Extrakostnad/forceringsförsäkring för entreprenad
Särskilt villkor A 313 F
Detta villkor gäller i anslutning till CAR-villkor
B 367 F.
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Vem försäkringen gäller för

5

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen gäller - om inte annat anges i försäkringsbrevet- endast för försäkringstagaren såsom
innehavare av försäkrad rörelse.

Försäkringen gäller för extrakostnader till följd av
skadehändelse enligt CAR-villkor B 367 F punkt 7, dock
inte för extrakostnader till följd av skador på egendom
enligt CAR-villkor B 367 F punkt 5,2.

Ansvarstiden är - om inte annat anges i försäkringsbrevet
- 18 månader och räknas från den tidpunkt egendomsskadan inträffade.

Försäkringen gäller endast för extrakostnader som belöper
sig på ansvarstiden.
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När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för extra kostnader som uppkommit
vid avbrott under ansvarstiden till följd av egendomsskda
som inträffat under den tid försäkringen varit i kraft.
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Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för extrakostnader vid avbrott till
följd av ersättningsbar skada som inträffar
• inom Arbetsområde, tillfällig upplagsplats eller
kontors- och lagerlokal,
• hos kund eller leverantör med vilken försäkringstagaren har gällande kontrakt inom Norden.
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Försäkrat intresse

Försäkringen avser extrakostnader, bl a forceringskostnader, som är en följd av egendomsskada. Med
ovanstående avses ofrånkomliga kostnader för rimliga
åtgärder i syfte att upprätthålla den försäkrade verk
samheten i den omfattning den skulle haft om skada inte
inträffat.
Undantag
Försäkringen gäller inte för
• normal kostnad för att återställa skadad egendom eller
kostnad som består i värdeminskning,
• kostnad som uppkommit på grund av att skadad
egendom inte omedelbart återställs såvida inte dröjsmålet
beror på hinder som försäkringstagaren inte kunnat
påverka,
• förlust av inkomst eller goodwill,
• vite för leveransstörningar.

Medför extrakostnad nytta även efter ansvarstidens slut
medtas den med högst det belopp som kan anses falla på
ansvarstiden.
5.1
Försäkringsbelopp
Försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet.
5.2
Undantag
Ersättning lämnas inte för extrakostnader som beror på
förlängd avbrottstid på grund av den försäkrades
ekonomiska förhållnden, t ex bristande försäkringsskydd
eller kapitalbrist.
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Undantag - Begränsningar

Ersättning lämnas inte för
• skada som inte orsakats av Arbeten,
• skada som orsakats av brukande,
• skada till den del den omfattas av annan egendoms- eller
ansvarsförsäkring,
• skadehändelse som normalt ingår i brand-, vatten- eller
inbrottsförsäkring, dock tillämpas inte undantaget om
egendomsförsäkring finns på sådan skada till den del
ersättning reduceras på grund av reglerna om fareökning.
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Försäkringsform

Försäkringen är en förstariskförsäkring. Uppkommen
skada ersätts intill försäkringsbeloppet - med de
begränsningar som framgår av villkoren i övrigt.
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Skadevärderingsregler

Skadevärdering sker enligt Skadevärderingsregler enligt
CAR-villkor B 367 F. Återställs inte egendom på samma
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plats
lämnas
endast
röjningskostnader.
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ersättning

för

rimliga

Ersättningsregler

Försäkringsbeloppet utgör den sammanlagda högsta
ersättningen för skador som drabbar varje sådan fastighet
eller anläggningen som är eller varit föremål för Arbeten.

10 Självrisk
Vid varje skadetillfälle dras från det sammanlagda
skadebeloppet en självrisk som är 50% av basbeloppet
såvida inte annan självrisk angivits i försäkringsbrevet.
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