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Denna information är en kortfattad beskrivning 
av försäkringspaket för elinstallatörer. För för-
säkringen gäller alltid de fullständiga villkoren. 
Villkoren finns att hämta på www.modernafor-
sakringar.se/foretag. 

Allmänt
Företagsförsäkring för elinstallationsföretag kan tecknas 
för verksamhet elinstallation.
Försäkringen är en paketlösning och innehåller det som du 
som elinstallatör behöver. Utöver grundpaketet finns det 
några tilläggsförsäkringar att komplettera skyddet med. 
Äger du en fastighet kan en fastighetsförsäkring behöva 
tecknas och för motorfordonen finns motorfordonsförsäk-
ringar. Det här är en sammanfattning av vad som kan ingå i 
försäkringspaketet.

Grundpaket
• Ansvarsförsäkring inklusive entreprenörsansvar
• Egendomsförsäkring 
• Avbrottsförsäkring
• Krisförsäkring
• Allriskförsäkring för entreprenad inklusive befintlig 

egendom (ROT)
• Stilleståndsförsäkring för entreprenör 
• Åtkomstförsäkring för entreprenör 

• Rättsskyddsförsäkring
• Försäkring för verktyg i servicebil

Förslag på tilläggsförsäkringar 
• Tjänstereseförsäkring
• Sjukavbrottsförsäkring
• Förmögenhetsbrottsförsäkring
• Kollektiv olycksfallsförsäkring

Övriga försäkringar
• Fastighetsförsäkring
• Fordonsförsäkring 

Ansvarsförsäkring

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller om ditt företag blir skadeståndsskyldigt 
för person- eller sakskador, inklusive produktansvars-
skador, enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller 
allmänna leveransbestämmelser som ges ut av branschor-
ganisation inom ditt företagsverksamhetsområde.
Försäkringen omfattar dessutom ren förmögenhetsskada 
enligt personuppgiftslagen och miljöbalken med vissa 
begränsningar. Beroende på vilken verksamhet ditt företag 
har kan du i många fall teckna en tilläggsförsäkring som 
även omfattar andra rena förmögenhetsskador.
I de fall försäkringen inte omfattar en sak- eller person-



skada omfattar försäkringen inte heller förmögenhetsskada 
till följd av den undantagna skadan.

Om skadeståndet omfattas av försäkringen och överstiger 
självrisken, åtar sig Moderna Försäkringar att utreda om 
ditt företag är skadeståndsskyldigt, förhandla med den 
som kräver skadestånd, föra företagets talan vid rättegång 
och betala det skadestånd som företaget kan bli skyldig att 
betala.

Försäkringen gäller för skador som inträffar inom det geo-
grafiska område som anges i försäkringsbrevet. Normalt 
inom Norden.

Högsta ersättning
Försäkringsbeloppet för ansvarsförsäkring är normalt 10 
miljoner kronor. 

För vissa skadehändelser är ersättningen begränsad. Det 
framgår av försäkringsvillkoren och gäller till exempel 
• Skada på omhändertagen egendom
• Skada i sambandmed lyft och förflyttning
• Kostnader för låsbyte i samband med att omhänderta-

gen nyckel kommit bort.

Exempel på undantag
Samtliga undantag framgår av försäkringsvillkoret. An-
svarsförsäkringen omfattar bland annat inte skador som 
orsakats av vissa kemiska ämnen, vissa hälsofarliga ämnen, 
vissa användningsområden och vissa produkter till exempel 
tobak och asbest.

Försäkringen omfattar inte heller skadeståndskrav för ska-
dor som normalt täcks av andra försäkringar, till exempel 
trafikförsäkring, produktfelsförsäkring, eller av garantier 
och utfästelser som du åtagit dig utöver branschens gäl-
lande standardavtal.

Skador som inträffar i Nordamerika omfattas i regel inte av 
ansvarsförsäkringen.

Säkerhetsföreskrifter 
Säkerhetsföreskrifterna i sin helhet framgår av villkoret. 
Säkerhetsföreskrifter gäller för takarbeten som inte är heta 
arbeten. Med takarbeten avses här arbete och snöröjning 
på tak.
Om säkerhetsföreskrift inte varit uppfylld vid skada görs 
ett avdrag med 50 % av den sammanlagda ersättning som 
annars skulle ha betalats från försäkringen, dock med lägst 
ett och högst 10 prisbasbelopp.

