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Dessa bestämmelser för allriskförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. 

Indelning och numrering har gjorts efter ett enhetligt system. 

Övriga avsnitt finns i Allmän sektion för egendom (700 E). 

 

Asterisken(*) anger att begreppet finns definierat i 17. Definitioner. 
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1.  VEM FÖRSÄKRINGEN     

GÄLLER FÖR 
 

De försäkrade är 

- försäkringstagaren 

- annan i försäkringsbrevet angiven försäkrad 

såsom innehavare av försäkrad rörelse. 

 

2.  FÖRSÄKRAT INTRESSE 
 

Försäkringen gäller för avbrottsskada som 

består i att det försäkringsmässiga täcknings-

bidraget minskar eller går förlorat p.g.a. in-

skränkningar i den försäkrade rörelsen under 

ansvarstiden*. 

 

Försäkringen omfattar däremot inte avbrotts-

skada till den del den skyddas av annan 

gällande försäkring. 

 

3.  NÄR FÖRSÄKRINGEN 

GÄLLER 
 

Försäkringen gäller för avbrott* till följd av 

egendomsskada enligt 5 som inträffat under 

försäkringstidens under förutsättning att För-

säkringsbolagets ansvar föreligger enligt nedan. 

 

3.1  Försäkringstiden och förnyelse av 

försäkringsavtalet 
 

Försäkringstiden räknas från kl 00.00 begyn-

nelsedagen och är ett år om inte annat anges i 

försäkringsbrevet.  Tecknas försäkringen på be-

gynnelsedagen räknas försäkringstiden dock 

först från den tidpunkt då försäkringsavtalet 

ingås. 

 

Om någon av parterna inte önskar förnya för-

säkringsavtalet skall motparten underrättas om 

detta senast 30 dagar före försäkringstidens 

slut.  Om sådan underrättelse inte lämnats för-

nyas försäkringsavtalet för ytterligare ett år, 

såvida inte dröjsmål med föregående försäk-

ringstids premiebetalning föreligger. 

 

Skall högre premie eller ändrade villkor gälla 

för den nya försäkringen skall Försäkrings-

bolaget meddela detta senast då premieavin 

sänds ut.  Försäkringstagaren har därvid rätt att 

senast 14 dagar efter det att meddelandet 

avsänts säga upp försäkringsavtalet att upphöra 

vid försäkringstidens utgång eller, om försäk-

ringsavtalet förnyats, med omedelbar verkan. 

 

3.2.  Uppsägning under försäkringstid 
 
3.21  Dröjsmål 

 

Försäkringsbolaget har rätt att vid dröjsmål 

med premiebetalningen säga upp försäkrings-

avtalet att upphöra tre dagar efter uppsäg-

ningen. 
 
3.22  Vägrad besiktning 
 

Om Försäkringsbolaget inte bereds tillfälle att 

besiktiga försäkrad egendom har Försäkrings-

bolaget rätt att säga upp försäkringsavtalet att 

upphöra 14 dagar efter uppsägningen. 
 
3.23  Vid skada 
 

Vid skada som omfattas av försäkringsavtalet 

har både försäkringstagaren och Försäkrings-

bolaget rätt att säga upp avtalet att upphöra 30 

dagar efter uppsägningen. 

 

3.24  Ändrat försäkringsbehov 

 

Försäkringstagaren har rätt att säga upp för-

säkringsavtalet att upphöra i förtid om försäk-

ringsbehovet helt eller till väsentlig del faller 

bort genom att egendom eller verksamhet av-

yttras eller av liknande anledning. 

 

Försäkringstagaren har inte rätt att säga upp 

försäkringsavtalet om anledningen härtill är att 

försäkringstagaren tecknat eller avser att teckna 

annan försäkring. 
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3.3  Premiebetalning och ansvar 
 

3.31  Fösta premie 

 

Premien skall betalas i förskott. 

 

Försäkringsbolagets ansvar inträder vid för-

säkringstidens början, även om premien ännu 

inte har betalats.  Detta gäller under förutsätt-

ning att premien betalas inom 14 dagar efter det 

att Försäkringsbolaget skickat ut premieavin. 

