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Epidemiavbrott 

2 Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller endast för den försäkrade såsom ägare till försäkrad 
egendom. 

3 När försäkringen gäller  
Försäkringen gäller för skada som har inträffat under försäkringstiden under 
förutsättning att försäkringen har varit i kraft.  

4 Var försäkringen gäller  
Försäkringen gäller vid myndighetsingripande på försäkringsställe (gatuadress, 
kvartersnummer eller fastighetsbeteckning) som anges i försäkringsbrevet. 

5 Vad försäkringen gäller för  
5.1 Försäkringens omfattning 
Ersättning lämnas för avbrott som uppkommer på grund av 
myndighetsingripande med stöd av smittskyddslagen, SFS 2004:168, eller 
livsmedelslagen, SFS 2006:804, för att förhindra spridning av smittsam sjukdom 
bland människor. 

6 Vad försäkringen inte gäller för - Undantag 
Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret allmänna 
avtalsbestämmelser WI00. 
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6.1 Försäkringen omfattar inte 
Ersättning lämnas inte för:  

• kostnader och förluster, för vilka ersättning utgår från allmänna medel. 
Har ersättning från allmänna medel inte medgivits på grund av att anspråk 
på sådan ersättning inte framställts inom föreskriven tid, lämnas inte 
ersättning genom försäkringen för sådan ersättning som kunnat utgå från 
allmänna medel om anspråk framställts inom föreskriven tid, kostnader för 
sanering av egendom för att förhindra spridning av smittsam sjukdom  

• sådan förlust som är en följd av att myndighet förbjuder vidare 
bearbetning eller försäljning av vara, samt med anledning härav 

• nödvändiga kostnader för bortforsling och destruktion av varan. 

Försäkringen gäller inte för avbrott orsakat av mul- och klövsjuka samt för avbrott 
orsakat av, bidragit till, till följd av, i konsekvens av, i samband med eller på annat 
sätt direkt eller indirekt kan hänföras till: 
a) coronavirus  
b) coronavirus sjukdom (COVID-19)  
c) allvarligt akut respiratoriskt syndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2)  
d) varje mutation av eller variation av a), b) eller c) ovan  
e) rädsla eller förväntan på a), b), c), eller d) ovan, oberoende om någon annan 
orsak eller händelse har samband med ovan. 
 

6.2 Räddnings- och extrakostnader 
Epidemiavbrottsförsäkringen gäller inte för kostnader som avser sanering av  
lokaler och annan egendom, borttransport och destruktion av egendom. 

7 Försäkringsbelopp  
Med försäkringsbelopp avses i försäkringsbrevet angivet belopp, vilket utgör 
försäkrat täckningsbidrag.  
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Försäkringsbeloppet ska vid skadetillfället motsvara det försäkringsmässiga 
täckningsbidrag som rörelsen skulle gett under en period motsvarande 
ansvarstidens längd om skada inte inträffat om försäkringsbeloppet anges som 
första risk i försäkringsbrevet ersätts skada upp till försäkringsbeloppet. 
 

7.1 Högsta ersättning 
Högst ersättning är 10 000 000 SEK vid varje skadetillfälle om inte annat anges i 
försäkringsbrevet. 

8 Säkerhetsföreskrifter  
Föreskrift som meddelats i lag, förordning eller av myndighet och vars 
iakttagande är ägnat att förebygga eller begränsa smittspridning, ska anses som 
intagen i detta försäkringsvillkor. 

9 Åtgärder vid skada  
9.1 Ersättningskrav 
Den försäkrade ska genom handling utfärdad av vederbörlig myndighet styrka 
den tid som rörelsen enligt myndighetens beslut inte kunnat drivas. Den 
försäkrade ska vidare styrka att han i fastställd ordning sökt ersättning av 
statsmedel. Har ersättning av statsmedel ej medgetts på grund av att anspråk på 
sådan ersättning inte framställts inom härför föreskriven tid, lämnas inte 
ersättning genom denna försäkring för sålunda utebliven ersättning av 
statsmedel. 

10 Självrisk och Karens 
10.1 Självrisk 
Vid varje skadetillfälle dras från skadebeloppet, ett belopp som utgör den 
försäkrades självrisk. Självrisken är 20 % av basbeloppet. Avtal kan träffas om 
annan självrisk, som då framgår av försäkringsbrevet. Som ett skadetillfälle  
anses även flera ingripanden föranledda av samma orsak. 
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10.2 Karens 
Försäkringen omfattar inte förlust under karenstiden. Karenstiden räknas från den 
tidpunkt då myndighetsingripande sker. Karenstiden är 24 timmar om inte annat  
anges i försäkringsbrevet 
 

11 Definitioner 
Täckningsbidrag 
Med täckningsbidrag i avbrottsförsäkring förstås försäljningsvärdet för såld, 
levererad vara eller utförda tjänster, exklusive mervärdeskatt, minskat med 
nedanstående kostnader för försäljning, tillverkning och drift bestående av 

• lämnade rabatter, bonus och provisioner till annan än fast anställd  
• frakter, transport- och sjöförsäkringspremier, samt tullavgifter  
• emballage 
• licenser och royalties i den mån de inte är garanterade 
• förbrukning av direkt och indirekt material, d.v.s. huvudsakligen 

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. 

I täckningsbidraget inräknas här löner till alla arbetare samt av dessa löner 
beroende avgifter enligt lag eller avtal. 
 
Karens 
Med karens avses att försäkringen inte lämnar ersättning för bortfall av 
täckningsbidrag under viss tid (karenstiden). Karenstiden räknas från den 
tidpunkt för egendomsskadan eller annan händelse som omfattas av 
avbrottsförsäkringen inträffat. 
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