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Sjukavbrottsförsäkring T107:4

Gäller från och med 2020-08-01.

Med tillämpning av grundvillkor samt i försäkringsbrevet/ beviset angivna villkor i övrigt, gäller följande 
ändringar och tillägg.

Fet stil anger när ord, uttryck eller begrepp finns förklarade i Allmänna avtalsbestämmelser och 
Definitioner, AA, eller sist i detta villkor.

1 Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom juridisk person som driver den försäkrade rörelse.
Försäkringen omfattar de i rörelsen verksamma personer (försäkrade personer) som anges i försäkrings-
brevet/beviset.
 
Vid försäkringens tecknande ska den person som ska omfattas av försäkringen, uppfylla nedanstående 
krav. Personen ska
• inte vara äldre än 60 år
• ha en arbetstid av minst 22 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före  
 försäkringens tecknande
• vara fullt arbetsför och inte uppbära sjukpenning, sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning eller  
 aktivitetsersättning
• vara folkbokförd i Sverige.
 
Försäkringen omfattar försäkrad person till och med det försäkringsår denne fyller 65 år, om inte annat 
anges i försäkringsbrevet/beviset.

2 När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för avbrott som uppkommit under ansvarstiden till följd av att försäkrad person 
drabbats av arbetsoförmåga eller avlider under den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden).

2.1 ANSVARSTID
Försäkringens ansvarstid är 12 månader vid arbetsoförmåga, om inte annat anges i försäkringsbrevet/
beviset. Vid dödsfall är ansvarstiden 4 månader. Ansvarstiden räknas från den dag arbetsoförmågan 
uppstår eller dödsfall inträffar. Vid återkommande sjukdomsfall enligt 6.2 är den sammanlagda ansvars-
tiden 12 månader. Vid dödsfall till följd av pågående sjukdom är ansvarstiden 4 månader, dock längst 12 
månader från den ursprungliga dagen då arbetsoförmågan uppkommit.

4 Försäkrad verksamhet

Försäkringen gäller för i försäkringsbrevet/beviset angiven verksamhet.

5 Försäkrat intresse

Försäkringen avser endast försäkringstagarens intresse som består i att avbrott eller merkostnad 
inte uppkommer genom inskränkning i den försäkrade rörelsen till följd av ersättningsbar skada 
enligt punkt 6.

6 Vad försäkringen gäller för

6.1 FÖRSÄKRADS ARBETSOFÖRMÅGA/DÖDSFALL
Försäkringen lämnar ersättning för fasta kostnader eller merkostnader vid avbrott i den försäkrade 
rörelsen till följd av att försäkrad person drabbas av arbetsoförmåga eller avlider. Försäkringen gäller 
endast för sådan sjukdom eller olycksfall som var oförutsedd vid försäkringens tecknande.

Med merkostnad avses skälig merkostnad för anlitande av vikarie i syfte att upprätthålla den försäkrade 
verksamheten i den omfattning den skulle ha haft om skada inte inträffat.
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6.2 ÅTERKOMMANDE SJUKDOMSFALL
Upprepad arbetsoförmåga på grund av samma sjukdom eller samma olycksfall eller följdsjukdom till 
sådan sjukdom eller sådant olycksfall räknas som ett skadefall om inte den försäkrade har varit friskskri-
ven under minst 6 månader mellan sjukskrivningsperioderna. Ingen ytterligare karens tillämpas och den 
sammanlagda ansvarstiden är 12 månader räknat från den dag då den försäkrade först drabbades av 
arbetsoförmåga.

7 Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte för sådan sjukdom eller olycksfall som var känd vid försäkringens tecknande.

9 Försäkringsbelopp - Högsta ersättning

9.1 FÖRSÄKRINGSBELOPP
Försäkringsbeloppet per försäkrad person utgörs av dennes andel av rörelsens totala fasta kostnader per 
år. Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet/beviset och är ett förstariskbelopp.

9.2 HÖGSTA ERSÄTTNING
Högsta ersättning för fasta kostnader eller merkostnader per månad är maximerad till 1/12 av den ar-
betsoförmögnes försäkringsbelopp.

10 Karens

Med karens menas att ersättning inte lämnas under viss tid. Karensen räknas från den dag den försäkra-
de drabbats av arbetsoförmåga eller avlidit. Karenstiden är 30 dygn vid arbetsoförmåga. Avtal kan träf-
fas om annan karenstid vilket då anges i försäkringsbrevet/beviset. Vid dödsfall tillämpas ingen karens.
Vid återkommande sjukdomsfall enligt punkt 6.2 tillämpas en karens.

11 Säkerhetsföreskrifter

Den försäkrade får inte använda alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska medel eller lä-
kemedel på ett sådant sätt att det påverkar dennes handlande och att den försäkrade därigenom genom 
grov vårdslöshet förorsakar sjukdom eller ett olycksfall eller förvärrar dess följder.

11.20 PÅFÖLJD VID ÅSIDOSÄTTANDE AV SÄKERHETSFÖRESKRIFT
Har föreskrift enligt ovan inte iakttagits kan avdrag göras med upp till 100% av annars utgående ersätt-
ning. Avdrag görs inte om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits.