 

Betalas inte premien inom denna tid föreligger 

dröjsmål och Försäkringsbolagets ansvar in-

träder först från dagen efter betalningen. 

 

3.32  Förnyelsepremie 

 

Premien för förnyat försäkringsavtal skall be-

talas senast på det nya avtalets begynnelsedag.  

Premien behöver dock inte betalas tidigare än 

30 dagar efter det att Försäkringsbolaget 

skickat ut premieavin. 

 

Betalas premien senare föreligger dröjsmål och 

Försäkringsbolagets ansvar inträder först från 

dagen efter betalningen. 

 

3.33  Tilläggspremie under försäkringstiden 

 

Om tilllägspremien i dess helhet är föranledd 

av att försäkringen utökats gäller för tilläggs-

premien vad som sagts om fösta premien. 

 

Om tilläggspremien i övriga fall inte betalas 

inom 14 dagar efter det att Försäkringsbolaget 

skickat ut premieavin begränsas Försäkrings-

bolagets ansvar till vad som svarar mot erlagd 

premie. 

 

3.34  Premie vid uppsägning 

 

Försäkringsbolaget har rätt till premie för för-

säkringstid fram till dess att försäkringsavtalet 

upphört efter uppsägning. Premien beräknas 

därvid enligt de regler som skulle ha varit 

tillämpliga om försäkringen från början hade 

bestämts att gälla för den kortare tiden. 

 

3.35  Dröjsmålsränta 

 
Vid dröjsmål med premiebetalningen utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

 

3.4  Återbetalning av premie 
 

Upphör försäkringsavtalet att gälla återbetalas 

oförbrukad det av premien.  Har skada inträffat 

anses premie för ett belopp motsvarande 

skadeersättningen vara förbrukad. 

 

4.  VAR FÖRSÄKRINGEN 

GÄLLER 
 

Försäkringen gäller för avbrott* till följd av 

egendomsskada, som inträffar inom det för-

säkringsställe som anges för avbrottsförsäkring 

i försäkringsbrevet. 

 

Vid maskinavbrottsförsäkring skall dessutom 

den egendom som skadas finnas angiven i för-

säkringsbrevet. 

 

5.  VAD FÖRSÄKRINGEN 

GÄLLER FÖR 
 

Ersättning lämnas för avbrott* på grund av 

sådan egendomsskada som omfattas av ersätt-

ningsbar skadehändelse enligt i försäkrings-

brevet angivet villkor. 

 

Avbrottet ersätts även om egendomsskadan är 

undantagen i de angivna villkoren på grund av 

leverantörsåtagande. 

 

5.1  Undantag 
 

Ersättning lämnas inte för förlust som beror på 

 

- förlängd avbrottstid* på grund av den 

försäkrades ekonomiska förhållanden, t ex 

bristande försäkringsskydd eller kapitalbrist. 

- att en del av ansvarstiden* utnyttjats för 

förbättring, utvidgning eller annan 

förändring av den skadade egendomen 
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utöver dess återställande till samma skick 

som före skadan, detta gäller även sådan 

förändring som är en följd av myndighets  

åtgärd. 

- att den försäkrade inte utan dröjsmål vidtar 

erforderliga åtgärder - även av provisorisk 

art - för att återuppta eller upprätthålla drift 

av den försäkrade rörelsen 

- att skadeutredningen och skaderegleringen 

fördröjs till följd av förundersökning, som 

innefattar misstanke om brott av försäkrad 

av betydelse för bedömning av skadan, dock 

inte om brottsmisstanken visar sig sakna 

betydelse för försäkringsskyddet. 

 

5.2 Allmänna undantag 
 

De allmänna undantag som gäller för denna 

försäkring finns beskrivna i Allmän sektion 

Egendom(E 700), punkt 14. Dessa undantag 

avser atomkärnprocess, krig eller upplopp, 

störning i leverans av energi och vatten och 

datamedia 

 

6.  FÖRSÄKRINGSBELOPP 
Med försäkringsbelopp avses i försäkringsbre-

vet angivet belopp vilket utgör försäkrat täck-

ningsbidrag. 

