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 FÖRKÖPSINFORMATION
Avbrottsförsäkring – villkor GR AV:1

Försäkringen gäller för bortfall av täckningsbidrag vid ett avbrott i verksamheten.

VAD TÄCKER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller för avbrott som uppkommer i den försäkrade rörelsen genom
• skada som är ersättningsbar enligt egendomsförsäkringen
• stopp i tillförsel av el, data, gas, vatten, värme eller kyla som orsakas av en plötslig och oförutsedd  
 fysisk skada på matarledning eller tillhörande försörjningsenhet, central eller fördelningsstation 
• att tillträde till rörelsen hindras genom avspärrning beordrad av räddningstjänst eller 
 polismyndighet
• att leverantörsavtal inte kan fullföljas på grund av ersättningsbar egendomsskada som inträffar hos  
 kund eller leverantör inom Norden
• egendomsskada som är ersättningsbar enligt entreprenadförsäkringen.

HUR LÄNGE BETALAS AVBROTTSERSÄTTNING UT?
Om inte annat anges i försäkringsbrevet kan du få ersättning för avbrott i upp till tolv månader från det 
att egendomsskada inträffat. Vid maskinskada är gränsen i stället sex månader.

HUR HÖG KAN ERSÄTTNINGEN BLI?
Ersättning lämnas för det faktiska bortfallet, dock högst det belopp som anges i försäkringsbrevet.

VAD FINNS DET FÖR BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGEN?
Liksom för egendomsförsäkringen finns det beloppsbegränsningar för till exempel naturskador, vissa 
vätskeskador, transportskador, skador i samband med montage och skadegörelse utan samband med 
inbrott.

Om inte annat anges i försäkringsbrevet är högsta ersättning för avbrott till följd av
• maskinskada 40 000 SEK
• kund- och leverantörsavbrott 400 000 SEK
• avspärrning beordrad av räddningstjänst eller polismyndighet 400 000 SEK.

VILKA SÄKERHETFÖRESKRIFTER MÅSTE FÖLJAS?
För avbrottsförsäkringen gäller samma säkerhetsföreskrifter som för egendomsförsäkringen.

HUR LÅNG ÄR KARENSTIDEN?
Du har karenstid vid varje skadetillfälle. Om avbrottstiden varar längre än karenstiden tillämpas själv-
risk och avbrottet räknas från tiden för egendomsskadan. Om inte annat anges i försäkringsbrevet är 
karenstiden 24 timmar. För avbrott till följd av maskinskada, kund- eller leverantörsavbrott eller skada 
på arbetsområde är karenstiden dock 72 timmar om inte annat anges.

VAD ÄR SJÄLVRISKEN VID SKADA?
Självrisken är gemensam med egendomsförsäkringen.


