejl.
Skade, der alene rammer sådanne dele, der
som et led i normal vedligeholdelse med mellemrum skal udskiftes, så som lamper, katoderør, eller lignende.
Skade, der skyldes forsætlig handling eller grov
uagtsomhed fra virksomhedens ansvarlige ledelse.
Slid, gradvis forringelse, rust, tæring, oxydering,
eller skrammer i malede eller polerede over- flader, samt vedligeholdelsesudgifter af enhver art.

Skade, der er en følge af vand-, syre- og andre
aggressive dampe, såfremt virksomhedens art
normalt betinger tilstedeværelsen heraf.
Udgifter i forbindelse med reetablering af tabte
eller skadede data (programmel), af såvel egen
tilvirkning som købte programmer.
Skade for hvilken en fragtfører, leverandør eller
reparatør er ansvarlig ifølge kontrakt eller lov.
Skader, der skyldes fejl eller mangler som forelå
ved forsikringens tegning.
Udgifter til foreløbig reparation.
Uforholdsmæssige omkostninger til fremskaffelse af reservedele.
Forhold under forsikringens løbetid.
Det er en forudsætning for forsikringens dækning, at:
Forsikrede genstande er færdigmonteret, prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret.
De forsikrede genstande holdes i god og driftssikker stand.
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Fejl og mangler udbedres, så snart de kommer
til ledelsens kendskab, herunder at de reparationer eller ændringer som er nødvendige, bliver
udført.
Forskrifter fra offentlige myndigheder overholdes.
Anvisninger fra fabrikant eller leverandør om betjening, benyttelse, elastning, pasning og vedligeholdelse overholdes.
Selvrisiko
Af enhver skade gælder en selvrisiko på kr.
2.497 (index 2000).
Databærer- og meromkostningsforsikring.
Skade som erstattes:
Efter en erstatningsberettiget skade under den
tegnede EDB og svagstrømsforsikring erstatter
nærværende forsikring
-

dokumenterede omkostninger og udgifter i
forbindelse med reetablering af data på elektroniske databærere

-

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.

Hvad dækker forsikringen.
Forsikringen dækker omkostninger til:
udgifter i forbindelse med benyttelse af andet
driftsudstyr, anlæg eller andre faciliteter,
forøgede afgifter og lejeudgifter,
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lønninger til ekstra personale, herunder lønninger til nødvendigt overarbejde, nat- og helligdagsarbejde,
ekstraudgifter ved skadeudbedring til nødvendigt
overarbejde, nat- og helligdagsarbejde som forsikringstageren pådrager sig udover normale
omkostninger for at undgå afbrydelse eller forstyrrelse i driften, ud over 2 døgn.
Forsikringen dækker ikke:
Meromkostninger, der skyldes forsinkelse af
virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, kapitalmangel eller offentlige påbud.
Skade ved tyveri, der ikke kan betegnes som
indbrudstyveri.
Skade der er en følge af forkert programmering,
tastning, isætning eller tekstning.
Data, der er mistet eller beskadiget af andre årsager end erstatningsberettiget maskinhavari.
Forhold i skadestilfælde.
Forsikringstageren er forpligtet til at føre skriftlig
dokumentation til fastsættelse af tabets størrelse.
Hvis virksomheden efter en skade ikke genoptages, vil der alene blive ydet erstatning for dokumenterede, nødvendige afholdte udgifter.
Selvrisiko.
Af enhver skade gælder ovenstående selvrisiko.
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