 

Försäkringsbeloppet skall under hela försäk-

ringstiden motsvara det försäkringsmässiga 

täckningsbidraget under en efterföljande period 

motsvarande ansvarstidens* längd.  I annat fall 

föreligger underförsäkring. 

 

7.  FÖRSÄKRINGSMÄSSIGT 

TÄCKNINGSBIDRAG 
 

Täckningsbidrag i avbrottsförsäkring definieras 

som försäljningsvärdet efter lämnade kassa- 

och varurabatter (exklusive mervärdeskatt och 

särskilda varuskatter) för såld, levererad vara 

eller utförda tjänster minskat med däremot  

svarande kostnader för 

- licenser, royalties, provisioner och bonus i 

den mån de inte är garanterade, 

- direkt och indirekt material, d v s huvud-

sakligen råmaterial, förbrukningsartiklar och 

handelsvaror, 

- emballage, 

- frakter, transport- och sjöförsäkringspremier 

samt tullavgifter, 

- reparation och underhåll av maskiner, 

verktyg och övriga driftsinventarier, 

- energi-, vatten- och avloppsavgifter i den 

mån de inte utgör kontrakterade minimi-

avgifter. 

- tillverkningsskatter 

 

I täckningsbidraget inräknas här löner till alla 

arbetstagare samt av dessa löner beroende 

avgifter enligt lag eller avtal. 

 

Kostnader av det slag som anges i definitionen 

dras från försäljningsvärdet i den mån de före-

kommer i försäkringstagarens rörelse. 

 

Anmärkning  Om annan definition av täck-

ningsbidrag skall tillämpas anges detta i för-

säkringsbrevet. 

 

Anvisning till definitionen av försäkrings-

mässigt täckningsbidrag 

 

Kostnad för direkt och indirekt material skall så 

nära som möjligt beräknas efter marknadspriset 

under den tid som materialförbrukningen avser. 

Om leverans sker från en avdelning till en 

annan inom ett företag eller från ett företag till 

ett annat inom en och samma koncern, skall 

tillämpat debiteringspris alltid justeras till 

gängse marknadspris. Denna bestämmelse be-

höver inte tillämpas om avbrottsförsäkring 

tecknats gemensamt för hela rörelsen respek-

tive hela koncernen. 

 

Vissa avdragsposter i definitionen hänför sig 

till rörelsens tillverkningsvolym. Denna över-

ensstämmer i regel inte med försäljningsvoly-

men varför tillverkningskostnaderna måste 

korrigeras med värdet av förändrad volym av 

egentillverkat hel- och halvfabrikatlager. Denna 

korrigering sker med förändringen av lagrets 

inventerade värde mellan räkenskapsårets bör-

jan och slut. Detta förutsätter att in-

venteringsprinciperna är oförändrade under året 
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samt att all inverkan genom förändring av 

dolda reserver elimineras. Förändringen av det 

inventerade värdet skall omräknas med hänsyn 

till marknadspris under perioden för direkt och 

indirekt material. 

Om lagret ökat måste tillverkningskostnaderna 

reduceras för att överensstämma med försälj-

ningsvolymen. Om lagret minskat måste till-

verkningskostnaderna ökas. 

Vid justering på grund av lagerförändring skall 

in- och utgående lager av hel- och halvfabrikat 

tas upp till summan av däri nedlagda tillverk-

nings- och driftskostnader enligt definitionen. 

 

8.  SÄKERHETSFÖRE-

SKRIFTER 
 

För avbrottsförsäkringen gäller samma säker-

hetsföreskrifter som för den egendomsförsäk-

ring vars skadehändelse åberopas. 

 

Den försäkrade skall även iaktta i försäkrings-

avtalet särskilt angiven säkerhetsföreskrift. 

 

8.1  Påföljd vid åsidosättande av 

säkerhetsföreskrift 
 

Om säkerhetsföreskrift inte iakttagits görs ett 

avdrag av eljest utgående ersättning. 

