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Driftstabsforsikring 
  

Selskab: Købstædernes Forsikring          FT.nr.: 51778 

Her får du et overblik over, hvordan vores driftstabsforsikring dækker. For at få det fulde overblik kan du læse mere 
i vores vilkår, som du finder på kfforsikring.dk. Vælger du en driftstabsforsikring hos os, kan du se din police på Mit 
KF, som beskriver, hvilke dækninger du har valgt, og hvordan du er dækket. Sammen med vilkårene er det vores 
fælles aftalegrundlag. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
En driftstabsforsikring dækker virksomhedens dokumenterede tab ved nedgang i omsætning af varer og 

tjenesteydelser (driftstab). Driftstabet skal være en direkte følge af, at de sikrede ting eller de bygninger, hvori de 

sikrede ting befinder sig, er blevet ramt af en skade, der er dækket af en TotalErhverv-forsikring. 
 

 

Hvad dækker den? 

✓ Forsikringen dækker virksomhedens dokumen- 

terede tab ved nedgang i omsætning af varer 

og tjenesteydelser (driftstab). Driftstabet skal 

være en direkte følge af, at de sikrede ting 

eller de bygninger, hvori de sikrede ting 

befinder sig, er blevet ramt af en skade, der er 

dækket på en TotalErhverv-forsikring. 

✓ Driftstab, hvis virksomheden har til huse i 

lejede eller lånte. Den skete skade skal dog 

kunne være omfattet af forsikringsvilkår for 

bygningsforsikringen. 

✓ Nødvendige udgifter til fastansattes løn 

dækkes, hvis disse udgifter ikke erstattes fra 

anden side. Det er en forudsætning, at 

lønudgifterne er nødvendige til fastansatte 

medarbejdere, som forsikringstageren på grund 

af skaden ikke har anvendelse for. 

✓ Driftstab, som har relation til forsikrings-

tagerens eventuelle anvendelse af 

restværdidækning på en bygningsforsikring. 

✓ Rimelige omkostninger til statsautoriseret eller 

registreret revisor i forbindelse med opgørelse 

af en erstatningsberettiget skade med indtil    

8 % af erstatningsbeløbet, dog højst 220.000 

kr. 

 

 

Hvad dækker den ikke? 

 Forøgelse af driftstab som følge af strejke, 

lockout eller forsinkelse af driftens 

genoptagelse som følge af forbedringer, 

udvidelser, ændret produktionsform eller 

offentlige påbud.  

 Lønudgifterne erstattes ikke ud over det 

tidspunkt, hvor lovlig opsigelse har kunnet 

finde sted. 

 

 

 

   

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

! Forsikringen dækker ikke det tab, der helt 

eller delvist vedrører de første 8 produktions- 

eller arbejdstimer, efter skaden er sket. Hvis 

virksomhedens drift bliver påvirket af en 

dækningsberettiget skade i mere end 30 dage, 

efter skaden er sket, vil der dog også være 

dækning for de første 8 timer. 

! Driftstab, der er en følge af offentlige myndig- 

heders krav stillet i forbindelse med oprydning 

efter en dækket skade, erstattes kun i op til 6 

måneder i dækningsperioden. 

 

 

     

 

Hvor er jeg dækket? 

✓ På forsikringssteder omfattet af bygnings- og/ eller løsøreforsikringen. 

     

https://www.kfforsikring.dk/privat/vilkaar-privat/
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Hvilke forpligtelser har jeg? 

Du og virksomheden har i samarbejde med os pligt til at begrænse driftstabet mest muligt. Det vil sige, at 

virksomheden i videst muligt omfang skal opretholde produktionen og medvirke aktivt til skadeudbedring. 

 
Du har pligt til at give os alle oplysninger – herunder alle regnskabsmæssige oplysninger – til brug for fastsættelse og 

udregning af erstatningen. Sker det ikke, fastsætter vi en skønsmæssig erstatning. 

 
     

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Du skal betale forsikringen senest på den dato, som fremgår af indbetalingskortet. Hvis du tilmelder betalingen til 
Betalingsservice, sker betalingen automatisk. Du kan betale forsikringen månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller årligt.  
 
Vi anbefaler, at du tilmelder betalingerne til Betalingsservice, men det er også muligt at få tilsendt et 
indbetalingskort. 
 

     

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen starter på en aftalt dato, som du kan se på policen. Forsikringen gælder for 1 år af gangen, og vi fornyer 
den automatisk, med mindre andet er aftalt. Det er også muligt at oprette forsikringen for en 3- eller 5-årig periode. 

     

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Både du og Købstædernes Forsikring kan opsige forsikringen skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en 
forsikringsperiodes udløb. Er forsikringen oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til 
hovedforfaldsdatoen i det år, perioden udløber.                                                                                                                                                             

Både du og Købstædernes Forsikring har desuden mulighed for at opsige en forsikring i forbindelse med en skade. Det 

skal dog ske senest 1 måned efter, skaden er afsluttet og med en varselsperiode på 14 dage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


