Avbrottsförsäkring
Särskilt villkor S 902:1
Med tillämpning av de allmänna villkoren i
övrigt gäller försäkringen med följande avsteg och särskilda bestämmelser
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Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för avbrott* till följd av ersättningsbar egendomsskada som inträffar inom det försäkringsställe som anges för avbrottsförsäkring i försäkringsbrevet.
Vid maskinavbrottsförsäkring skall dessutom den
egendom som skadas finnas angiven i försäkringsbrevet.
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Försäkrat intresse

Försäkringen gäller för avbrottsskada som består i att
det försäkringsmässiga täckningsbidraget minskar eller
går förlorat p g a inskränkningar i den försäkrade rörelsen under ansvarstiden*.
Försäkringen omfattar däremot inte avbrottsskada till
den del den täcks av annan gällande försäkring.

Kostnader av det slag som anges i definitionen dras från
försäljningsvärdet i den mån de förekommer i försäkringstagarens rörelse.
Anvisning till definitionen av försäkringsmässigt
täckningsbidrag
Kostnad för direkt och indirekt material skall 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, skall tillämpat debiteringspris alltid justeras
till gängse marknadspris. Denna bestämmelse behöver inte
tillämpas om avbrottsförsäkring tecknats gemensamt för
hela rörelsen respektive hela koncernen.
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Självrisk

Försäkringsbelopp

Med försäkringsbelopp avses i försäkringsbrevet angivet belopp vilket utgör försäkrat täckningsbidrag.
Försäkringsbeloppet skall under hela försäkringstiden
motsvara det försäkringsmässiga täckningsbidraget
under en efterföljande period motsvarande ansvarstidens* längd. I annat fall föreligger underförsäkring.
8.2
Försäkringsmässigt täckningsbidrag
Täckningsbidrag i avbrottsförsäkring definieras som
försäljningsvärdet efter lämnade kassa- och varurabatter (exklusive mervärdeskatt och särskilda varuskatter)
för såld, levererad vara eller utförda tjänster minskat
med häremot svarande kostnader för licenser, royalties, provisioner och bonus i den mån de inte är garanterade, direkt och indirekt material, d v s huvudsakligen råmaterial, förbrukningsartiklar och handelsvaror, emballage, frakter, transport- och sjöförsäkringspremier samt tullavgifter, reparation och underhåll av maskiner, verktyg och övriga driftsinventarier,
energi-, vatten- och avloppsavgifter i den mån de inte
utgör kontrakterade minimiavgifter.
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9.2
Karens
Försäkringen omfattar inte bortfall av täckningsbidrag
under ansvarstiden som orsakats av sådan inskränkning
under karenstiden som medför att produktion eller försäljning av vara eller. tjänst inte kan ske i normal omfattning.
Karenstiden räknas vid varje skadetillfälle från den tidpunkt då egendomsskadan inträffade.
Har avtal om karens träffats anges karenstidens längd i försäkringsbrevet.
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Försäkrade skadehändelser

10.14 Avbrott
Ersättning lämnas för avbrott* på grund av sådan egendomsskada som omfattas av ersättningsbar skadehändelse
enligt i försäkringsbrevet angivet villkor.
Avbrottet ersätts även om egendomsskadan är undantagen
i de angivna villkoren på grund av leverantörsåtagande.
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10.14.1 Undantag

13.8.1

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.

Med rörelsens redovisade intäkter och kostnader som
grund beräknas det försäkringsmässiga täckningsbidraget
under en jämförelseperiod. Jämförelseperioden skall vara
av samma längd som ansvarstiden*, dock högst 12 månader, och börja 12 månader före dagen för egendomsskadans inträffande.
Överstiger ansvarstiden 12 månader skall det sålunda
beräknade beloppet ökas med täckningsbidraget under en
mot den överskjutande tiden svarande jämförelseperiod,
som också börjar 12 månader före skadedagen.
Råder under ansvarstiden andra förhållanden än under jämförelseperioden skall det beräknade täckningsbidraget jämkas med hänsyn till detta.
Det jämkade beloppet skall anses utgöra det beräknade
täckningsbidrag som rörelsen skulle ha gett under ansvarstiden om skadan inte inträffat.
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Säkerhetsföreskrifter

För avbrottsförsäkringen gäller samma säkerhetsföreskrifter som för egendomsförsäkringen. Den försäkrade skall även iaktta i försäkringsavtalet särskilt angiven säkerhetsföreskrift. Vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift nedsätts ersättningen i samma mån som
för egendomsförsäkringen.
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Åtgärder i samband med skada

12.1
Räddningsplikt
Den försäkrade skall 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 rörelsens drift,
• söka bereda sådana arbetstagare, som genom skadan blivit arbetslösa, annan produktiv sysselsättning än den ordinarie arbetsuppgiften.
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Skadevärderingsregler

13.8
Värdering av skada – avbrott
Skada regleras efter ansvarstidens* slut.
Skada värderas till skillnaden mellan beräknat täckningsbidrag under ansvarstiden enligt 13.8.1 och uppnått täckningsbidrag under ansvarstiden enligt 13.8.2
minskat med
• sådan förlust som undantas i 10.14.1,
• sådan i täckningsbidraget enligt 13.8.1 ingående kostnad som kunnat inbesparas,
• det täckningsbidrag som innefattas i ersättning för egendomsskadan, t ex för varor och
eget reparationsarbete,
• den avkastning som den försäkrade under ansvarstiden erhållit på ersättning för egendomsskadan.
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13.8.2

Beräknat täckningsbidrag

Uppnått täckningsbidrag

Det försäkringsmässiga täckningsbidrag som rörelsen
faktiskt givit under ansvarstiden* fastställs och ökas med
kostnader som inte är försäkrade till den del de överstiger
vad som proportionellt svarar mot rörelsens minskade omfattning, såvida inte försäkringstagaren visar att de medfört
minskning av skadan.
Täckningsbidraget skall ökas med täckningsbidrag som till
följd av skadan under ansvarstiden uppstått i annan rörelse,
som den försäkrade, eller annan för dennes räkning, driver.
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Skadeersättningsregler

14.4
Underförsäkring
Om försäkringsbeloppet är lägre än det beräknade
täckningsbidraget enligt 8.2 föreligger underförsäkring och
ersättning lämnas endast för så stor del av skadan som försäkringsbeloppet utgör av det beräknade täckningsbidraget.
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Definitioner

Avbrott
Med avbrott förstås sådan inskränkning i den försäkrade
rörelsen som föranleder bortfall av försäkringsmässigt
täckningsbidrag.
Ansvarstid
Med ansvarstid avses den tidsperiod under vilken bortfall
av försäkringsmässigt täckningsbidrag ersätts. Ansvarstidens längd anges i försäkringsbrevet och räknas från den
tidpunkt då egendomsskadan inträffar.
Avbrottstid
Med avbrottstid avses den tidsperiod från skadedagen
under vilken egendomsskadan föranleder bortfall av
försäkringsmässigt täckningsbidrag eller insatser för att
undvika sådant bortfall.
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