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2.1 Avbrottsförsäkring 
 
Med tillämpning av det allmänna villkoret N01 i övrigt gäller för denna försäkring följande 
kompletteringar och ändringar. 
 
2.1.1 Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom innehavare av försäkrad rörelse. 
 
2.1.2 När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller under *)ansvarstiden för avbrott till följd av under försäkringstiden inträffad 
egendomsskada enligt 2.1.7.1. *)Ansvarstiden anges i försäkringsbrevet och räknas från den tidpunkt 
egendomsskadan eller annan i 2.1.7.1 angiven händelse inträffat. 
Med *)ansvarstid avses den längsta tid under vilken ersättning kan lämnas räknat från den dag skada 
enligt 2.1.7.1 inträffat. 
Med avbrottstid avses den tidsperiod under vilken skada enligt 2.1.7.1 påverkar rörelsens resultat. 
 
2.1.4 Försäkrat intresse 
Försäkringen avser sådan skada som består i bortfall av *)täckningsbidrag i den försäkrade rörelsen 
och skäliga extrakostnader för åtgärder i syfte att upprätthålla den försäkrade rörelsen i den omfattning 
den skulle haft om skada inte inträffat. 
 
Undantag  
Försäkringen omfattar inte 

- förlust eller kostnad som beror på 
• att den försäkrade inte utan dröjsmål vidtar erforderliga åtgärder 
• även av provisorisk art - för att återuppta eller upprätthålla drift av den försäkrade 

rörelsen 
• att den försäkrade inte har erforderligt försäkringsskydd för skadad egendom vid 

skadetillfället, vilket medför dröjsmål med anskaffning av egendom som inte återställs 
med försäkringsersättning. 

- egendomsskada eller värdeminskning 
- vite genom utebliven eller försenad leverans eller liknande. 

 
2.1.5 Försäkringsbelopp/Högsta ersättning 
 
2.1.5.1 Försäkringsbelopp  
Ersättningen beräknad enligt 2.1.0 är vid varje skadetillfälle begränsad till högst den i 
försäkringsbrevet angivna *)årsomsättningen vid 12 månaders *)ansvarstid.  
Avtal kan träffas om annan ansvarstid som då framgår av försäkringsbrevet.  
Vid val av annan ansvarstid är årsomsättningen omräknad proportionellt till den valda tiden, den 
högsta ersättningen. 
 
Begränsning  
Om försäkringstagaren inte lämnat riktiga uppgifter om *)årsomsättning vid försäkringens tecknande 
eller nya riktiga uppgifter vid förnyat avtal, gäller att ersättningen är begränsad till den *)årsomsättning 
som anges i försäkringsbrevet.  
Ersättningen kan dessutom reduceras enligt reglerna om underförsäkring, se 2.1.11.1. 
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Årsomsättning  
Med *)årsomsättning avses försäljningsvärdet enligt senast avslutade räkenskapsår för såld, levererad 
vara och/eller utförda tjänster exkl mervärdeskatt. 
 
Omfattar senaste räkenskapsår längre eller kortare tid än 12 månader skall omräkning motsvarande 12 
försäljningsmånader göras. 
 
2.1.5.2 Högsta ersättning vid vissa skadehändelser 
Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet är begränsad vid ras, jordskalv och vulkanutbrott samt 
dammgenombrott enligt 1.7.1.9 samt vid skadegörelse utan samband med inbrott enligt 1.7.3.2  
(se Kap 1). 
 
2.1.6 Självrisk och Karens 
 
2.1.6.1 Självrisk  
Vid varje skadetillfälle dras från det sammanlagda skadebeloppet, beräknat enligt 2.1.10 
(Skadevärderingsregler) och 2.1.8 (Räddnings- och Extrakostnader) 
ett belopp som utgör den försäkrades självrisk. De självrisker som uttrycks i basbelopp avrundas nedåt 
till närmaste 100-tal kronor. 
 
