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5.1 Sjukavbrottsförsäkring - Fasta kostnader 
 
5.1.1 Vem försäkringen gäller för (den försäkrade) 
Försäkringen gäller för den försäkrade rörelsen och omfattar de i rörelsen verksamma personer som 
angetts i försäkringsbrevet. Sådan person omfattas av försäkringen längst t o m det försäkringsår under 
vilket denne fyller 65 år. 
 
5.1.2 När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller under *)ansvarstiden för *)avbrott till följd av *)ar betsoförmåga eller dödsfall 
som inträffar under försäkringstiden. 
Försäkringens *)ansvarstid är 12 månader varav 30 dygn utgör *)karens. 
 
5.1.4 Försäkrat intresse 
Försäkringen lämnar vid *)avbrott (omsättningsminskning) i verksamheten på grund av försäkrad 
persons *)arbetsoförmåga eller dödsfall ersättning för dennes bidrag till rörelsens fasta kostnader 
beräknade enligt 5.1.11. 
 
Försäkringen täcker följande till *)ansvarstiden hänförbara fasta kostnader i rörelsen: 

- avtalade löner och lönebikostnad till fast verksamma samt eget uttag (även till försäkrad räknas 
med här men avräknas senare för varje försäkrad) 

- hyror och/eller arrendekostnader 
- övriga fasta lokalkostnader (t ex fasta uppvärmningskostnader) 
- kontorskostnader, bokförings- och försäkringskostnader 
- fasta avgifter för el och tele (abonnemangsavgifter) 
- *)planenliga avskrivningar i rörelsen 
- räntor i rörelsen 
- skatt och försäkring för fordon i rörelsen 
- fasta kontrakterade leasingkostnader 
- övriga fasta kostnader enligt kontrakt. Dessa skall alltid specificeras. 
-  

5.1.5 Försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet för respektive försäkrad utgörs av rörelsens fasta kostnader per år enligt 5.1.4 
multiplicerat med den försäkrades procentuella påverkan på rörelsen. Försäkringsbeloppet följer 
konsumentprisindex och justeras årligen i samband med förnyelse. 
Om uppgivna förhållanden skulle undergå någon väsentlig förändring, åligger det försäkringstagaren 
att omedelbart underrätta Försäkringsgivaren därom. 
 
5.1.6 Karens  
*)Karensen är 30 dygn. Avtal kan träffas om längre *)karens vilket då anges i försäkringsbrevet. Vid 
återfall i samma sjukdom eller dödsfall på grund av samma sjukdom som orsakat *)arbetsoförmågan 
räknas ej ny *)karens om återfallet eller dödsfallet inträffar inom 30 dygn efter friskskrivning. 
Den totala *)ansvarstiden utgör dock även i sådant fall 12 månader. 
 
5.1.7 Försäkrade skadehändelser 
 
5.1.7.1 Avbrott  
Försäkringen gäller för *)avbrott i den försäkrade rörelsen genom att en i försäkringsbrevet angiven 
försäkrad person, som under försäkringsåret uppnått högst 65 års ålder 

- drabbas av *)arbetsoförmåga eller 
- avlider. 
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Försäkringen gäller endast för sådan *)arbetsoförmåga som var oförutsedd vid försäkringens 
tecknande. Flera sjukdomsfall med samma symtom (samma sjukdom) räknas som ett skadefall, dock 
inte om den försäkrade varit behandlingsfri under mer än sex månader. Är den försäkrade halvt 
sjukpensionerad och därefter blir arbetsoförmögen eller avlider i annan sjukdom än den 
sjukpensioneringen avser utbetalas ersättning enligt 5.1.10. 
 
Undantag 
 Vad försäkringen inte gäller för. 

- Grov vårdslöshet 
Försäkringen gäller inte för skada som försäkrad person orsakat genom grov vårdslöshet eller 
till någon del orsakat med uppsåt. Försäkringen m m gäller inte vid självmord inom tre år från 
det försäkringen trädde i kraft. Försäkringen gäller dock om den försäkrade personen var i 
sådant sinnestillstånd som förutsätts för straffrihet enligt Kap 33 § 2 i Brottsbalken. 
 

