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Klinikforsikring, generelle betingelser

Klinikforsikring
For forsikringen gælder policen, forsikringsbetingelserne og Lov
om forsikringsaftaler (i det omfang loven ikke er fraveget), Lov om
forsikringsvirksomhed samt Lov om finansiel virksomhed.
Codan Forsikring A/S og eller deres datterselskaber/filialer dækker
ikke og er ikke forpligtet til at betale nogen som helst form for
erstatning eller andre ydelser under forsikringen i det omfang en
sådan forsikringsdækning, betaling af et sådant krav eller tilvejebringelse af en sådan forsikringsydelse vil udsætte Codan
Forsikring A/S og eller deres datterselskaber/ filialer for nogen
sanktion, forbud eller restriktion vedtaget af Forende Nationer (FN),
Den Europæiske Union (EU), Storbritannien eller USA.
De i betingelserne med * markerede ord er defineret i "Ordforklaring" sidst i forsikringsbetingelserne.

2 Tvister

2.1 Voldgift
Kan forsikringstageren og Codan ikke blive enige om erstatningens størrelse, fastsættes erstatningen endeligt ved voldgift.
Til denne voldgift vælger hver af parterne en vurderingsmand.
Vurderingsmændene vælger en opmand, inden sagen begynder.
Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en opmand,
udnævnes denne af præsidenten for Sø- og handelsretten.
Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig
redegørelse for beregning af tabet.

1 Forholdsregler i tilfælde af skade

Opmanden deltager kun i afgørelsen, hvis vurderingsmændene
ikke kan blive enige. Opmanden fastsætter herefter en erstatning,
der ligger indenfor de to vurderingsmænds forslag.

1.1 Afværgelse af skade
Sikrede skal altid forsøge at afværge en skade.

Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand,
mens udgifterne til opmand deles ligeligt.

Når der er sket en skade er det sikredes pligt at forsøge at forsøge
at begrænse skadens omfang.

3 Betaling af præmie

Codan betaler rimelige omkostninger til redning og bevaring, hvis
der er tale om en dækningsberettiget skade.

3.1 Opkrævning
Codan opkræver præmien ved at sende en opkrævning af den
betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet. Præmien
kan også betales ved elektronisk betalingsoverførsel.

Codan har ret til at foretage skadebegrænsende tiltag.
1.2 Anmeldelse af skade
Enhver skade, eller ethvert uheld der kan medføre erstatningskrav,
skal anmeldes så hurtigt det er muligt, således at Codan kan bistå
med råd og vejledning.
Endvidere skal tyveri, ran, røveri samt hærværk og graffitiskader
også anmeldes til politiet så hurtigt det er muligt.
Skaden kan anmeldes til Codan på følgende måder:
- telefonisk på nr. 33 55 55 55. I normal åbningstid sidder kvalificerede skadebehandlere klar til at give råd og vejledning og hurtigt
sætte skadebehandlingen i gang. Alvorlige skader, der kræver
akut handling, kan anmeldes 24 timer i døgnet.
- via internettet på Codan.dk
- ved udfyldelse af skadeanmeldelse, som fås ved henvendelse
til Codan.
1.3 Udbedring
Efter en skade må udbedring, nedrivning samt bortskaffelse af
forsikrede genstande ikke finde sted før Codan har givet accept.
1.4 Anden tilsvarende forsikring i Codan
Er der tegnet specialforsikring for en interesse, der i øvrigt måtte
være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne
interesse.
1.5 Tilsvarende forsikring i andet selskab
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og
har dette selskab taget forbehold om, bortfalder eller indskrænkes,
hvis at dækningen forsikringen tillige er tegnet i andet selskab,
gælder samme forbehold for den i Codan tegnede forsikring,
således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne.

