
Privatsikring Driftstab

Sygedriftstabsforsikring
Med Sygedriftstab lider din virksomhed ikke tab, hvis du eller en af  
virksomhedens nøglepersoner bliver syge.

Har du spørgsmål, så ring på 70 11 17 07 eller  
læs mere på privatsikring.dk/sygedriftstab

Din indtjening er sikret, og de faste udgifter bliver betalt
Mange virksomheder har en driftstabsforsikring, der dækker,  
hvis virksomheden ligger stille på grund af brand, vandskade eller 
lignende.

Men har du tænkt over konsekvenserne, hvis du eller en anden nøgle
person i virksomheden bliver uarbejdsdygtig i kortere eller længere 
tid på grund af sygdom eller ulykke?

Med Sygedriftstab kan du sikre dig op til 27.000 kr. om måneden. 
Suppleret af de offentlige sygedagpenge sikrer det dig op til 
45.000 kr. om måneden ved en nedgang i omsætningen på grund af 
sygdom eller ulykke.

Hvad dækker forsikringen?
Hvis en af de forsikrede personer bliver helt eller delvist uarbejds
dygtig som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, dækker forsik
ringen virksomhedens tab på grund af nedgang i den forsikredes 
personlige omsætning.

Hvis det er muligt at reducere eller helt undgå nedgang i omsæt
ningen ved at ansætte en vikar eller ved en ekstra indsats fra kolle
gernes side, dækker forsikringen de ekstra omkostninger, virksom
heden har til at opretholde omsætningen. Forsikringen dækker, når 
fraværet overstiger tre uger, og den dækker i op til 49 uger.
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Hvem kan etablere forsikringen?
Sygedriftstab kan tegnes for medarbejdere med en personlig om
sætning, der selvstændigt kan opgøres. Forsikringen skal etableres 
inden de personer, der skal omfattes af forsikringen, fylder 60 år. 
Dækningen ophører, når de fylder 65 år.

Ingen helbredsoplysninger
Der skal ikke afgives helbredsoplysninger ved købet. Det eneste 
vi spørger om er højde og vægt på dem, der skal forsikres. Er BMI 
mindre end 33, kan forsikringen købes.

Forsikringen har seks måneders karens
Hvis den forsikrede bliver uarbejdsdygtig de første seks måneder ef
ter, forsikringen er købt, dækker den kun, hvis uarbejdsdygtigheden 
skyldes et ulykkestilfælde. Efter seks måneder dækker forsikringen 
også uarbejdsdygtighed som følge af sygdom.

Gamle skavanker dækkes ikke
Forsikringen dækker uarbejdsdygtighed som følge af lidelser, som 
den forsikrede har pådraget sig, efter forsikringen blev købt.

Bliver medarbejderen uarbejdsdygtig på grund af en lidelse, som 
vedkommende er blevet undersøgt for eller har haft symptomer 
på, inden forsikringen blev købt, dækker den ikke denne uarbejds
dygtighed.

Hvordan opgøres erstatningen?
Erstatningen opgøres som forskellen mellem virksomhedens 
forventede omsætning og den konstaterede omsætning.

Erstatning for eventuelle udgifter til at begrænse driftstabet bli
ver lagt oven i erstatningen for tabt omsætning. Omvendt bliver 
sparede omkostninger trukket fra i opgørelsen.

Hvis du vil vide mere
Denne produktbeskrivelse er en overordnet gennemgang af 
dækning og regler. Du kan finde den nøjagtige beskrivelse i  
forsikringsbetingelserne.

P701623 06.18. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, CVR 2507 1409. Vi er medlem af Garantifonden, der dækker krav  
om forbrugerforsikringer i tilfælde af konkurs. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser,  
der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se betingelserne på privatsikring.dk.

Maksimal dækning pr. måned

Pr. forsikrede (2018) Pris pr. år

16.863 kr. 4.481 kr.

22.484 kr. 5.975 kr.

27.918 kr. 7.419 kr.