2.1.6.2 Karens  
Utöver självrisk gäller försäkringen dessutom med *)karens vid varje skadetillfälle. 
 
Karens och karenstid 
Med *)karens avses att ersättning inte lämnas för uppkommet bortfall av täckningsbidrag orsakat av 
avbrott under viss tid (karenstiden) räknat från den tidpunkt egendomsskadan eller annan händelse som 
omfattas av avbrottsförsäkringen enligt 2.1.7.1 inträffat. 
Avdrag skall även göras för på *)karenstiden fallande räddnings- och extrakostnader. 
Vid avbrottsskada till följd av ersättningsbar egendomsskada enligt 1.7.7 (Maskinskada) gäller att 
*)karenstiden är 72 timmar. Avtal kan träffas om annan karenstid som då anges i försäkringsbrevet. 
Med ändring av regel om självrisk ovan och om inte särskilt avtalats om detta ska självriskavdrag inte 
göras vid denna typ av avbrottsskada, endast karenstid omräknad i pengar ska dras från 
skadeersättningen. 
 
2.1.7 Försäkrade skadehändelser 
 
2.1.7.1 Avbrott  
Försäkringen gäller för avbrott som uppstått i den försäkrade rörelsen genom 

- ersättningsbar maskinskada enligt 1.7.7, på *)maskiner/inventarier och*)ritningar, arkivalier 
och datamedia eller i försäkringsbrevet angiven maskin, som inträffat på försäkringsstället 

 
Ersättning vid maskinskada i samband med demontering, montering, transport eller förflyttning är 
begränsad enligt 1.7.7 i Kap 1. 
 
Undantag  
Allmänna undantag enligt 1.7.0 i Kap 1 gäller även för avbrottsförsäkringen, dock vad avser 
leverantörsgaranti, endast till den del avbrottet omfattas av leverantörsgarantin. 
 
2.1.8 Räddnings- och extrakostnader 
Vid skada som omfattas av avbrottsförsäkringen enligt 2.1.7.1 lämnas även ersättning för 

- utgift (räddningskostnad) för sådan åtgärd som försäkrad är skyldig att omedelbart vidta enligt 
10.6 (Räddningsplikt) för att försöka begränsa skada som redan inträffat eller avvärja skada 
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som kan befaras inträffa. Sådana utgifter skall avse lämpliga åtgärder, även av provisorisk art, 
för att återuppta eller upprätthålla den försäkrade rörelsens drift och efter förmåga söka bereda  
sådana arbetstagare, som genom skadan blivit arbetslösa, annan produktiv sysselsättning än den 
ordinarie arbetsuppgiften 

- skäliga forcerings- och extrakostnader för åtgärder i syfte att upprätthålla den försäkrade 
verksamheten i den omfattning den skulle ha haft om skada inte inträffat, utöver 
räddningskostnader enligt ovan 

 
Medför räddnings- eller extrakostnad nytta endast under *)karenstiden ersätts den inte.  
Medför räddnings- eller extrakostnad nytta även efter *)ansvarstidens slut ersätts dem med ett belopp, 
som kan anses falla på *)ansvarstiden. 
Mer omfattande räddningsåtgärder och andra åtgärder som medför kostnader skall alltid vidtas i 
samråd med Försäkringsgivaren. 
 
2.1.9 Säkerhetsföreskrifter 
Utöver i 1.9 ( i Kap 1) angivna säkerhetsföreskrifter gäller även annan i försäkringsbrevet angiven 
säkerhetsföreskrift. Beträffande påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift (minskning eller 
bortfall av ersättning), se 1.9.0.1 i Kap 1. 
 
2.1.10 Skadevärderingsregler 
Skada regleras efter *)ansvarstidens slut. Skadebeloppet utgörs av förlust beräknad enligt 2.1.10.2 
(Förlustens storlek) med tillägg av Räddnings- och Extrakostnader (se 2.1.8). 
 
2.1.10.1 Beräkning av täckningsbidrag 
Täckningsbidrag under jämförelseperiod 
Täckningsbidraget beräknas under en jämförelseperiod, som är av samma längd som *)ansvarstiden, 
dock högst 12 månader. Jämförelseperioden börjar 12 månader före den dag egendomsskadan eller 
annan i pkt 2.1.7.1 angiven händelse inträffat. Överstiger *)ansvarstiden 12 månader skall det 
beräknade täckningsbidraget under jämförelseperioden ökas med hänsyn till den förlängda 
*)ansvarstiden. 
 