Eventuelle afgifter til staten opkræves sammen med præmien.
3.2 Præmiens betaling
Den første præmie forfalder til betaling, når forsikringen træder i
kraft. Senere præmier forfalder til betaling på forsikringens
forfaldsdage.
Præmien skal betales senest den dato, der fremgår af opkrævningen som sidste rettidige betalingsdato, eller datoen på
betalingsoversigten.
3.3 Manglende betaling
Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en rykker for
betaling med oplysning om retsvirkningerne af for sen betaling.
Ved manglende betaling af restbeløb, tillægsopkrævning mm.
forbeholder Codan sig ret til at opsige hele forsikringsaftalen.
3.4 Gebyrer, afgifter og renter
Codan er berettiget til at opkræve gebyr for opkrævning af
præmien samt rykkergebyr og morarenter ved for sen betaling.
Ved evt. udpantning i fogedretten for skyldig brandpræmie samt
betalingspåkrav til fogedretten, er Codan berettiget til at opkræve
et gebyr. Størrelsen af gebyret svarer til omkostningerne til
inkasso.
Codan kan, herudover, beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og for andre serviceydelser.
Nærmere oplysninger om gebyrer kan findes på Codan.dk eller
ved henvendelse til Codan.

Codan Forsikring A/S | Gammel Kongevej 60 | 1790 København V | Telefon 33 55 55 55 | Fax 33 55 22 21 | www.codan.dk
Codan A/S, CVR 5677 1212 | Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638

3

3.5 Tilbagebetaling
Nemkonto:
Tilbagebetaling af præmie kan ske via NemKontosystemet til den
konto, som er valgt som NemKonto.

6.2 Opsigelse efter varsling
Ønsker forsikringstageren ikke at fortsætte forsikringen herefter,
kan forsikringstageren give Codan besked og lade den udgå ved
ændrings-/forfaldsdatoen. Opsigelse skal være modtaget skal
være modtaget af Codan senest dagen før ændrings-/forfaldsdatoen.

Betalingsservice:
7 Forhold der altid skal iagttages
Tilbagebetaling af præmie sker til den bankkonto præmien betales
fra.
3.6 Modregning
Codan vil benytte sig af sin ret til modregning inden for kundeforholdet.
4 Indeksregulering

Forsikringstageren er forpligtet til at holde de forsikrede bygninger/
genstande i god og driftssikker stand, samt sikre at lovgivningen,
som for eksempel bygningsreglement og stærkstrømsreglement,
er overholdt, herunder reglerne for brandsikring, branddøre, renholdelse af el-tavler og –installationer. Ligeledes skal forskrifter fra
producent og leverandør også overholdes.

Med mindre andet fremgår af policen indeksreguleres præmien,

Hvis det i forbindelse med en skade konstateres, at disse krav
ikke er overholdt, kan det medføre at erstatningen nedsættes eller
helt bortfalder.

4.1 Tidspunkt for indeksregulering
Regulering af præmien foretages på den dato policen har hovedforfald.

8 Risikoforandring

4.2 Indekstal
Reguleringen sker på grundlag af det af Danmarks Statistik
offentliggjorte lønindeks for den private sektor.
Ved indeksreguleringen forhøjes præmien, med den procent løntallet afviger fra forrige års offentliggjorte indeks. Er afvigelsen negativ
reguleres beløbene ikke, men forbliver uændret til næste indeksregulering.
Hvis udgivelsen af lønindeks for den private sektor ophører, har
Codan ret til at fortsætte indeksreguleringen efter et andet
indeks der offentliggøres af Danmarks Statistik.

Codan skal straks underrettes:
- hvis den forsikrede klinik eller det forsikrede løsøre flyttes til
et andet sted end det i policen nævnte
- når der med forsikringstagerens vidende sker ændringer i
risikoforholdene, så faren forøges (for eksempel forøgelse af
antal units eller oprettelse af ny klinik)
- når der tegnes sideløbende forsikring i andet selskab
- når den forsikrede klinik skifter ejer

5 Fornyelse og opsigelse

Codan træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke
betingelser, forsikringen kan fortsætte.

5.1 Opsigelse til udløb af en forsikringsperiode
Forsikringen kan af begge parter opsiges med 3 måneders skriftlig
varsel til policens hovedforfaldsdato, dog tidligst efter et år.