- Missbruk  
Försäkringen gäller inte för skada som beror på missbruk av alkohol, läkemedel eller narkotiska 
preparat. 
 

- Krig  
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats 
av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller 
upplopp. 
 

- Atomkärnprocess 
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning har samband med 
atomkärnprocess, t ex kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall. 
 

- Annan försäkring 
Försäkringen gäller inte för skada som kan ersättas av trafikförsäkring eller TFA. 

 
5.1.8 Räddningskostnader m m 
 
5.1.8.1 Räddningskostnad 
Försäkringen gäller för utgift (räddningskostnad) för sådan åtgärd som försäkringstagaren är skyldig att 
omedelbart vidta enligt 10.6 i Kap 10 (Allmänna avtalsbestämmelser) för att försöka begränsa skada 
som redan inträffat eller avvärja skada som kan befaras inträffa. Mer omfattande räddningsåtgärd, t ex 
anställning av vikarie, skall ha godkänts av Försäkringsgivaren. 
Räddningskostnad, t ex *merkostnad för vikarie, ersätts med högst det belopp som annars skulle ha 
utbetalats enligt 5.1.11. I den mån sådan kostnad medfört nytta även under *)karensen eller efter 
*)ansvarstidens slut, ersätts den med högst det belopp som kan anses falla på den del av *)ansvarstiden 
som inte är *)karensen. 
 
5.1.8.2 Skadebegränsande kostnader 
Anställs vikarie, vilket i förväg skall godkännas av Försäkringsgivaren, lämnas i första hand ersättning 
för därav uppkommen *)merkostnad i stället för det belopp som skulle utbetalas enligt 5.1.11. 
Andra skadebegränsande åtgärder, vilka också i förväg skall godkännas av Försäkringsgivaren, 
och/eller *)merkostnad för vikarie ersätts med högst det belopp som skulle ha utbetalats enligt 5.1.11. I 
den mån sådan kostnad medfört nytta även under *)karensen eller efter *)ansvarstidens slut ersätts 
den med högst det belopp som kan anses falla på den del av *)ansvarstiden som inte är *)karens. 
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5.1.10 Skadevärderingsregler 
Skadebeloppet beräknas i normalfallet per månad till 1/12 av försäkringsbeloppet. Påverkar andra 
faktorer (t ex säsongs- eller marknadsmässiga) än *)arbetsoförmågan eller dödsfallet, skadans storlek, 
tages hänsyn till detta vid skadevärderingen. Om försäkrad person är partiellt *)arbetsoförmögen och 
erhåller reducerad ersättning från försäkringskassan reduceras försäkringsersättningen i  
motsvarande grad. 
 
5.1.11 Ersättningsregler 
Försäkringen skall inte bereda försäkringstagaren någon vinst utan endast lämna ersättning för den 
försäkrade personens andel av rörelsens fasta kostnader under den tid personen varit  
)arbetsoförmögen. Rätten till ersättning inträder efter *)karensens 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. 
 

Ersättning lämnas endast för sådan tid under vilken rörelsen skulle ha bedrivits om skada inte inträffat 
och således inte för t ex semesteruppehåll som planerats innan skadan inträffade. 
 
5.1.11.1 Tidpunkt för betalning av ersättning samt räntebestämmelser 
Ersättning betalas månadsvis i efterskott under förutsättning att försäkringstagaren med sjukintyg för 
den försäkrade personen visar sig vara berättigad till ersättning för gången månad. Ersättning skall 
betalas senast en månad efter det att försäkringstagaren fulgjort vad som åligger honom enligt 5.1.12 . 
Om polisutredning av betydelse för försäkringstagarens rätt till ersättning inletts äger 
Försäkringsgivaren avvakta med betalning av ersättning till dess utredningen slutförts. 
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. 
 
