
Codan Forsikring SKEMA TIL OPGØRELSE 

AF SYGEDRIFTSTAB

Skadenummer: TIA-

Forsikringstagers navn: X

CVR/SE nr.: XX Bankkonto: Reg. nr.: XX Kontonr.: XX

Den sygemeldtes navn: XX

Første fraværsdag: XX

Dækningsperiodens første dag: 1. februar 2019 3 uger efter første fraværsdag. 

Delvis raskmeldt fra den: 1. september 2019

Dækningsperiodens sidste dag: 1. oktober 2019 Senest 52 uger efter første fraværsdag.

Beregning af omsætningsudviklingen Anfør beløbet Udvikling i %

Omsætning sidste regnskabsår (anfør året i næste felt (f.eks. 2018): 2018 1.800.000      

Oplys omsætningen i 2017 1.700.000      5,88%

Oplys omsætningen i 2016 1.600.000      6,25%

Oplys omsætningen i 2015 1.500.000      6,67%

Gennemsnitlig omsætningsudvikling 6,27%

Variable omkostninger sidste regnskabsår: 250.000                          (ifølge seneste årsregnskab før første fraværsdag)

Variable omkostninger i %: 13,89%

Hvis merarbejde aflønnes som % af meromsætning, anføres % 40%

N.B.: Alle lyse felter er indtastningsfelter 07-01-2019



Codan Forsikring SKEMA TIL OPGØRELSE 

AF SYGEDRIFTSTAB

Den sygemeldte Virksomheden

Omsætning året før svarende til dækningsperioden: 1.170.000         2.150.000         

Forventet omsætning i dækningsperioden: 1.243.316         2.284.726         

Konstateret omsætning i dækningsperioden: 80.000              1.451.000         

Nedgang i omsætning: 1.163.316         833.726            

Omsætning opretholdt på trods af sygdom: 329.590         

Vikarudgifter 75.000           

Merarbejde 131.836         

Vikar-/merarbejde i alt: 206.836         206.836            

Fradrag for sparede omkostninger i dækningsperioden:

Sparede omkostninger: 115.795         

Andet: -                 

115.795         115.795            

Fradrag for ydelser modtaget fra anden side i dækningsperioden:

Offentlige sygedagpenge: 137.600         

Kun for tandlæger: Refusion fra TandlægeTryghed 412.900         

Andet: -                 

550.500         550.500            

Reelt tab: 374.267            

Tillæg for sagkyndig bistand ved opgørelsen (maksimum 10.000 kr. + moms): 9.375                

Sygedriftstabserstatning i alt: 383.642            

-  Nedgang i omsætning er forventet omsætning minus konstateret omsætning.

-  Er virksomhedens nedgang omsætning større end nedgangen i den sygemeldtes omsætning, vil det være det sidstnævnte, 

   der bruges ved beregning af erstatning for driftstab.

-  Udgifter til vikar-/merarbejde skal være rimelig i forhold til opretholdt omsætning.

-  Den omsætning, som vikar/andre har udført for vederlaget, skal medregnes i konstateret omsætning.

-  Sparede omkostninger er variable omkostninger i % af nedgang i omsætning.

N.B.: Alle lyse felter er indtastningsfelter 07-01-2019