Hvis Codan ikke modtager meddelelse om ovennævnte ændringer, kan det medføre at erstatningen nedsættes eller helt bortfalder.
9 Ejerskifte, konkurs og rekonstruktion, jf. konkursloven

Jævnfør hovedaftalen indgået mellem Codan og Tandlægernes
Tryghedsordninger skal opsigelse fra Codan af forsikringsdækning
for den enkelte tandlæge godkendes i det af Codan og Tandlægernes Tryghedsordninger nedsatte Forsikringsudvalg.

Ejerskifte skal straks anmeldes til Codan. Konkurs og
rekonstruktion betragtes som ejerskifte.

Opsiges forsikringsdækning for den enkelte tandlæge ikke, fornyes
den for 1 år ad gangen.

9.1 For forsikringen gælder:
Ved ejerskifte, konkurs og rekonstruktion bortfalder dækningen.

Policer udstedes med hovedforfald 01.01

10 Besigtigelse af det forsikrede

5.2 Opsigelse efter anmeldelse af skade
Efter en skade er anmeldt, kan begge parter - indtil 14 dage efter
at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist - skriftligt
opsige forsikringen med 14 dages varsel.

Codan er til enhver tid berettiget til at vurdere risikoforholdene ved
at besigtige den forsikrede virksomhed.

I stedet for at ophæve forsikringen, kan Codan gøre en forsættelse
betinget af begrænsninger i dækningen, ændrede selvrisikoforhold
eller forhøjelse af præmien.

Hvis det ved besigtigelsen konstateres, at risikoen er forøget, kan
Codan enten fastsætte en frist til at bringe risikoforholdene i orden,
forhøje præmie og selvrisiko eller opsige den eller de forsikringsprodukter risikoen vedrører, uden varsel.

6 Ændring af præmietarif eller forsikringsbetingelser

11 Forsikring efter skade

6.1 Varsling
Ændring af præmie og betingelser forhandles årligt i det af Codan
og Tandlægernes Tryghedsordninger nedsatte forsikringsudvalg.

Efter en løsøreskade forbliver forsikringsdækningen uforandret.

Codan varsler forsikringstageren skriftligt med mindst tre måneders varsel til hovedforfaldsdatoen, hvis præmien forhøjes eller
der sker indskrænkninger i betingelser eller dækningsomfang.
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Forsikringsbetingelser for Klinikforsikring

1 Hvem er dækket

1.1 Forsikringstageren
Sikrede på policen er tandlæger, som har etableret forsikringsdækningen gennem Tandlægernes Tryghedsordninger.
2 Hvor dækker forsikringen

2.1 Forsikringssted
Forsikringen dækker skader sket på det forsikringssted der er
nævnt i policen.

4.5 der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, manglende pasning
eller ikke behørig vedligeholdelse, for så vidt dette kan lægges
forsikringstageren eller dennes *ansvarlige medarbejder til last
4.6 forårsaget ved fejl eller mangler for hvilke en reparatør,
leverandør, entreprenør eller transportør er ansvarlig ifølge garantiforpligtelse, kontrakt eller lov, når skaden ikke skyldes brand eller
eksplosion,
4.7 som følge af tyveri, der ikke kan betegnes som *indbrudstyveri,
se dog punkt 7.5,
4.8 skader på maskiner, der ikke er færdiginstalleret,

I forbindelse med en flytning til anden klinik dækker forsikringen i
optil 30 dage på begge forsikringssteder

4.9 der skyldes maskinelle funktionsfejl, overbelastning og forstyrrelser,

2.2 Andet sted i Verden
Forsikringen dækker med op til 200.000 kr. andetsteds i Verden
når genstandene beror i bygninger og skure med tagbeklædning af
beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl

4.10 som følge af, at maskinerne ikke anvendes efter deres
bestemmelse eller konstruktion,

Denne dækning omfatter ikke rede penge, pengerepræsentativer,
værdipapirer.
3 Hvilke skader dækkes

