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TILLÄGGSVILLKOR – EPIDEMIAVBROTT EA 1:1 

För detta tilläggsvillkor gäller även avsnitt B i W. R. Berkley Sveriges villkor BF 1:3 samt Allmänna avtalsbestämmelser 
AB 1:1 i tillämpliga delar.  

1. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 

Försäkringen gäller för avbrott som uppkommer under 
ansvarstiden till följd av myndighetsingripande enligt 
punkt 2 och räknas från den dag ingripande sker. 
Ansvarstiden är 12 månader om inte annat anges i 
föräkringsbrevet. 

2. VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 

Försäkringen gäller för avbrott som uppstår i den 
försäkrade rörelsen genom att myndighet med stöd av 
lag ingriper mot verksamheten för att hindra spridning 
av smittsam sjukdom. Med ingripande från myndighet 
jämställs beslut av läkare eller veterinär, på vilka det 
åligger att utöva kontrollerande verksamhet inom 
hälsovårdens område. Försäkringen omfattar inte 
avbrott genom myndighets ingripande hos annan än 
försäkringstagaren. 

3. VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 

Om inte annat anges i försäkringsbrevet gäller 
försäkringen för skada som inträffat i Norden. 

4. UNDANTAG 

Om inte annat angivits i försäkringsbrevet gäller 
försäkringen inte för kostnader som avser  

- sanering av lokaler och annan egendom 

- borttransport och destruktion av egendom 

5. SKADEVÄRDERINGSREGLER 

5.1 Förlustens storlek 

Med komplettering av Allmänna avtalsbestämmelser 
punkt 9 (Skaderegleringsbestämmelser) skall det 
förväntade täckningsbidraget även minskas med den 
ersättning som 

- betalas av statsmedel  

eller 

- på grund av försäkring samt avkastning som 
försäkringstagaren under ansvarstiden 
erhållit från sådan ersättning. 

6. SKADEREGLERINGSBESTÄMMELSER 

Med komplettering av Allmänna avtalsbestämmelser 
punkt 9 (Skaderegleringsbestämmelser) gäller att 
försäkringstagaren ska, genom handling utfärdad av 
vederbörlig myndighet, styrka den tid som 
verksamheten på grund av myndighets ingripande ej 

kunnat drivas. Vidare ska försäkringstagaren vidare 
styrka att denne i fastställd ordning sökt ersättning av 
statsmedel. Har ersättning av statsmedel ej medgetts 
på grund av att anspråk på sådan ersättning inte 
framställts inom härför föreskriven tid, lämnas inte 
ersättning genom denna försäkring för sålunda 
utebliven ersättning av statsmedel. 

7. SJÄLVRISK OCH KARENS 

Självrisken uppgår till SEK 10,000 om inte annat 
framgår av försäkringsbrevet. 

8. HÖGSTA ERSÄTTNING 

Om inte annat angivits i försäkringsbrevet gäller 
försäkringen inklusive röjningskostnader med ett 
högsta försäkringsbelopp om SEK 10,000,000 vid varje 
skadetillfälle.  

 