 

Avdraget är 30 % av eljest utgående ersättning, 

dock lägst ett och högst 10 basbelopp, vid 

åsidosättande av föreskrift för brandfarliga heta 

arbeten enligt punkt 8.4 i Sektion Brand (B700) 

 

Avdraget är 20 % av eljest utgående ersättning, 

dock lägst ett halvt och högst 10 basbelopp, vid 

åsidosättandet av annan säkerhetsföreskrift. 

 

Vid samtidig egendoms- och avbrottsskada för 

försäkringstagaren begränsas påföljden till det 

högsta angivna avdraget. Avdraget kan minskas 

om särskilda skäl kan anses föreligga med 

hänsyn till försummelsens art eller andra 

omständigheter. 

 

 

Sådant avdrag görs dock inte 

 

- om det kan antas att skadan skulle ha in-

träffat även om föreskriften iakttagits, 

- om den som haft att tillse att föreskriften 

iakttogs inte kan lastas för att den åsidosatts. 

 

 

9.  ÅTGÄRDER VID SKADA 

9.1  Räddningsplikt 
 

Den försäkrade skall efter förmåga 

- avvärja skada som kan befaras vara 

omedelbart förestående, 

- begränsa skada som redan inträffat, 

- utan uppskov vidta lämpliga åtgärder, även 

av provisorisk art, för att återuppta eller 

upprätthålla den försäkrade rörelsens drift, 

- söka bereda sådana arbetstagare, som genom 

skadan blivit arbetslösa, annan produktiv 

sysselsättning än den ordinarie arbets-

uppgiften. 

 

9.2  Anmälan om  skada 
 

Skada som kan medföra ersättningskrav skall 

anmälas till Försäkringsbolaget så snart som 

möjligt. 

 

Har avbrottet orsakats av egendomsskada som 

består i stöld, inbrott, rån, överfall eller annat 

brott skall den försäkrade snarast göra polis-

anmälan och sända polisintyg till Försäkrings-

bolaget. 

 

9.3  Ersättningskrav 
 

Den försäkrade skall senast tre månader efter 

ansvarstidens* slut till Försäkringsbolaget 

överlämna skriftlig ersättningskrav, upprättat i 

överenskommelse med de för försäkringen 

gällande villkoren. 

 

Framställs kravet senare är Försäkringsbolaget 

ansvarigt endast om kravet framställs inom sex 
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månader från det att den försäkrade fått kän-

nedom om sin möjlighet att få ersättning. 

 

Den försäkrade är skyldig att bistå Försäk-

ringsbolaget vid skadeutredningen och att på 

anmodan styrka ersättningskravet och till-

handahålla verifikationer, bevis och andra 

handlingar som behövs för att bedöma Försäk-

ringsbolagets ansvarighet och ersättningens 

storlek. 

 

9.4  Bedrägliga uppgifter 
 

Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger 

eller döljer något av betydelse för skadans 

bedömning skall rätten till ersättning som regel 

bortfalla. 

 

10.  SKADEVÄRDERINGS-

REGLER 
 

Skada regleras efter ansvarstidens* slut. 

 

Skada värderas till skillnaden mellan beräknat 

täckningsbidrag under ansvarstiden enligt 10.1 

och uppnått täckningsbidrag under ansvarstiden 

enligt 10.2 minskat med 

 

- sådan förlust som undantags i 5.1, 

- sådan i täckningsbidraget enligt 10.1 

ingående kostnad som kunnat inbesparas, 

- det täckningsbidrag som innefattas I 

ersättning för egendomsskadan, t ex för 

varor och eget reparationsarbete, 

- den avkastning som den försäkrade under 

ansvarstiden erhållit på ersättning för 

egendomsskadan. 

 

10.1  Beräknat täckningsbidrag 
 

Med rörelsens redovisade intäkter och kost-

nader som grund beräknas det försäkringsmäs-

siga täckningsbidraget under en jämförelse-

period. Jämförelseperioden skall vara av 

samma längd som ansvarstiden*, dock högst 12 

månader, och börja 12 månader före dagen för 

egendomsskadans inträffande. 