13 Anmälan av skada

När försäkringstagaren inser att arbetsoförmågan kommer att vara längre än 30 dygn, åligger det  
denne att utan dröjsmål göra anmälan till försäkringsgivaren. 

Arbetsoförmåga ska styrkas med läkarintyg för karenstiden och den tidsperiod som ersättning begärs.  
Dödsfall ska styrkas med dödsfallsintyg.

13.2 ERSÄTTNINGSKRAV
Krav på försäkringsersättning ska framställas till försäkringsgivaren senast ett år från tidpunkten då 
arbetsoförmågan inträffade. Framställs kravet senare är försäkringsgivaren fri från ansvar.

14 Skadevärderingsregler

14.1 FASTA KOSTNADER
Skada värderas till 1/12 per månad av det försäkringsbelopp som angetts för den arbetsoförmögne/av-
lidne. Med fasta kostnader avses
• avtalade löner och lönebikostnader till anställd personal
• hyror och/eller arrendekostnader
• övriga fasta lokalkostnader (till exempel fasta uppvärmningskostnader)
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• fasta el- och telekostnader (abonnemangsavgifter)
• fasta kontrakterade kontorskostnader, till exempel bokförings- och revisionskostnader
• fasta medlemskostnader till bransch- och arbetsgivarorganisationer
• räntekostnader i rörelsen
• fasta kontrakterade hyreskostnader i leasingavtal
• försäkringspremier för rörelsen, dock inte pension eller kapitalklassade försäkringar
• planenlig avskrivning
• övriga angivna fasta kostnader enligt kontrakt (inte amorteringar).

14.2 MERKOSTNADER
Skada värderas till verifierade merkostnader enligt nedan för anlitande av vikarie som satts in i den 
arbetsoförmögnes/avlidnes ställe. Merkostnad beräknas som skillnaden mellan till vikarie utbetald lön, 
lönebikostnader, resor och traktamenten och motsvarande kostnader för den arbetsoförmögne/avlidne.

14.3 ERSÄTTNINGSBEGRÄNSANDE FAKTORER
Påverkar andra faktorer än arbetsoförmågan eller dödsfallet skadans storlek – till exempel säsongs- eller 
marknadsmässiga variationer – tas hänsyn till detta vid skadevärderingen. Om försäkrad person är parti-
ellt arbetsoförmögen och erhåller reducerad sjukpenning från försäkringskassan, reduceras försäkrings-
ersättningen i motsvarande grad.

14.4 FÖRSÄKRINGSBELOPP UNDERSTIGANDE SEK 360 000
Vid försäkringsbelopp understigande SEK 360 000 utbetalas ersättning utan krav på redovisning av fasta 
kostnader eller merkostnader för vikarie eller ersättares lön.

15 Ersättningsregler

Försäkringen ska inte bereda försäkringstagaren någon vinst utan endast lämna ersättning för skada 
som uppkommit genom bortfall av den försäkrade personens bidrag till rörelsens fasta kostnader under 
den tid denne varit arbetsoförmögen. Ersättning lämnas inte för den arbetsoförmögnes lön och lönebi-
kostnader. Rätten till ersättning inträder efter karenstidens utgång och gäller under ansvarstiden, dock 
längst till dess att
• arbetsoförmågan upphört, eller
• ersättare som inbringar täckning motsvarande den försäkrades andel av rörelsens fasta kostnader  
 anställts, eller
• den försäkrade rörelsen avyttrats eller avvecklats, eller
• den försäkrade personens anställning upphört.

15.1 SKADEERSÄTTNING
Försäkringsgivaren ersätter
• skada värderad enligt punkt 14
• kostnad för skadebegränsande åtgärder vilka inte beaktats vid skadevärderingen.

16 Tidpunkt för betalning av skadeersättning

Ersättning betalas med 1/12 av försäkringsbeloppet månadsvis i efterskott under ansvarstiden. Betalas 
ersättning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Räntan betalas dock 
inte om den är mindre än en procent av prisbasbeloppet.

 Definitioner

ANSVARSTID
Med ansvarstid menas den längsta tid under vilken ersättning kan lämnas för ett och samma skadefall.
Ansvarstiden räknas från den dag då arbetsoförmågan eller dödsfallet inträffade.
 
ARBETSOFÖRMÅGA 
Med arbetsoförmåga menas förlust eller nedsättning av arbetsförmåga föranledd av sådan dokumen-
terad sjukdom eller olycksfall som berättigar till ersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
Med arbetsoförmåga menas också sådant tillstånd som ger rätt till ersättning enligt lag om ersättning till 
smittbärare (1989:225). Arbetsoförmåga anses även föreligga om den arbetsoförmögne av Försäkrings-
kassa bedömts ha arbetsförmåga i annat arbete än i sitt ordinarie arbete i den försäkrade rörelsen.
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FULLT ARBETSFÖR
Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från 
arbetsgivaren eller ersättnings från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkrings-
kassan avses sjuk- eller rehabiliteringsersättning , aktivitetsersättning, sjukersättning, tidsbegränsad 
sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs även 
att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsersättning eller vilande aktivitetsersättning/
sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. 

PLANENLIG AVSKRIVNING
Med planenlig avskrivning menas att tillgångens anskaffningsvärde fördelats på de antal år som tillgång-
en beräknas vara ekonomiskt brukbar.