Förväntat täckningsbidrag 
Råder under *)ansvarstiden andra förhållanden än under jämförelseperioden och sammanhänger dessa 
förhållanden inte med skadan, skall det för jämförelseperioden beräknade beloppet justeras, dvs ökas 
eller minskas beroende på de ändrade förhållandena. Det justerade beloppet skall anses utgöra det 
täckningsbidrag som rörelsen skulle ha gett under *)ansvarstiden, bom skadan inte inträffat. 
 
Faktiskt täckningsbidrag 
Faktiskt täckningsbidrag utgörs av rörelsens *)täckningsbidrag under *)ansvarstiden ökat med 

- rörliga kostnader enligt 2.1.15.1 (Definition av täckningsbidrag) till den del de överstiger vad 
som proportionellt svarar mot rörelsens minskade omfattning, såvida inte försäkringstagaren 
kan visa att de medfört minskning av förlusten 

- ett belopp som svarar mot sådant bortfall av täckningsbidrag som orsakats av att en del av 
*)ansvarstiden - utöver den tid som skulle ha erfordras för att återställa den skadade 
egendomen i samma skick som före skadan - blivit använd för förbättring, utvidgning eller 
annan förändring, inbegripet sådan som är en följd av myndighets beslut. 

 
2.1.10.2 Förlustens storlek 
Förlusten utgörs av det förväntade täckningsbidraget beräknat enligt ovan minskat med 

- det faktiska täckningsbidrag (se ovan) som rörelsen gett under *)ansvarstiden 
- sådana i det förväntade täckningsbidraget (se ovan) ingående kostnader som under 

*)ansvarstiden kunnat inbesparas eller användas för annat ändamål. Exempel på sådana 
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kostnader är inbesparad lön till permitterad personal, hyra, teknisk avskrivning på maskinpark 
och byggnader, räntekostnad för ej utnyttjat kapital m m 

- det täckningsbidrag som innefattas i ersättning för egendomsskadan, t ex i ersättning för 
*)varor och eget reparationsarbete 

- den ränteavkastning som försäkringstagaren under *)ansvarstiden erhållit på ersättning för 
egendomsskadan 

- sådan ökning av täckningsbidrag som till följd av skadan under *)ansvarstiden uppstått i annan 
rörelse, som försäkringstagaren själv, eller annan för hans räkning driver 

- sådan högre ränteavkastning , som uppstått på grund av att ersättning för avbrottsskadan 
betalats ut i förskott, än vad som skulle ha varit fallet om skada inte inträffat. 

 
Vid utbetalning av ersättning efter *)ansvarstiden slut ersätts skälig ränteförlust/räntekostnad som 
uppkommit på grund av detta. Vid beräkningen tillämpas högst Riksbankens diskonto plus 2 
procentenheter. 
 
2.1.11 Ersättningsregler 
Försäkringen skall inte bereda den försäkrade någon vinst utöver den som ingår i täckningsbidraget 
enligt ovan, utan endast ersättning för genom avbrottet uppkommet bortfall av täckningsbidrag eller 
uppkommen kostnad enligt 2.1.8. 
 
2.1.11.1 Underförsäkring och påföljd 
 
Underförsäkring  
Underförsäkring föreligger när verklig årsomsättning som försäkringstagaren borde ha lämnat uppgift 
om inför nytt eller förnyat försäkringsavtal, överstiger den i försäkringsbrevet angivna 
*)årsomsättningen. 
 
Påföljd  
Föreligger underförsäkring reduceras skadeersättningen proportionellt emot förhållandet mellan erlagd 
premie för angiven *)årsomsättning och den premie som borde ha erlagts för den verkliga 
*)årsomsättningen enligt ovan. Vid räddnings- och extrakostnader (se 2.1.8) görs motsvarande 
reducering vid *)underförsäkring. 
 
2.1.11.2 Tidpunkt för betalning av ersättning samt räntebestämmelser 
Ersättning skall betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger honom 
enligt 2.1.12 nedan. Om polisutredning av betydelse för den försäkrades rätt till ersättning inletts äger 
Försäkringsgivaren avvakta med betalning av ersättning till dess utredningen slutförts. 
Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas skall ersättning betalas senast en månad efter 
det att Försäkringsgivaren erhållit utredningen eller värderingen. För den tid som utbetalningen 
fördröjts genom detta betalas ränta enligt Riksbankens diskonto. 
Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta betalas 
dock inte om den är mindre än en procent av basbeloppet. 
Utöver ovan angiven ränta har försäkringstagaren inte rätt till ersättning för skada eller förlust vid 
dröjsmål med utbetalning av skadeersättning. 
 
