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2.3 Extrakostnadsförsäkring 
 
Med tillämpning av det allmänna villkoret N01 i övrigt gäller för denna försäkring följande 
kompletteringar och ändringar. 
 
2.3.1 Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom innehavare av försäkrad rörelse. 
 
2.3.2 När försäkringen gäller 
Ersättning lämnas för extrakostnader som uppkommit under ansvarstiden och som är en följd av  
under försäkringstiden inträffad ersättningsbar egendomsskada. 
Ansvarstiden*) är 12 månader och räknas från den tidpunkt egendomsskadan inträffat. 
*) Med ansvarstid avses den längsta tid under vilken ersättning kan lämnas räknat från den dag  
skada enligt 2.3.7 inträffat. 
 
2.3.4 Försäkrat intresse 
Försäkringen avser på ansvarstiden belöpande rimliga extrakostnader för åtgärder i syfte att 
upprätthålla den försäkrade rörelsen i den omfattning den skulle haft om skada inte inträffat. 
Försäkringen omfattar inte 

- egendomsskada eller värdeminskning 
- kostnad som beror på att skadad egendom inte omedelbart återanskaffats, såvida inte  
      dröjsmålet beror på hinder utanför försäkringstagarens kontroll 
- förlust av inkomst eller goodwill 
- vite genom försenad eller utebliven leverans 
- kostnad till följd av störning eller avbrott i telekommunikation 
- extrakostnader som beror på felprogrammering. 

 
2.3.5 Försäkringsbelopp 
Försäkringen gäller med i försäkringsbrevet angivet belopp för respektive försäkrad skadehändelse. 
 
2.3.6 Självrisk  
Vid varje skadetillfälle dras från det sammanlagda skadebeloppet, beräknat enligt 2.3.10, ett belopp 
som utgör den försäkrades självrisk. De självrisker som uttrycks i basbelopp avrundas nedåt till 
närmast 100-tal kronor. 
Självrisken är 20 % av basbeloppet vid extrakostnadsskada till följd av ersättningsbar egendomsskada. 
Avtal kan träffas om annan självrisk som då anges i försäkringsbrevet. Vid samtidig egendoms- och 
extrakostnadsskada tillämpas endast en självrisk, den högsta. 
 
2.3.7 Försäkrade skadehändelser 
2.3.7.1 Extrakostnader  
Försäkringen gäller för extrakostnader enligt 2.3.4 som uppstått i den försäkrade rörelsen genom 

- ersättningsbar maskinskada enligt 1.7.7 (Kap 1), 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 (Kap 1). 
 

- oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme från till verksamheten inkommande 
servisledning om detta varar mer än 24 timmar. 

 



Undantag  
Allmänna undantag enligt 1.7.0 i Kap 1 gäller även för extrakostnadsförsäkringen, dock vad avser 
leverantörsgaranti, endast till den del extrakostnaderna omfattas av leverantörsgarantin. 
2.3.9 Säkerhetsföreskrifter 
För extrakostnadsförsäkring gäller samma säkerhetsföreskrifter som för egendomsförsäkringen.  
Dessa kan förekomma under kapitel 1.9, andra villkorspunkter eller i övrigt framgå av 
försäkringsavtalet. 
Påföljden när säkerhetsföreskrift inte följts framgår under 1.9.0 eller under respektive 
säkerhetsföreskrift. 
 
2.3.10 Skadevärderingsregler 
Skadebeloppet utgörs av verifierade extrakostnader enligt 2.3.4 ovan. 
 
2.3.11 Ersättningsregler  
Ersättning utbetalas löpande under ansvarstiden. Försäkringen skall inte bereda den försäkrade  
någon vinst utan endast ersättning för genom skada uppkomna extrakostnader. 
Ersättning lämnas endast för extrakostnader som belöper sig på ansvarstiden. 
Om nyttan av åtgärderna kvarstår efter ansvarstidens utgång, ersätts endast den på ansvarstiden 
belöpande delen av nyttan av åtgärderna ifråga. 
 
2.3.11.2 Tidpunkt för fullbetalning av ersättning 
Ersättning skall betalas senast en månad efter det att den försäkrade gjort vad som åligger honom 
enligt 2.3.12 nedan. 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. 
 
2.3.12 Skaderegleringsbestämmelser 
 
2.3.12.1 Anmälan om skada 
Skada eller händelse enligt 2.3.7.1 som kan medföra ersättningsanspråk mot Försäkringsgivaren ska 
utan oskäligt dröjsmål anmälas när den som begär ersättning insett eller borde insett att skadan 
kommer att leda till ekonomisk förlust eller kostnad i verksamheten. 
Om den som begär ersättning underlåter att anmäla ett försäkringsfall utan oskäligt dröjsmål och 
försummelsen leder till skada för Försäkringsgivaren kan den ersättning som annars skulle ha betalats 
till denne helt utebli eller sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. 
 
2.3.12.2 Anspråk på ersättning 
Med avvikelse från preskriptionsregeln enligt 10.13 första stycket (Allmänna avtalsbestämmelser) 
gäller följande regel vid framställan av ersättningsanspråk. 
Den som begär ersättning ska senast efter *)ansvarstidens slut till överlämna skriftligt och slutgiltigt 
ersättningsanspråk. 
Framställs anspråket senare är Försäkringsgivaren fritt från ansvar. 
 
2.3.12.3 Skyldigheter vid skadereglering 
 
Upplysningar och medverkan mm 
Den som begär ersättning är skyldig att på anmodan styrka ersättningsanspråket genom att lämna de 
upplysningar som står till buds, tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs 
för att bedöma s ansvarighet och ersättningens storlek.  
Kostnader för detta ersätts inte. 
Den som begär ersättning är också skyldig att låta besiktiga skada samt på annat sätt medverka till 
utredningen av försäkringsfallet eller av ansvar. 



Om den som begär ersättning åsidosätter sin skyldighet att lämna upplysningar eller medverka i 
skadeutredningen med mera och försummelsen leder till skada för Försäkringsgivaren kan den 
ersättning som annars skulle ha betalats till denne helt utebli eller sättas ned efter vad som är skäligt 
med hänsyn till omständligheterna. 
Anvisningar   
Försäkringsgivaren har rätt att utfärda anvisningar. Om Försäkringsgivaren meddelar 
anvisningar är den som begär ersättning skyldig att följa dessa. 
Iakttar den som begär ersättning inte vad som här sagts är Försäkringsgivaren ansvarighet begränsad 
till den kostnad som skulle uppkommit om anvisningarna följts. 
 
2.3.12.4 Oriktiga uppgifter med mera 
Om den som begär ersättning av Försäkringsgivaren efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller av grov 
vårdslöshet oriktigt uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till 
ersättning från försäkringen, kan den ersättning som annars skulle ha betalats till denne helt utebli eller 
sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.  
Ersättningsbegränsningen gäller även i förhållande till annan försäkrad än den som lämnat oriktiga 
uppgifter. 
 