Direkte tab af og skader på det forsikrede *løsøre ved pludselige og
uforudsete begivenheder af en hvilken som helst art, sket i
forsikringstiden, uanset om årsagen er pludselig eller ej.
4 Hvilke skader dækkes ikke

Forsikringen dækker ikke skade eller tab

4.11 på olie og kølemedie eller skade, der alene rammer pakninger, stempelringe, remme, snore eller andre sådanne dele som fra
tid til anden fordrer udskiftning,
4.12 som ikke ville være omfattet af en i Codan tegnet brand-,
tyveri- eller vandskadeforsikring, når de rammer maskiner og
produktionsudstyr, som på skadetidspunktet er ældre end 15 år,
4.13 som følge af kortslutning i materiel, som er over 8 år gammelt,
bortset fra røngtenmateriel,
4.14 herunder forceringsomkostninger, så som ekspresfragt,
overtidsbetaling, luftfragt med videre samt ekstraordinære udgifter,
4.15 Forsikringen dækker ikke skade som følge af en terrorhandling, hvor der benyttes såkaldte NBCR-våben, dvs. Nukleare,
Biologiske, Kemiske og Radioaktive våben.

4.1 der direkte eller indirekte er forårsaget af:
- jordskælv eller andre naturforstyrrelser
- oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb
- Skade efter *storm, *skypumpe eller snetryk på løsøre under
åben himmel, i skure, containere, halvtage, drivhuse eller konstruktioner der kun er beklædt med lærred eller plastfolie.
- Skade ved nedbør, der trænger ind gennem tag eller væg.
- krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser,
borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder

- Der kan ydes erstatning for skaden fra den statslige
erstatningsordning for NBCR-terrorskader, når Terrorforsikringsrådet har truffet afgørelse om, at der er indtrådt
sådan en terrorhandling.
4.16 Skade, tab og/eller krav som følge af en Cyberhændelse*,
dog vil skader på de forsikrede genstande som følge af brand*,
eksplosion*, udstrømning af vand fra tanke, røranlæg og
installationer, påkørsel eller indbrudstyveri* være omfattet hvis
dækning er tegnet
4.17 Undtagelse vedrørende sygdom og pandemi
A. Medmindre det ellers fremgår at forsikringen dækker:

- atomkernereaktioner for eksempel kernespaltning (fission),
kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad
enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid.

1)

Det driftstab, der eventuelt opstår som følge af smitsom
sygdom på forsikringsstedet som er konstateret af de
pågældende offentlige myndigheder, eller

Dog dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af
eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt
industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål,

2)

Erstatning for ethvert ansvar overfor tredjemand og/eller
omkostninger ved at forsvare ethvert krav, der er anlagt mod
den forsikrede af en tredjepart,

4.2 der skyldes slid, rustfarvning, belægning, tæring, korrosion
eller anden gradvis forringelse,
4.3 der skyldes *manglende vedligeholdelse, beskadigelser som for
eksempel ridser, skrammer, tilsmudsning og slid ved almindeligt
brug,
4.4 som følge af udstrømmende væsker efter frostsprængning i
utilstrækkeligt opvarmede rum/lokaler, medmindre frostsprængningen skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning

dækker denne forsikring ikke nogen form for tab eller skade,
omkostninger eller udgifter, direkte eller indirekte som følge af,
forårsaget af eller på nogen måde, der kan henføres til:
(a) enhver form for patogen eller mikroorganisme inklusiv, men
ikke begrænset til virus, bakterier, svampe og parasitter, eller
(b) enhver sygdom, der stammer fra en sådan patogen eller
mikroorganisme, eller
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(c) truslen eller frygt (aktuel eller opfattet) for (a) eller (b)
B. Dog dækker forsikringen:

Udgifter som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til
genfremstilling af orginalmodeller og tegninger dog med højst
200.000 kr.