5.1.12 Skaderegleringsbestämmelser 
 
5.1.12.1 Anmälan om skada 
När den försäkrade inser att arbetsoförmåga kommer att utsträckas till mer än 30 dygn, åligger det 
denne att utan dröjsmål göra anmälan härom till Försäkringsgivaren. *)Arbetsoförmåga skall styrkas 
med läkarintyg. För fastställande av insjuknandedag skall läkarintyg föreligga från åttonde sjukdagen. 
Dödsfall skall styrkas med dödsfallsintyg. 
 
5.1.12.2 Ersättningskrav och skyldighet att lämna upplysningar 
Ersättningskrav skall framställas till Försäkringsgivaren snarast efter det att skadan uppkommit och 
senast sex månader från det att försäkringstagaren fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. 
Försäkringstagaren skall förse Försäkringsgivaren med uppgifter för skadeutredningen och på 
anmodan styrka: 

- de verkliga fasta kostnaderna under *)ansvarstiden 
- den verkliga *)påverksandelen för den försäkrade personen under *)ansvarstiden. 
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5.1.15 Definitioner - Förklaringar 
 
Ansvarstid  
Med *)ansvarstid förstås 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 avses förlust eller nedsättning av arbetsförmåga föranledd av sådan 
dokumenterad sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension 
enligt lagen om allmän försäkring. 
Avbrott   
Med *)avbrott förstås sådan inskränkning i den försäkrade rörelsen som minskar omsättningen. 
Karens  
Med *)karens förstås att ersättning inte lämnas för avbrott under viss tid. Karensen räknas från den dag 
arbetsoförmågan eller dödsfallet inträffade. 
Merkostnad för vikarie 
Merkostnaden utgörs av summan av kostnaderna för utbetald lön, lönebikostnader, 
reskostnadsersättning och traktamenten avseende vikarien, minskad med motsvarande kostnader för 
den arbetsoförmögne. 
Planenlig avskrivning 
Med *)planenlig avskrivning avses att tillgångens anskaffningsvärde fördelas på de antal år som 
tillgången beräknas vara ekonomiskt brukbar. 
Efter avskrivningsperiodens slut skall egendomens restvärde vara 0 (noll). Avskrivningsperioden för 
fordon i rörelse fastställs av Försäkringsgivaren. 
Påverkansandel  
Med *)påverkansandel förstås den del av de fasta kostnaderna som respektive person verksam i en 
rörelse förväntas bidraga till. 
 
5.1.20 Särskilda avtalsbestämmelser 
Med tillämpning av Kap 10 (Allmänna avtalsbestämmelser) i övrigt, gäller för denna försäkring 
följande ändringar: 
 
5.1.20.1 Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen 
Med upphävande av 10.1 (Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen) gäller följande: 
Försäkringsgivarens ansvarighet inträder när Försäkringsgivaren mottagit fullständiga 
ansökningshandlingar, förutsatt att försäkring enligt tillämpade bedömningsregler kan beviljas mot 
normal premie och utan förbehåll samt att det inte av ansökningshandlingarna eller på annat sätt 
framgår, att försäkringen skall träda i kraft senare. 
Kan försäkringen beviljas endast mot förhöjd premie eller med förbehåll, inträder Försäkringsgivarens 
ansvarighet först sedan Försäkringsgivaren erbjudit försäkring på dessa villkor och försäkringstagaren 
antagit erbjudandet. Försäkringstiden är ett år. 
Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen genom att försäkringstagaren betalar den premie som 
Försäkringsgivaren genom utsänd faktura underrättat honom om. Om högre premie eller ändrade 
villkor skall gälla för den nya försäkringen skall Försäkringsgivaren meddela detta senast då 
premiefakturan sänds ut. 
Har Försäkringsgivaren anledning att inte förnya försäkringen, skall försäkringstagaren underrättas om 
detta senast en månad före försäkringstidens slut. Skickas meddelandet senare förlängs försäkringen 
med lika många dagar som meddelandet är försenat. 
 