Självrisk och särskilda självrisker
Försäkringen gäller med den grundsjälvrisk som avtalats 
och som framgår av försäkringsbrevet. 
Samtliga särskilda självrisker framgår av försäkringsvill-
koret. Särskild självrisk gäller till exempel vid heta arbeten 
och vid sprängning. Den särskilda självrisken är då 30 % 
av skadekostnaden, dock lägst ett och högst 10 prisbasbe-
lopp.

Egendomsförsäkring 

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för skadehändelserna brand, vatten, 
inbrott, rån, glas, transport, hyrd lokal, naturskadasskada 
och allrisk. Maskinförsäkring är en tilläggsförsäkring till 
egendomsförsäkringen.

Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden 
om inte annat anges i försäkringsbrevet.

Högsta ersättning
Försäkringen gäller med de försäkringsbelopp (högsta 
ersättning) som anges i försäkringsbrevet för respektive 
egendom. För vissa skadehändelser finns högsta ersätt-
ningsbelopp som framgår av respektive avsnitt i försäk-
ringsvillkoret.

Exempel på undantag
Samtliga undantag framgår av försäkringsvillkoret. Några 
exempel på undantag:
• stormskada på staket, markis eller liknande
• vattenskada genom bristande tätskikt i våtutrymme 

om tätskiktet är äldre än 35 år
• rånskada då den som utsatts för rånet medverkat till 

eller främjat skadan 
• glasskada på glas i växthus och inte heller för egendom 

i växthus
• transportskada vid yrkesmässig transportverksamhet
• naturskada på trädgård, tomt och markanläggning
• allriskskada genom att egendomen glömts, tappats 

eller förlagts
• maskinskada genom sprängningsarbete.

Exempel på säkerhetsföreskrifter
Samtliga säkerhetsföreskrifter framgår av försäkringsvill-
koret. 

• För brandförsäkringen gäller lagstadgade säkerhets-
föreskrifter avseende brandfarliga och explosiva varor 
samt starkströmsanläggningar. Särskilda säkerhetsfö-
reskrifter gäller även vid så kallade brandfarliga heta 
arbeten (arbete som medför uppvärmning eller gnist-
bildning vid till exempel svetsning och takläggning) 
samt vid utomhusförvaring av brännbart material.

• För vattenskadeförsäkringen gäller för varor befintliga i 
källarlokal att varorna ska vara uppallade minst 10 cm 
över golvet.

• För inbrottsförsäkringen gäller krav på inbrottsskydds-
klass. Vilken skyddsklass som gäller för aktuell verk-
samhet framgår av försäkringsbrevet. Skyddsklasserna 
beskrivs i skyddsklassfoldrar eller i särskilda villkor 
Inbrottsskydd skyddsklass 1,2 och 3.

• För rånförsäkringen gäller att den som hanterar pengar 
och värdehandlingar inom försäkringslokal ska ha fyllt 
18 år, såvida inte annan arbetstagare som uppnått 
samma ålder samtidigt vistas i lokalen.

• För transportförsäkring gäller att nyckeln till fordonet 
inte får lämnas kvar i, på eller i närheten av fordonet.



Om säkerhetsföreskrift inte varit uppfylld vid skada är på-
följden att skadeersättningen minskas eller helt faller bort 
beroende på skadehändelse.

Självrisk och särskilda självrisker
Försäkringen gäller med den grundsjälvrisk som avtalats 
och som framgår av försäkringsbrevet.
Samtliga särskilda självrisker framgår av försäkringsvillko-
ren. Exempel på särskilda självrisker:
• ett prisbasbelopp utöver avtalad grundsjälvrisk vid 

skada genom frysning
• ett prisbasbelopp utöver avtalad grundsjälvrisk vid 

naturskada

Avbrottsförsäkring
Avbrottsförsäkringens syfte är att täcka de förluster som 
uppkommer till följd av en inträffad egendomsskada, till ex-
empel brand. Försäkringen ersätter dels de fasta kostnader 
som kvarstår i företaget, dels den vinst som företaget skulle 
ha gjort om egendomsskadan inte hade inträffat, med 
andra ord att ersätta bortfall av täckningsbidrag. Utöver 
detta kan även extrakostnader ersättas för att hålla igång 
verksamheten helt eller delvis.
Beroende på årsomsättning kan försäkringen tecknas som 
• årsomsättningsbaserad avbrottsförsäkring med års-

omsättningen som högsta ersättning inklusive extra-
kostnader eller

• täckningsbidragsbaserad avbrottsförsäkring inklusive 
extrakostnader upp till 500 000 kr. Extrakostnadsbe-
loppet kan höjas vid behov. 

I försäkringsbrevet framgår vilken avbrottsförsäkring som 
gäller.
 
