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Epidemiavbrottsförsäkring för    
 Hunddagis – T201:1

Gäller från och med 2016-10-01.

Med tillämpning av grundvillkor för Avbrottsförsäkring samt i försäkringsbrevet angivna villkor i övrigt, 
gäller följande ändringar och tillägg.

2  När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för avbrott som uppkommer under ansvarstiden till följd av rekommendation från 
veterinär enligt punkt 6 och som sker under den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden). 

2.1 ANSVARSTID
Ansvarstiden är 1 månad och räknas från den dag ingripande enligt punkt 6 nedan sker.

6  Vad försäkringen gäller för

6.1 AVBROTT TILL FÖLJD AV SMITTA/SJUKDOM HOS HUND
Försäkringen gäller för avbrott som uppstår i den försäkrade rörelsen genom att behandlande veterinär 
eller myndighet beordrar eller rekommenderar att verksamheten stängs för att hindra spridning av smitt-
sam sjukdom. 

Ersättning för avbrott lämnas om verksamheten stängs på grund av följande smittor/sjukdomar:
• Kennelhosta
• Giardia 
• Oslerus osleri, Crenosoma vulpis, Capillaria aerophila (lungmaskar)
• Leptospiros
• Rabies
• Salmonella
• Tuberkulos (Mycobacterium tuberculosis och bovis) 
• Staphylococcus pseudintermedius
• Microsporum canis (ringorm)
• Pasteurella spp
• Ekinella corrodens
• Neisseria weaveri
• Weeksella zoohelcum
• S psudointermedius/aureus
• Capnocytophaga
• Clostridium difficile
• ESBL-producerande tarmbakterier
• MRSA

6.2 SANERING
Försäkringen lämnar ersättning för saneringskostnad till följd av avbrott enligt punkt 6.1. 
Ersättning lämnas antingen för:
• sanering utförd av extern part,
eller
• sanering utförd av egen personal. Ersättning lämnas då för eget arbete med 150 kr per timme plus 
kostnader för saneringsmedel.
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7 Vad försäkringen inte gäller för

7.3 DESTRUKTION OCH BORTTRANSPORT 
Ersättning lämnas inte för kostnader för destruktion av lokaler och annan egendom eller borttransport 
och destruktion av egendom.

7.4 SKADA PÅ, VÄRDEMINSKNING AV ELLER INDIREKT SKADA 
Ersättning lämnas inte för skada på eller värdeminskning av egendom och inte heller för förlust som är 
en indirekt följd av veterinärs åtgärd, exempelvis genom att viss vara inte har kunnat säljas på grund av 
rådande förhållanden.

9 Försäkringsbelopp/Högsta ersättning

9.1 AVBROTT
Ersättning lämnas med 90 % av verksamhetens omsättning för de dagar verksamheten skulle varit öppet 
om avbrottet inte uppstått, dock längst under ansvarstiden.

9.2 SANERING
Högsta ersättning för saneringskostnad utgör 5 000 kr.

10 Karens och självrisk

10.2 KARENSTID
Försäkringen gäller utan karenstid.

10.2 SJÄLVRISK 
Grundsjälvrisken utgör 4 000 kr om inte annat anges i försäkringsbrevet.

11 Säkerhetsföreskrifter
Den försäkrade ska iaktta de föreskrifter – med tillämpningsföreskrifter – som i syfte att förhindra eller 
begränsa skada meddelats i lag eller förordning i till exempel
• Epizootilag (1999:657),
• zoonoslagen (1999:658),
• lagen (2006:806) om provtagning på djur m m,
eller annan tillämplig lag eller förordning eller av myndighet utfärdad föreskrift.

12 Åtgärder vid skada

Utöver de åtgärder som framgår av grundvillkor för Avbrottsförsäkring, punkt 12, ska försäkringstagaren 
genom intyg utfärdad av veterinär styrka den tid som verksamheten på grund av rekommendation från 
veterinär inte kan drivas.

14  Skadevärderingsregler

14.1.4 SKADEBELOPP 
Avbrott värderas till 90 % av förlorad omsättning, exklusive moms, under den tid verksamheten varit 
stängd. 

För sanering värderas skadan till faktisk kostnad, dock högst 5 000 kr.     


