FORSIKRINGSBETINGELSER
SOFTWAREMEROMKOSTNINGER
(Tillæg til Advokatforsikring Forsikringsbetingelser 2006)

IND 118-1 (08.10)

Almindelig betingelser - Oktober 2009
For forsikringen gælder reglerne i lov LBK nr. 999 af
05/10/2006 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for
så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige
forsikringsbetingelser.

Forsikringen er udstedt på baggrund af oplysninger afgivet
af sikrede. Selskabets dækningstilsagn kan bortfalde, hvis
de afgivne oplysninger har været urigtige.
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Hvilke tab erstattes
Undtagelsen i betingelserne Software/data, afsnit 2, stk.
1 om at forsikringen ikke dækker skade, som fabrikant,
leverandør, fragtfører eller reparatør ifølge kontrakt, lov
eller retspraksis er ansvarlige for, gøres ikke gældende
for driftstab.

Stk. 1
Forsikringen dækker forsikringstagerens
- meromkostninger til retablering af data som følge af
en dækningsberettiget skade under betingelserne for
Software/data.
- 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.

2

Hvilke tab erstattes ikke
Stk. 1
Der ydes ikke erstatning for en forøgelse af meromkostninger, der skyldes
- strejke,
- lockout,
- meromkostninger, der skyldes forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, kapitalmangel eller offentlige påbud.
- manglende back up af data jf. betingelserne Software/data stk. 1, afsnit 4.
- manglende beskyttelse med firewall jf. betingelserne
Software/data stk. 1, afsnit 4.
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Stk. 2
Forsikringen dækker ikke indirekte tab, der ikke kan
betragtes som meromkostninger, herunder renter, kontraktbøder, tab af goodwill og tab, der følger af, at oplysninger om fordringer, tilgodehavender og fakturabeløb
mistes.

Dækningsperiode
Stk. 1
Dækningsperioden starter fra det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres og ophører 12 måneder
senere og på samme tidspunkt af døgnet som begyndelsestidspunktet.
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Erstatningsberegning
Stk. 1
Hvis der sker en skade, skal den forsikrede uden ophold og efter bedste evne forsøge at begrænse skadens virkninger.

Stk. 2
Omkostninger i forbindelse med en eventuel voldgiftssag eller retssag dækkes ikke.
Stk. 3 Selvrisiko
Af enhver skade gælder den selvrisiko, der er nævnt i
policen.

Forsikringstageren er forpligtet til at samarbejde med
Tryg med henblik på at begrænse meromkostninger.
Meromkostningernes størrelse og art aftales i hvert enkelt tilfælde med Tryg.
Hvis virksomheden efter en skade ikke genoptages, vil
der alene blive ydet erstatning for dokumenterede, nødvendige afholdte udgifter.
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