 

Överstiger ansvarstiden 12 månader skall det 

sålunda beräknade beloppet ökas med täck-

ningsbidraget under en mot den överskjutande 

tiden svarande jämförelseperiod, som också 

börjar 12 månader före skadedagen. 

 

Råder under ansvarstiden andra förhållanden än 

under jämförelseperioden skall det beräknade 

täckningsbidraget jämkas med hänsyn till detta. 

 

Det jämkade beloppet skall anses utgöra det 

beräknade täckningsbidrag som rörelsen skulle 

ha gett under ansvarstiden om skadan inte 

inträffat. 

 

10.2  Uppnått täckningsbidrag 
 

Det försäkringsmässiga täckningsbidrag som 

rörelsen faktiskt givit under ansvarstiden* 

fastställs och ökas med kostnader som inte är 

försäkrade till den del de överstiger vad som 

proportionellt svarar mot rörelsens minskade 

omfattning, såvida inte försäkringstagaren visar 

att de medför minskning av skadan. 

 

Täckningsbidraget skall ökas med täcknings-

bidrag som till följd av skadan under ansvars-

tiden uppstått i annan rörelse, som den försäk-

rade, eller annan för dennes räkning, driver. 

 

10.3  Skadevärdering genom skilje-

män 
 

Vid tvist om värdet av avbrottsförlust skall på 

begäran av part värderingen hänskjutas till 

avgörande genom skiljedom.  Lagen om skil-

jemän tillämpas. 
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11.  SJÄLVRISK OCH KARENS 

11.1  Självrisk 
 

Vid varje skadetillfälle dras från skadebeloppet 

en självrisk enligt vad som anges nedan. 

 

11.11  Grundsjälvrisk 

 

Självrisken är om inte annat anges nedan 20 % 

av basbeloppet*. 

 

11.12  Förhöjd grundsjälvrisk 

 

Självrisken är 10 % av skadebeloppet dock 

lägst 20 % av basbeloppet* och högst 5 bas-

belopp i  nedan angivna fall. 

 

11.121 Brandavbrottsskada till följd av er-

sättningsbar egendomsskada genom brand* 

eller explosion* 

- som orsakats av byggtork eller flyttbar 

uppvärmningsanordning, 

- som orsakats av motordrivet fordon (motor-

fordon, traktor, truck, motorredskap eller 

terrängmotorfordon) som finns i fabrika-

tionslokal, lagerlokal eller upplag, 

- som uppkommit till följd av tobaksrökning 

på annan plats än i kontor, matsal, sam-

lingslokal, toalett eller annat utrymme där 

Försäkringsbolaget och kommunens brand-

chef tillåtit rökning. 
- Vid skada genom ras, jordskalv, eller vul-

kanutbrott 

 

Denna förhöjda grundsjälvrisk tillämpas även 

om avbrottsförsäkringen gäller med karens (se 

11.2). 

 

11.13  Särskilt avtalad självrisk 

 

Avtal kan träffas om annan självrisk, vilken då 

anges i försäkringsbrevet.  Självrisken är dock 

alltid lägst den förhöjda grundsjälvrisken. 

 

 

 

 

 

11.14  Högsta självrisk 

 

Vid samtidig egendoms- och avbrottsskada för 

försäkringstagaren tillämpas endast en gemen-

sam självrisk, den högsta. 

 

Anmärkning  Denna regel avser inte särskilt 

avtalad självrisk. 

 

11.2  Karens 
 

Försäkringen omfattar inte bortfall av täck-

ningsbidrag under ansvarstiden som orsakats av 

sådan inskränkning under karenstiden som 

medför att produktionen eller försäljning av 

vara  eller tjänst inte kan ske i normal omfatt-

ning.  Karenstiden räknas, vid varje skadetill-

fälle, från den tidpunkt då egendomsskadan 

inträffade. 

 

Har avtal om karens träffats anges karenstidens 

längd i försäkringsbrevet.  Dock gäller alltid 

lägst följande karenstider för brandav-

brottsförsäkring. 

 

11.21  Vid skada genom plötslig och oförutsett 

elfenomen på elektrisk utrustning är ka-

renstiden 48 timmar. 