1) fysisk tab eller skade som følge af 'brand*,
eksplosion*, udstrømning af vand fra tanke, røranlæg
og installationer, påkørsel eller indbrudstyveri* hvis
dækning er tegnet, uagtet det kunne være følge af eller
have forbindelse til punkterne (a) til (c)

6.5 Bygningsskade i forbindelse med indbrudstyveri
Forsikringen dækker nødvendige udgifter, som påhviler sikrede
som lejer til istandsættelse af beskadigelse – dog ikke af glasruder – som ved indbrud eller bevisligt forsøg herpå tilføjes, de af
ham benyttede lokaler.

2) driftstab som er en direkte følge af dækningsberettiget
fysisk tab eller skade i henhold til ovennævnte punkt (1).
Dækning ydes kun såfremt der på policen er tegnet driftstabsdækning.

Forsikringen omfatter ud over *løsøre tilhørende klinikken også de
bygningsmæssige ændringer af lokalerne, som sikrede har
foretaget.

5 Hvilke genstande er omfattet

Forsikringen omfatter:
- *Løsøre tilhørende sikrede
- * Løsøre tilhørende andre, såfremt forsikringstageren bærer
risikoen for genstandene

Dækningen gælder kun hvis de bygningsmæssige ændringer ikke
er omfattet af anden forsikring.
6.6 Lovliggørelse
Herunder dækkes meromkostninger, som måtte medgå til foranstaltninger til opfyldelse af myndighedskrav, eksklusive miljømyndighedskrav vedrørende produktionsudstyr i forbindelse med
en dækningsberettiget skade. Erstatning kan alene udbetales ved
genanskaffelse af beskadiget produktionsudstyr, inventar med
videre, og er begrænset til 5 % af nyværdien for produktionsudstyr
og inventar, men betinget af at:

- *Bygningsmæssige forbedringer
Forsikringen omfatter, udover *løsøre tilhørende klinikken, også de
bygningsmæssige ændringer af klinikkens lokaler, som sikrede har
foretaget. Dækningen gælder kun hvis de bygningsmæssige ændringer ikke er omfattet af anden forsikring.

- produktionsudstyret er beskadiget med mere end 50 % af
nyværdien
- værdiforringelsen er produktionsudstyr som følge af alder og
brug ikke overstiger 50 % af nyværdien og

6 Følgeudgifter

- meromkostningerne ikke overstiger 25 % af produktionsudstyrets nyværdi.

Efter en dækningsberettiget skade betales:

7 Øvrige dækninger

6.1 Genstande der bortkommer
Genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed.
6.2 Redning og bevaring
Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande
i forbindelse med en forsikringsbegivenhed.
Ved rimelige menes, at udgiftens størrelse skal stå i fornuftigt
forhold til værdien af det der reddes/bevares.
6.3 Oprydning
Nødvendige udgifter til:
- Oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse
og destruktion af forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til
produktion, affald og lignende fra klinikken.

- Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter
anvendt ved skadebekæmpelse

7.1 Særligt løsøre
Forsikringen dækker genstande, for eksempel malerier, ægte
tæpper, kunstgenstande, antikviteter og lignende *løsøre, som
ikke er sædvanligt tilbehør til en tandlægeklinik med indtil
1.000.000 kr.
Erstatning for sådanne genstande opgøres til genanskaffelsespris
7.2 Erhvervsmæssige forsendelser
Forsikringen dækker erhvervsmæssige forsendelser der forsvinder eller beskadiges, mens de er overladt til andre, når der ikke kan
opnås erstatning fra anden side.
7.3 Ran og røveri
Forsikringen dækker ran og røveri af *løsøre, rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer fra sikrede eller dennes personale,
såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark
(eksklusive Færøerne og Grønland).
Codans erstatningspligt er begrænset til højst 50.000 kr.

Udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivne miljø dækkes ikke, uanset
om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af
forsikringen omfattet begivenhed.
Dækningen er begrænset til 20% af nyværdien for løsøre, dog minimum 500.000 kr. maksimalt 1.500.000 kr. pr. begivenhed.
6.4 Genfremstilling
Udgifter som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til
genfremstilling af kartoteker, bogholderi, manuskripter, recepter og
dokumenter eller elektronisk lagrede data, dog højst 200.000 kr.
Enhver dækning for elektronisk lagrede data forudsætter dog, at
backup kopiering sker i intervaller af maksimalt 5 arbejdsdøgns
varighed og at backup kopier opbevares i brandsikkert skab eller i
anden brandsektion/- bygning end selve it -udstyret.

7.4 Låseomstilling
Forsikringen dækker omkostninger ved udskiftning eller omstilling
af klinikkens låse som følge af, at nøglerne bliver stjålet ved et
indbrudstyveri.
Codans erstatningspligt er begrænset til 25.000 kr
7.5 Simpelt tyveri
I klinikkens åbningstid dækkes *simpelt tyveri med op til 25.000 kr.
af:
- rede penge, tilhørende klinikken, ansatte eller patienter
- løsøre fra klinikken
- patienters tøj
- guld og sølv til patientbehandling
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Og uden for klinikkens åbningstid dækkes *simpelt tyveri af:
- løsøre tilhørende klinikken, herunder skilte og postkasser med op
til 10.000 kr.
- kompressorer
7.6 Tyveri af bærbare PC'ere
Forsikringen er udvidet til at dække tyveri af virksomhedens bærbare PC´ere fra aflåst bagagerum eller aflåst og tildækket varerum i
bil, i tidsrummet mellem klokken 7.00 og 20.00. Forsikringssummen
andrager 50.000 kr. pr. skadebegivenhed. Selvrisiko pr. skadebegivenhed er anført i punkt 11.
7.7 Simpelt tyveri af genstande udenfor forsikringsstedet
Forsikringen er udvidet til at omfatte simpelt tyveri af genstande
medtaget under arbejdets udførelse, dog kun under ophold, hvori
menes konferencer, hoteller, mødelokaler og lignende med op til
50.000 kr. pr. begivenhed. Selvrisiko pr. skadebegivenhed er anført i
punkt 11.
7.8 Glasforsikringen
Forsikringen er udvidet til at omfatte glasforsikring jf. de almindelige
forsikringsbetingelser. Forsikringen dækker subsidiært, hvilket
betyder at eventuel anden forsikring, som er tegnet, går forud for
denne dækning.
8 Skadeopgørelse

Sikrede skal på Codans forlangende levere en fortegnelse over
skaderamte genstande.
I overensstemmelse med de i punkt 9 anførte principper opgøres
skaden som forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande
før og efter skaden.
Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog:
- at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med
Codan, inden 1 år fra skadedagen, skal være istandsat eller genanskaffet (respektive at istandsættelse eller genanskaffelse efter
Codans skøn skal være betryggende sikret), idet der i modsat fald
kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien.
- at forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien
svarende del af erstatningen først udbetales når de beskadigede
genstande er istandsat eller genanskaffet (respektive at istandsættelse eller genanskaffelse efter Codans skøn er betryggende
sikret).
Codan er berettiget til, men ikke forpligtet til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens nyværdi før skaden, ligesom
Codan er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte
beskadigede genstande i samme stand som før skaden.
9 Forsikringsværdi

Det forsikrede *løsøre, jævnfør punkt 5, er dækket efter følgende
principper:
9.1 Maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr
Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr
opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås den til enhver
tid gældende genafskaffelsespris for tilsvarende nye genstande
uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat
anvendelighed eller andre omstændigheder.
9.2 Færdigvarer af egen tilvirkning
Værdien af genstande, som sikrede selv har tilvirket til salg,
opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår
vil kunne opnås til enhver tid med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant
betaling, dog kun for så vidt sikrede ikke derved opnår en fordel, han
ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde
fundet sted.