I avbrottsförsäkringen ingår även avbrott och extrakostna-
der: 
• som beror på att tillgänglighet till rörelsen hindras av 

Räddningstjänsten eller Polismyndigheten inom ramen 
för myndighetsutövning. Högsta ersättning 1 000 000 
SEK

• som beror på oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, 
vatten, värme, tele- och datakommunikation. Högsta 
ersättning 1 000 000 SEK    

• som beror på att egendomsskada inträffat hos kund 
eller leverantör eller om skada inträffat i lokal som för-
säkrad hyrt för framtida bruk och som den försäkrade 
inte kan flytta in i den tidpunkt som avtalats. 

Ansvarstiden (den längsta tid under vilken avbrottsersätt-
ning lämnas) är normalt 12 månader. Aktuell ansvarstid 
anges i försäkringsbrevet.

Karenstiden (den tid då ersättning inte lämnas) är lägst 24 
timmar. Karenstiden anges i försäkringsbrevet och försäk-
ringsvillkoret. 

Högsta ersättning  
Försäkringsbeloppet, den högsta ersättningen kan vara 
lika med den försäkrade verksamhetens årsomsättning 

vid årsomsättningsbaserad avbrottsförsäkring eller det 
valda försäkringsbeloppet vid täckningsbidragsbaserad 
avbrottsförsäkring. Det aktuella försäkringsbeloppet anges 
i försäkringsbrevet.   

Exempel på undantag
Samtliga undantag framgår av försäkringsvillkoren.
Försäkringen gäller inte för förlust eller kostnad som beror 
på förlängd avbrottstid som orsakas av
• att den försäkrade underlåter och dröjer med att vidta 

lämpliga åtgärder för att återuppta eller upprätthålla 
driften

• att den försäkrade har bristande försäkringsskydd eller 
kapitalbrist 

• och inte heller för förseningsvite, vite, kostnad för häv-
ning av avtal eller liknande.

Krisförsäkring

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes 
arbetstagare i den försäkrade verksamheten. 

Försäkringen omfattar kristerapi för försäkrad person som 
drabbas av akut psykisk kris orsakad av 
• rån, hot eller överfall 
• allvarligt olycksfall 
• annan traumatisk händelse som brand, explosion eller 

naturkatastrof som inträffar i samband med tjänsten. 

 Försäkringen omfattar maximalt 10 behandlingar per 
skada och försäkrad. Behandlingen skall utföras i Sverige av 
legitimerad psykolog och påbörjas inom en tolvmånaders-
period från skadetillfället. 

Högsta ersättning
Högsta ersättning är begränsad till 0,5 prisbasbelopp per 
försäkrad och sammanlagt 10 prisbasbelopp per skadetill-
fälle.

Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

Allriskförsäkring för entreprenad inklusive befint-
lig egendom (ROT)

Omfattning 
Försäkringen gäller för skada vid entreprenadverksamhet. 
Försäkringen uppfyller kraven på minimiomfattning för 
allriskförsäkring enligt AB 04 och ABT 06 som beskrivs i AF 
AMA 12. 
Försäkringen gäller för skada på arbeten under entrepre-
nadtid och garantitid i enlighet med bestämmelserna i AB 
04 och ABT 06. Dock högst 5 års garantitid. Om standard-
bestämmelser inte är avtalade är försäkringen begränsad 
till högst 2 år efter avlämnat arbete och ger inte större 
skydd än om AB 04 eller ABT 06 hade varit avtalade. 



Vid arbete utfört med konsument som beställare gäller 
försäkringen enligt konsumenttjänstlagens bestämmelser. 
Dock högst 5 år efter att arbetet är slutfört. 

Försäkringen gäller även för ansvarstid efter garantitid i de 
fall AB 04, ABT 06 eller ABS 09 är avtalade. 

Försäkringen gäller också för skada på egendom i trans-
portmedel, dock högst 250 000 SEK vid stöldskada och 
500 000 SEK vid annan skada. 

Dessutom ger försäkringen skydd för befintlig egendom 
i direkt anslutning till arbetsområde om den försäkrade 
skriftligen åtagit sig att försäkra denna egendom. 

Försäkrad egendom 
Försäkringen omfattar arbeten, hjälpmedel, ritningar, arki-
valier, datainformation och programlicenser samt arbets-
tagares egendom och befintlig egendom och gäller med de 
belopp som framgår i försäkringsbrevet och villkoren. 

Försäkringsbeloppet för hjälpmedel ska motsvara nyan-
skaffningsvärdet för alla hjälpmedel som ägs, lånas, hyrs 
eller leasas av den försäkrade. 

