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5.3 Avbrottsförsäkring vid smittsam sjukdom (Epidemiavbrott)
För försäkringen gäller 2.1 (Avbrottsförsäkring) i Kap 2 med följande ändringar:
5.3.2 När försäkringen gäller
Med ändring av 2.1.2 (När försäkringen gäller) räknas ansvarstiden från den dag ingripande enligt
5.3.7 nedan sker.
5.3.4 Försäkrat intresse
Med komplettering av 2.1.4 (Försäkrat intresse) gäller att ersättning inte lämnas för
- förlust som är en indirekt följd av myndighets åtgärd, såsom att på grund av rådande
förhållanden viss vara inte kunnat vinna avsättning
- kostnader för sanering av lokaler och annan egendom, borttransport och destruktion av
egendom.
5.3.4.1 Definition av täckningsbidrag
Med ändring av "Anvisning till definitionen" enligt 2.1.15.1 beräknas kostnad för direkt och indirekt
material efter marknadspriset under ansvarstiden.
5.3.5 Försäkringsbelopp/Högsta ersättning
Med ändring av "Försäkringsbelopp" enligt 2.1.5.1 gäller att ersättningen vid varje skadetillfälle är
begränsad till den 2.1.5.1 angivna högsta ersättningen, dock högst 10 Mkr.
5.3.6 Självrisk och Karens
Med upphävande av 2.1.6.1 (Självrisk) och 2.1.6.2 (Karens) gäller att vid varje skadetillfälle dras från
skadebeloppet, beräknat enligt 2.1.10 (Skadevärderingsregler), ett belopp som utgör den försäkrades
självrisk. Självrisken är 20 % av basbeloppet. Avtal kan träffas om annan självrisk, som då framgår av
försäkringsbrevet.
Som ett skadetillfälle anses även flera ingripanden föranledda av samma orsak.
5.3.7 Försäkrade skadehändelser
Med upphävande av 2.1.7 (Försäkrade skadehändelser) lämnas ersättning för avbrott genom att
myndighet med stöd av lag ingriper mot verksamheten för att hindra spridning av smittsam sjukdom.
Med ingripande från myndighet jämställs beslut med stöd av lag, av läkare eller veterinär, på
vilka det ankommer att utöva kontrollerande verksamhet inom hälsovårdens område.
Undantag
Försäkringen gäller inte för avbrott orsakat av mul- och klövsjuka.
5.3.8 Räddnings- och extrakostnader
Med ändring av 2.1.8 (Räddnings- och extrakostnader) gäller inte epidemiavbrottsförsäkringen för
kostnader som avser sanering av lokaler och annan egendom, borttransport och destruktion av
egendom.
Tilläggsavtal
Har tilläggsavtal träffats om försäkringsskydd avseende extrakostnader för sanering, borttransport och
destruktion av egendom i samband med epidemi enligt 5.3.7 ovan, upphävs detta undantag samt
undantaget i sistapunkten under 5.3.4 ovan avseende sådana kostnader.
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5.3.10 Skadevärderingsregler
5.3.10.2 Förlustens storlek
Med upphävande av 2.1.10.2 (Förlustens storlek) underpunkt 3 och 4, men med tillämpning av
2.1.10.2 i övrigt, skall täckningsbidraget även minskas med den ersättning som utgår av statsmedel
eller på grund av försäkring samt avkastning som försäkringstagaren under ansvarstiden erhållit på
sådan ersättning.
5.3.12 Skaderegleringsbestämmelser
Med komplettering av 2.1.12 (Skaderegleringsbestämmelser) gäller att försäkringstagaren skall, genom
handling utfärdad av vederbörlig myndighet, styrka den tid som verksamheten på grund av myndighets
ingripande ej kunnat drivas.
Försäkringstagaren skall vidare styrka att han 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.
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