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Smittavbrottsförsäkring
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering.

B6. SMITTAVBROTTSFÖRSÄKRING
01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren såsom
innehavare av försäkrad rörelse.

02. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller vid myndighetsingripande enligt 11.1, som inträffar under den tid försäkringen är i
kraft (försäkringstiden).

03. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller vid myndighetsingripande enligt 11.1 mot de försäkringsställen som anges i
försäkringsbrevet.

04. Försäkrat intresse
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Försäkringen avser avbrottsskada som är en följd av myndighetsingripande enligt 11.1. Med
avbrottsskada avses sådan skada som består i att det försäkringsmässiga täckningsbidraget minskas eller
går förlorat genom inskränkning i den försäkrade rörelsen.
04.1 Försäkringsmässigt täckningsbidrag
Härmed avses försäljningsvärdet för såld, levererad vara eller utförda tjänster - exklusive
mervärdesskatt och särskilda varuskatter - minskad med häremot svarande kostnader för
• lämnade rabatter
• frakter, transport- och sjöförsäkringspremier, tullavgifter samt emballage för försäljning
• licenser och royalties i den mån de inte är garanterade
• förbrukning av direkt och indirekt material, d v s huvudsakligen råmaterial, förbrukningsartiklar och
handelsvaror
• frakter, transport- och sjöförsäkringspremier, tullavgifter samt emballage för anskaffning av
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.

Anvisningar
I täckningsbidraget inräknas alltså löner till alla arbetstagare samt av dessa löner beroende avgifter
enligt lag eller avtal.
Kostnader av de slag som anges i definitionen dras från försäljningsvärdet i den mån de förekommer i
försäkringstagarens rörelse.
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Kostnad för direkt och indirekt material ska så nära som möjligt beräknas efter marknadspriset under
den tid som materialförbrukningen avser.
Om leverans sker från en avdelning till en annan inom ett företag eller från ett företag till ett annat inom
en och samma koncern, ska tillämpat debiteringspris alltid justeras till gängse marknadspris. Denna
bestämmelse behöver inte tillämpas om avbrottsförsäkring tecknats gemensamt för hela rörelsen
respektive hela koncernen.
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 ska 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 ska in- och utgående lager av hel- och halvfabrikat tas upp till
summan av däri nedlagda tillverknings- och driftskostnader enligt definitionen.
Anm.
Annan definition av täckningsbidrag kan tillämpas, vilken då anges i försäkringsbrevet.
04.1.1 Begränsning vid djuruppfödning
Utöver vad som anges i B6.04.1 gäller att det försäkringsmässiga täckningsbidraget inte omfattar
uppfödning av eller avkastning från levande djur.
Om djuruppfödning bedrivs i förening med den försäkrade rörelsen beräknas täckningsbidraget enbart
på den delen av verksamheten som inte omfattar djuruppfödning. Produkter från djuruppfödningen som
förbrukas som direkt eller indirekt material i den resterande verksamheten värderas till marknadsvärde.
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04.2 Undantag
Ersättning lämnas inte för förlust som beror på förlängd avbrottstid på grund av den försäkrades
ekonomiska förhållanden, t ex bristande försäkringsskydd eller kapitalbrist.
Ersättning lämnas inte heller för sådan förlust som orsakats av att en del av ansvarstiden* utnyttjats för
förbättring, utvidgning eller annan förändring av den skadade egendomen utöver dess återställande till
samma skick som före skadan. Detta gäller även sådan förändring som är en följd av myndighets åtgärd.

08. Försäkringsbelopp
Om inte annat anges i försäkringsbrevet eller i åsatt villkor gäller avbrottsförsäkringen utan
försäkringsbelopp.

11. Vad försäkringen gäller för
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11.1. Smittavbrott
Försäkringen gäller för avbrottsskada genom att myndighet med stöd av lag ingriper mot verksamheten
för att hindra spridning av smittsam sjukdom. Med ingripande från myndighet jämställs åtgärd av läkare
eller veterinär som har till uppgift att utöva kontrollerande verksamhet inom hälsovårdens område.
11.2 Ansvarstid
Försäkringen gäller endast för sådant bortfall av täckningsbidrag som uppkommer under ansvarstiden.
Ansvarstiden räknas från den tidpunkt då skada enligt 11.1 inträffat och är 12 månader.