9.3 Varer under tilvirkning
Værdien af genstande, som sikrede selv har under tilvirkning med
senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af andel, dels af
sikredes generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens
salg til en pris, der på almindelige vilkår vil kunne opnås til enhver
tid med fradrag som anført i punkt 9.2.
9.4 Andre genstande
Værdien af andre genstande end de i punkt 9.1, 9.2 og 9.3 nævnte,
opgøres på grundlag af dagsværdien, hvorved forstås til enhver tid
gældende genanskaffelsespriser med rimeligt fradrag for værdiforringelse for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre
omstændigheder.
10 Driftstabsforsikring

10.1 Hvilke tab
Forsikringen dækker i den anførte dækningsperiode (jævnfør punkt
10.2) sikredes tab som direkte følge af at sikredes klinik (bygninger eller løsøre) rammes af en skade, der er omfattet af nærværende betingelser.
Forsikringen dækker ikke forøgelse af driftstab, der skyldes strejke,
lockout eller forsinkelse af klinikkens genoptagelse som følge af
forbedring, udvidelse, offentlig påbud eller lignende.
Forsikringen er udvidet til at dække det driftstab, der påføres
klinikken som følge af, at den offentlige vandforsyning til klinikken
bliver forurenet. Dækningsperioden for denne udvidelse er maksimeret til 3 arbejdsdage. Erstatningen for udvidelsen er begrænset
til 2.000.000 kr. pr. skadebegivenhed. Karenstid er de første 24
timer efter en skadebegivenhed.
10.2 Dækningsperiode
Dækningsperioden er 12 måneder, i hvilket tidsrum Codan
erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed.
Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres.
Varslede eller uvarslede afbrydelser af vand-, el- eller gastilførsel i
forbindelse med reparation eller vedligeholdelse er ikke dækket.
Dækningsperioden ophører 12 måneder senere, på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunket.
Uanset begyndelsestidspunkt for dækningsperioden, dækker forsikringen maksimalt 3 måneder af den anførte dækningsperiode
det driftstab, som sikrede måtte lide ved forsinkelsen som følge af
offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning
efter en dækningsberettiget skade under løsøre- og/eller bygningsforsikringen. Den anførte dækningsperiode forlænges ikke som
følge af dette.
10.3 Forsikringsinteressen
Forsikringsinteressen er defineret som sikredes bruttoomsætning,
fratrukket driftsafhængige udgifter som materialer, teknik medvidere i henhold til det senere reviderede regnskab.
Den ovenfor udregnede forsikringsinteresse divideres herefter
med det til omsætningen medgåede timeantal, og resultatet heraf
er ”time erstatningsgrundlaget”.
10.4 Skadeopgørelse
Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb.
10.5 Erstatningsberegning
Sikrede kan ikke opnå mere i erstatning end hvad der kræves til
dækning af det faktisk lidte tab, der omfattes af forsikringen
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Erstatningen beregnes pr. time pr. behandlingsstol, hvor disse på
grund af den dækningsberettigede skade i henhold til punkt 10.1
ikke har kunnet benyttes, multipliceret med det under pkt. 10.3
beregnede ”timeerstatningsgrundlag”.

10.7 Ophør af virksomheden
Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (maksimalt dækningsperioden), der
normalt ville hengå, indtil klinikken kunne være i drift igen.

Erstatningen ydes maksimalt for den under punkt 10.2 anførte dækningsperiode.

Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til
uundgåelige, forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt.

Codan erstatter sikredes rimelige omkostninger til sagkyndig assistance – bortset fra sikredes omkostninger i forbindelse med en
eventuel vurderingsforretning – i forbindelse med opgørelse af en
erstatningsberettiget skade med indtil 5 % af erstatningsbeløbet,
dog maksimalt 200.000 kr.

Dersom forhold, som sikrede ikke er herre over, er skyld i, at klinikken ikke genoptages, ydes erstatningen uden hensyn til punkt 10.7
afsnit 2.

10.6 Driftstabsbegrænsende foranstaltninger
Codan forpligter sig til – hvis retablering af skaden strækker sig over
3 måneder – at foranledige opstilling af midlertidig nødklinik, samt at
dække de hermed forbundne merudgifter i forhold til ordinære forhold.
Foranstaltninger af denne art vil kunne strække sig ud over en
periode af 12 måneder fra skadedatoen.