 

11.22  Vid skada på elektrisk utrustning till 

följd av åskslag är karenstiden 48 timmar. 

 

11.23  Vid skada i följd av trafik med motor-

drivet fordon är karenstiden 72 timmar. 

 

12.   SKADEERSÄTTNINGS-

REGLER 

12.1  Skadeersättning 
 

Försäkringsbolaget ersätter 

- skada värderad enligt 10.  Skadevärderings-

regler, 

- kostnad för skadebegränsande åtgärder vilka 

inte beaktas vid skadevärderingen enligt 

ovan, dock  högst det belopp varmed skadan 

minskats - medför sådan kostnad nytta även 
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under eventuell karenstid eller efter 

ansvarstidens* slut, ersätts högst det belopp 

som kan anses falla på ansvarstiden med 

undantag av karenstiden - 

- ränteförlust och/eller skälig räntekostnad 

under ansvarstiden med hänsyn till att er-

sättningen inte betalas förrän efter ansvars-

tidens slut - vid beräkning av ränteförlust 

betalas avkastningsränta enligt Riskbankens 

diskonto ökat med två procentenheter  

- med avdrag för 

- självrisk och karens enligt 11. 

- eventuell underförsäkrings enligt 12.3. 

 

12.2  Verklig förlust 
 

Försäkringen skall inte bereda den försäkrade 

någon vinst utan endast ersättning för genom 

avbrottet uppkommet bortfall av försäkrat 

täckningsbidrag och/eller ersättning för skade-

begränsande kostnader. 

 

12.3  Underförsäkring 
 

Om försäkringsbeloppet är lägre än det beräk-

nade täckningsbidraget enligt 10.1 föreligger 

underförsäkring och ersättning lämnas endast 

för så stor del av skadan som försäkrings-

beloppet utgör av det beräknade täcknings-

bidraget. 

 

12.4  Tidpunkt för betalning av er-

sättning 
 

Skada regleras efter ansvarstidens* slut.  Er-

sättning skall betalas senast en månad efter det 

att den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt 

fullgjort vad som åligger honom. 

 

Om polisutredning eller värdering av skiljemän 

avvaktas skall ersättning betalas senast en må-

nad efter det att  Försäkringsbolaget erhållit 

utredningen eller värderingen. 

 

12.5   Räntebestämmelser 
 

Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan 

utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

 

För den tid som utbetalning fördröjts genom 

polisutredning eller skiljemannavärdering be-

talar Försäkringsbolaget ränta enligt Risk-

bankens diskonto. 

 

Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av 

basbeloppet*. 

 

12.6 Högsta ersättning 
 

Vid skada genom ras, jordskalv, eller vulkan-

utbrott är dock den sammanlagda ersättnings-

skyldigheten för egendomsskador, röjnings-

kostnader, räddningskostnader samt avbrotts-

kostnader inklusive hyresförluster inom en och 

samma fastighet enligt fastighetsregistret vid 

varje skadetillfälle begränsad till högst 150 

basbelopp* gemensamt för samtliga berörda 

försäkringar och försäkringstagare i Försäk-

ringsbolaget.  Ersättningar fördelas i för-

hållande till respektive skadebelopp. 
 

13. ÅTERKRAV OCH DUBBEL-

FÖRSÄKRING 

13.1 Återkrav 
 

I den mån Försäkringsbolaget har betalat er-

sättning övertar Försäkringsbolaget den för-

säkrades rätt att kräva ersättning av den som är 

ansvarig för skadan. 

 

Om den försäkrade efter det att skadan inträffat 

avstår från sin rätt till ersättning av annan enligt 

kontrakt, garanti eller liknande eller avstår från 

återkravsrätt, begränsas Försäkringsbolagets er-

sättningsskyldighet i motsvarande mån och ut-

given försäkringsersättning skall återbetalas till 

Försäkringsbolaget. 
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Inom ramen för en mellan försäkringsbolagen 

träffad regressöverenskommelse återkrävs inte 

belopp som understiger ett halvt basbelopp. 
 