41. Skadevärderingsregler
Skada värderas efter ansvarstidens* slut.
41.1 Beräkning av täckningsbidrag
41.1.1 Täckningsbidrag under jämförelseperiod
Täckningsbidraget beräknas under en jämförelseperiod, som är av samma längd som ansvarstiden*,
dock högst 12 månader.
Jämförelseperioden börjar 12 månader före dagen då skada enligt B6.11.1 inträffat. Överstiger
ansvarstiden 12 månader ska det sålunda beräknade beloppet ökas med täckningsbidraget under en mot
den överskjutande tiden svarande jämförelseperiod, som också börjar 12 månader före skadedagen.
41.1.2 Jämkat täckningsbidrag under jämförelseperioden
Råder under ansvarstiden* andra förhållanden än under jämförelseperioden och sammanhänger dessa
förhållanden inte med skadan, ska det enligt B6.41.1.1 beräknade beloppet jämkas. Jämkningen ska ske
genom att det för jämförelseperioden framräknade täckningsbidraget ökas eller minskas.
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Det jämkade beloppet ska anses utgöra det täckningsbidrag som rörelsen skulle ha gett under
ansvarstiden, om skada inte inträffat.
41.1.3 Faktiskt täckningsbidrag
Det täckningsbidrag som rörelsen faktiskt gett under ansvarstiden* beräknas, varvid ska iakttas
• att kostnader som inte är försäkrade, till den del de överstiger vad som proportionellt svarar mot
rörelsens minskade omfattning, ska dras från täckningsbidraget endast i den mån försäkringstagaren
visar att de medfört minskning av förlusten
• att täckningsbidraget ska ökas med ett belopp som svarar mot sådant bortfall av täckningsbidrag som
orsakas av att en del av ansvarstiden - utöver den tid som skulle ha erfordrats 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.
41.2 Skadebelopp
Skadebeloppet utgörs av det i B6.41.1.2 angivna täckningsbidraget minskat med
• det täckningsbidrag som rörelsen faktiskt gett under ansvarstiden* enligt B6.41.1.3
• sådana i täckningsbidraget enligt B6.41.1.2 ingående kostnader som under ansvarstiden kunnat
inbesparas
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• 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.
41.2.1 Reduktion för ersättning av statsmedel eller försäkring
Utöver vad som anges i B6.41.2 gäller att skadebeloppet ska minskas med
• den ersättning som utgår av statsmedel eller på grund av försäkring samt avkastning som
försäkringstagaren under ansvarstiden erhållit på sådan ersättning
• den ersättning som skulle ha utgått av statsmedel men inte medgetts på grund av att
försäkringstagaren inte sökt den inom föreskriven tid
• den ersättning som skulle ha utgått av statsmedel men inte medgetts på grund av vårdslöshet eller
underlåtenhet att följa föreskrift.
41.3 Skadevärdering genom skiljemän
Vid tvist om värdet av avbrottsförlust ska på begäran av part värderingen hänskjutas till avgörande
genom skiljedom. Lagen om skiljemän tillämpas.

42. Självrisk eller karens
Försäkringen gäller vid varje skadetillfälle med självrisk eller karens enligt vad som anges i
försäkringsbrevet. Saknas angivelse i försäkringsbrevet gäller försäkringen med självrisk 20 % av
prisbasbeloppet.
42.3 Upprepade ingripanden
Flera ingripanden föranledda av samma orsak anses som ett skadetillfälle.