2.1.12 Skaderegleringsbestämmelser 
 
Anmälan om  skada  
Skada enligt 2.1.7.1 som medför avbrottsskada skall anmälas så snart som möjligt. 
 
Ersättningskrav och skyldighet att lämna upplysningar 
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Avbrottsskada regleras efter *)ansvarstidens slut. Försäkringstagaren skall senast tre månader efter 
*)ansvarstidens slut till Försäkringsgivaren överlämna skriftligt ersättningskrav, upprättat i 
överensstämmelse med de för försäkringen gällande villkoren.  
 
Försäkringstagaren är även skyldig att på anmodan styrka ersättningskravet genom att lämna de 
upplysningar som står till buds, tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar 
som behövs för att bedöma Försäkringsgivarens ansvarighet och ersättningens storlek. 
 
2.1.15 Definitioner - Förklaringar 
 
2.1.15.1 Definition av täckningsbidrag 
Med täckningsbidrag i avbrottsförsäkring förstås försäljningsvärdet för såld, levererad vara eller 
utförda tjänster - exkl mervärdeskatt – minskat med nedanstående kostnader för försäljning, 
tillverkning och drift bestående av 

- lämnade rabatter, bonus och provisioner till annan än fast anställd 
- frakter, transport- och sjöförsäkringspremier, samt tullavgifter 
- emballage 
- licenser och royalties i den mån de inte är garanterade 
- förbrukning av direkt och indirekt material, dvs huvudsakligen råmaterial, förbrukningsartiklar 

och handelsvaror 
- reparation och underhåll av maskiner, verktyg och övriga driftsinventarier 
- energi-, vatten - och avloppsavgifter i den mån de inte utgör kontrakterade minimiavgifter 
- tillverkningsskatter. 

I täckningsbidraget inräknas här löner till alla arbetare samt av dessa löner beroende avgifter enligt lag 
eller avtal. 
 
Anvisning till definitionen 
Kostnad för direkt och indirekt material skall så nära som möjligt beräknas 
efter marknadspriset under den tid som materialförbrukningen avser. 
Vissa avdragsposter i definitionen hänför sig till rörelsens tillverkningsvolym.  
Denna överensstämmer i regel inte med försäljningsvolymen 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 
början och slut. Detta förutsätter att inventeringsprinciperna är oförändrade under året 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 
försäljningsvolymen. Om lagret minskat måste tillverkningskostnaderna ökas. 
Vid justering på grund av lagerförändring skall in- och utgående lager av hel- och halvfabrikat tas upp 
till summan av däri nedlagda tillverknings och driftskostnader enligt definitionen. 
 
2.1.15.2 Övrigt 
 
Ansvarstid  
Med *)ansvarstid avses den längsta tid under vilken ersättning kan lämnas räknat från den dag skada 
enligt 2.1.7.1 inträffat. 
 
Arbetsområde  
Med *)arbetsområde avses det område - samt därtill hörande tillfällig upplagsplats - som försäkrad 
disponerar vid utförande av entreprenad-, installations-, montage- eller reparationsarbete i samband 
med *)byggnads- eller *)montageverksamhet. Till arbetsområde räknas inte den försäkrades 
ordinarie, permanenta arbetsplatser, t ex kontor, verkstäder, förråd, grustag eller stenkross. 
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Basbelopp  
Med *)basbelopp avses här det belopp som fastställs enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och 
som gällde för januari månad det år skadan inträffade. 
 
Karens och Karenstid 
Med *)karens avses att försäkringen inte lämnar ersättning för bortfall av täckningsbidrag under viss 
tid (karenstiden). Karenstiden räknas från den tidpunkt egendomsskadan eller annan händelse som 
omfattas av avbrottsförsäkringen enligt 2.1.7.1 inträffat. 
 
Årsomsättning  
Med årsomsättning avses försäljningsvärdet enligt senast avslutade räkenskapsår, för såld, levererad 
vara och/eller utförda tjänster exkl mervärdeskatt. Omfattar senaste räkenskapsår längre eller kortare 
tid än 12 månader skall omräkning motsvarande 12 försäljningsmånader göras. 
 
 