13.2 Dubbelförsäkring 
 

Är intresse som omfattas av denna försäkring 

försäkrat, även genom annan försäkring och 

finns i denna förbehåll om dubbelförsäkring 

gäller samma förbehåll för båda försäkringarna. 

Ansvarigheten fördelas då mellan försäk-

ringarna på det sätt som anges i FAL 43§. 

 

För vissa fall av dubbelförsäkring tillämpas 

fördelningen i enlighet med en mellan försäk-

ringsbolagen träffat dubbelförsäkringsöver-

enskommelse. 

 

14. ALLMÄNNA UNDANTAG 

14.1  Atomkärnprocess 
 
Ersättning lämnas inte för skada, vars upp-
komst eller omfattning har samband med atom-
kärneprocess 
 

14.2  Krig eller upplopp 
 
Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst 
eller omfattning direkt eller indirekt orsakas av 
eller står i samband med krig, krigsliknande 
händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller 
upplopp. 
 

14.3  Leverantörsåtagande m m 
 

Är leverantör, entreprenör eller annan enligt 

åtagande i avtal skyldig att ersätta skada på 

försäkrad egendom betalar Försäkringsbolaget 

inte kostnaden härför. Denna begränsning avser 

dock inte följdskada på annan funktionell enhet 

än den som varit felaktig. 

 

Undantaget tillämpas inte i den mån leverantör, 

entreprenör eller annan inte kan fullgöra sin 

skyldighet och den försäkrade kan styrka detta. 

 

14.4  Störning i leverans av energi 

eller vatten 
 

Egendomsskada till följd av störning eller av-

brott i leverans av energi och vatten till för-

säkringsstället omfattas inte av försäkringen. 

Vållar störningen eller avbrottet på försäk-

ringsstället en sådan skadehändelse som för-

säkringen gäller för ersätts därav följande 

skada. 
 

14.5  Datamedia 
 

Vid skada genom förlust av information(data) 

på datamedia och därav föranlett avbrott om-

fattar försäkringen inte sådan merkostnad som 

uppstått på grund av att säkerhetskopior inte 

funnits enligt säkerhetsföreskrifterna i villkoret. 

 

15.  FORCE MAJEURE 
 

Försäkringsbolaget är inte ansvarigt för förlust 

som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning 

av ersättning eller iståndsättande av skadad 

egendom fördröjts på grund av krig, krigs-

liknande händelse, inbördeskrig, revolution 

eller uppror eller på grund av arbetsmarknads-

konflikt, konfiskation eller rationalisering, rek-

visition, destruktion av eller skada på egendom 

genom order från regering eller myndighet. 

 

Förbehållet ifråga om arbetsmarknadskonflikt 

gäller även om Försäkringsbolaget vidtagit eller 

är föremål för konfliktåtgärder. 

 

16.  FÖRSÄKRINGSAVTALS-

LAGEN 
 

- För denna försäkring gäller i övrigt be-

stämmelserna i försäkringsavtalslagen 

(FAL) 
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17.  DEFINITIONER 
 

Avbrott 

 

Med avbrott förstås sådan inskränkning i den 

försäkrade rörelsen som föranleder bortfall av 

försäkringsmässigt täckningsbidrag. 

 

Ansvarstid 

 

Med ansvarstid avses den tidsperiod under 

vilken bortfall av försäkringsmässigt täck-

ningsbidrag ersätts.  Ansvarstidens längd anges 

i försäkringsbrevet och räknas från den tidpunkt 

då egendomsskadan inträffar. 

 

Avbrottstid 

 

Med avbrottstid avses den tidsperiod från 

skadedagen under vilken egendomsskadan 

föranleder bortfall av försäkringsmässigt täck-

ningsbidrag eller insatser för att undvika sådant 

bortfall. 

 

Basbelopp 

 

Med basbelopp avses det belopp som fastställs 

enligt lagen om allmän försäkring och som 

gällde för januari månad det år skadan in-

träffade. 

 

Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp 

avrundas nedåt till närmaste 100-tal kronor.  

Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas 

uppåt till närmaste 100-tal kronor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