43. Skadeersättningsregler
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Bolaget ersätter
• skada värderad enligt B6.41 Skadevärderingsregler
• ränta enligt B6.43.2
med avdrag för
• karens eller självrisk enligt B6.42
och med hänsyn till
• eventuell underförsäkring* enligt B6.43.3
43.2 Ränta
Bolaget ersätter skälig ränteförlust eller räntekostnad under ansvarstiden* med hänsyn till att
ersättningen inte betalas förrän efter ansvarstidens slut. Ränteförlust eller räntekostnad beräknas efter
Riksbankens referensränta ökat med 2 procentenheter.
43.3 Underförsäkring
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43.3.1 Försäkring utan försäkringsbelopp
Har försäkringstagaren inte följt de bestämmelser om lämnande av uppgifter som angetts i Allmänna
avtalsbestämmelser Y.03.2.1 och om det vid avbrottsskadan visat sig att den verkliga lönekostnaden
under kalenderåret närmast före det försäkringsår under vilket skadan inträffat är högre än den för
samma kalenderår uppgivna lönekostnaden, ersätts endast så stor del av skadan som den uppgivna
lönekostnaden utgör av den verkliga.
43.5 Tidpunkt för betalning av skadeersättning
Skada regleras efter ansvarstidens* slut. Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den
försäkrade styrkt sina krav och i övrigt fullgjort vad som åligger honom.
Om värdering av skiljemän avvaktas ska ersättning betalas senast 1 månad efter det att bolaget erhållit
utredningen eller värderingen.
43.6 Räntebestämmelser
Betalas ersättningen senare än vad som sagts ovan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.
För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning eller skiljemannavärdering betalar bolaget
ränta enligt Riksbankens referensränta.
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av prisbasbeloppet*.
Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som ankommit på
honom enligt R.06.

Q. FÖRESKRIFTER
05. Smittavbrottsförsäkring
05.1 Allmänt
Den försäkrade ska iaktta de föreskrifter som meddelats i lag eller författning eller av myndighet i syfte
att förhindra eller begränsa skada.
05.20.2 Påföljd vid åsidosättande av föreskrift
Har säkerhetsföreskrift inte följts sätts ersättningen ned med 20 % dock med lägst 50 % av
prisbasbeloppet och högst 10 prisbasbelopp. Nedsättningen kan minskas om särskilda skäl föreligger.
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R. NÄR SKADA INTRÄFFAT
06. Smittavbrottsförsäkring
06.1 Anmälan om skada
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till bolaget så snart som möjligt.
06.2 Ersättningskrav
Ersättningskrav ska framställas till bolaget senast 3 månader efter ansvarstidens* slut.
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Framställs kravet senare är bolaget ansvarigt endast om kravet framställs inom 6 månader från det att
den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning.
Den försäkrade är skyldig att på anmodan styrka ersättningskravet genom att lämna de upplysningar
som står till buds och genom att tillhandahålla intyg utfärdat av myndighet styrka den tid som
verksamheten inte kunnat drivas samt verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs för att
bedöma bolagets ansvarighet och ersättningens storlek. Vidare ska försäkringstagaren styrka att han i
fastställd ordning sökt ersättning av statsmedel.
06.3 Räddningsplikt
Den försäkrade ska efter förmåga
• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
• begränsa skada som redan inträffat
• utan uppskov vidta lämpliga åtgärder, även av provisorisk art, för att återuppta eller upprätthålla den
försäkrade verksamheten
• söka bereda sådana arbetstagare, som genom skadan blivit arbetslösa, annan produktiv sysselsättning
än den ordinarie arbetsuppgiften.
06.4 Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte uppfyller sin räddningsplikt och om det
kan antas att detta varit till men för bolaget är bolaget berättigat till skäligt avdrag på ersättningsbelopp
som annars bort utgå eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.
06.5 Besiktning av skada
Bolaget har rätt att låta besiktiga skada. Den försäkrade är skyldig att följa bolagets eller myndighets
anvisningar om val av för sanering.
Iakttar den försäkrade inte vad som här sagts är bolagets ansvarighet begränsad till den kostnad som
skulle ha uppkommit om anvisningarna följts.
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06.7 Bedrägliga uppgifter
Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning kan
ersättningen bortfalla eller begränsas.

Adress

Webb

Telefon

plusgiro

org.nr

edanevägen 38
671 70 edane

www.brunskogs.se

0570-509 09

365106-4

572000-4935

e-posT

fAx

bAnkgiro

JuridiskT nAmn

kontakt@brunskogs.se

0570-509 08

891-2735

brunskogs försäkringsbolag