11 Selvrisiko

Ved enhver forsikringsbegivenhed, der vil medføre erstatningspligt
for Codan, fradrages selvrisikobeløbet efter at erstatningsberegningen i øvrigt har fundet sted.
Selvrisikoen ved vand- og tyveriskader udgør 10% af skadeudgiften
dog mindst 7.500 kr. og højest 25.000 kr. ved enhver anden skade
gælder der en selvrisiko på 7.500 kr.

Omkostningerne ved etablering af nødklinik og deraf reduceret driftstabserstatning, kan ikke overstige omkostningerne ved den driftstabserstatning Codan i henhold til betingelserne skal yde, såfremt
der i samme periode ikke var opstillet nødklinik.
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Ordforklaring

De i betingelserne med * markerede ord er nærmere defineret i
denne ordforklaring.
Brand

Ran

Er i denne sammenhæng ildsvåde, som er defineret således:
Løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at sprede sig
ved egen kraft.

Er tyveri, der begås åbenlyst, uden anvendelse af vold, og som
bemærkes i gerningsøjeblikket. Det er en forudsætning for forsikringens dækning, at der øjeblikkeligt gøres anskrig af den, der
bemærker ranet.

Cyberhændelse
Røveri
Forstås som direkte eller indirekte datamisbrug af enhver art,
herunder Website hijacking*, Hackerangreb*, virus*, udeladelse,
ændring eller tilføjelse af data udført på eller i tilknytning til IT-udstyr.

Er tyveri sket ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig
anvendelse af vold.

Eksplosion

Simpelt tyveri

En momentant (pludselig og hurtig) forløbende kemisk proces, ved
hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.

Simpelt tyveri er et tyveri, der ikke kan karakteriseres som
*indbrudstyveri, *ran eller *røveri.
Skypumpe

Hackerangreb
Er en hvirvelvind der opfører sig som en pumpe i skyen.
En ulovlig indtrængen i IT-systemet begået af en person, der ikke
er ansat (se også under ”Virus”).

Storm

Indbrudstyveri

Indbrudstyveri foreligger, når tyven
- ved synlig vold mod lukke (dør, vindue, port eller lignende) eller
ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til
aflåste bygninger eller lokaler, herunder lofts- og kælderrum.
- er kommet ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til
indgang. Vinduer anses i den forbindelse ikke som åbninger.
eller når tyven:
- stjæler løsøre gennem åbninger i bygningsdele, som umiddelbart forinden er frembragt for eksempel ved at knuse en
vinduesrude.

I forsikringsmæssig sammenhæng er der tale om storm ved vindhastigheder på mindst 17,2 meter pr. sekund, svarende til vindstyrke 8 på Beauforts skala.
Virus

Ved virus forstås et program, der er udviklet til at sprede sig selv
med den hensigt at påvirke eller skade indholdet i andre programmer, som ofte derved ødelægges. Et virusangreb er således forårsaget af en automatisk proces, der er blevet initieret fx ved, at en i
virksomheden har klikket på fx et link i en mail, klikket på et link på
en hjemmeside mv.
Website hijacking

Løsøre

Ved løsøre forstås varer – herunder råvarer, halvfabrikata og
færdigvarer – emballage, inventar, installationer, maskiner og
øvrigt driftstudstyr – herunder værktøj og redskaber.

Ondsindede/uautoriserede overtagelse af virksomhedens hjemmeside eller programmer, der installeres på din computer via virus*,
med det formål at overtage kontrollen hjemmesiden

Manglende vedligeholdelse - løsøre

Maskiner og inventar skal med visse mellemrum serviceres, renses, smøres, males. Rustne, tærede, slidte og defekte dele skal
udskiftes m.m.
Hvis en skade hovedsagelig skyldes forsømmelse af sådanne
handlinger, kan Codan afslå at betale erstatning med henvisning til
manglende vedligeholdelse.
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