Försäkringsbeloppet för arbeten ska motsvara kontrakts-
summan avseende försäkringsårets högsta entreprenad 
samt av beställaren tillhandahållen egendom och arbets-
prestation. 
Försäkringen omfattar egendom som försäkrad äger eller 
som försäkringstagaren enligt entreprenadavtalet eller an-
nat skriftligt avtal svarar för eller åtagit sig att försäkra. Den 
beställare som är byggherre är medförsäkrad vad gäller 
entreprenaden. 
Försäkringsbeloppet för hjälpmedel får överskridas med 20 
%, dock högst 100 000 SEK, för skada på tillfälligt lånade 
eller hyrda hjälpmedel. 

Försäkringen gäller inte för egendom som försäkringsta-
garen yrkesmässigt hyr ut eller leasar ut och inte heller 
för arbeten som utförs i konsortium, såvida detta inte är 
särskilt angivet i försäkringsbrevet.
Följande egendom omfattas endast om särskilt tilläggsav-
tal finns
• Arbeten – i den mån arbetsåtagandet överstiger  

1 000 000 SEK – avseende petrokemisk industri, kärn-
kraftverk, bro, viadukt, bergrum, tunnel, dammbygg-
nad, vattenkraftstation, hamnanläggning eller arbeten 
under, i eller ovanför vattendrag, sjö eller hav.

• Hjälpmedel av typ trafikförsäkringspliktiga fordon 
och släpfordon till dessa samt gräv-, schakt-, väg- och 
pålningsmaskin, mobilkran, tornsvängkran, luftfartyg, 
luftkuddefarkoster (svävare), hydrokoptrar, kassuner, 
pontoner, skepp och båtar, pontonkranar, mudderverk 
samt byggnadsverk under bogsering till sjöss. 

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller inom Norden på arbetsområde, tillfällig 
upplagsplats, försäkringsställe, i arbetstagares bostad och i 

transportmedel.

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för oförutsedd fysisk skada på eller 
förlust av försäkrad egendom.
Försäkringen gäller för låsändringar till följd av stöld av 
nyckel eller kod i samband med rån eller inbrott i lokal som 
uppfyller inbrottsskyddsklass 1 eller i arbetstagares bostad 
vars dörrar varit låsta och fönster stängda och reglade. 
Högsta ersättning är 150 000 SEK. 

Exempel på undantag
Försäkringen gäller inte för skada 
• genom uppsåt, grov vårdslöshet och risktagande
• genom bedrägeri, förskingring eller liknande förmö-

genhetsbrott
• på begagnad egendom ingående i sådana arbeten som 

utgör montageverksamhet
• på förbrukningsmaterial 
• av sådan art som inte är en följd av påvisbar yttre orsak
• som består i att utrustning till bergborrmaskin fastnar 

eller går förlorad under marknivå 

För arbeten gäller försäkringen inte för kostnad för att 
åtgärda fel och inte heller för skada till följd av fel. Undanta-
get gäller dock endast kostnader som skulle ha uppkommit 
om felet hade åtgärdats omedelbart innan skada uppkom-
mit.

Säkerhetsföreskrifter
Vid inbrott på försäkringsställe gäller att säkerhetsföre-
skrift (inbrottsskyddsklass, larm) som gäller på försäkrings-
stället ska vara uppfylld. Vid inbrott i arbetstagares bostad 
gäller att dörrar är låsta och fönster är stängda och reglade.

Vid stöld och inbrott på arbetsområde, tillfällig upplags-
plats och i transportmedel gäller att rimliga säkerhetsåt-
gärder för att förhindra stöld, vidtagits. 

Dessutom gäller de säkerhetsföreskrifter för brand, stöld 
och hantering av datainformation med mera som framgår i 
försäkringsvillkoret.

Om säkerhetsföreskrift inte varit uppfylld vid skada är 
påföljden att skadeersättning minskas eller helt faller bort 
beroende på situation.

Forcerings- och extrakostnader
Försäkringen omfattar skäliga forcerings- och extrakostna-
der upp till 500 000 SEK om inte annat anges i försäkrings-
brevet.

Stilleståndsförsäkring för entreprenör
Som tillägg till avbrottsförsäkringen kan en stilleståndsför-
säkring tecknas. Stilleståndsförsäkringen gäller för onyttiga 
lönekostnader under ett stillestånd om högst 30 dagar på 
grund av en i övrigt ersättningsgill skada. Försäkringen har 
en karenstid om 2 dygn och högsta ersättning är  
500 000 SEK.



Åtkomstförsäkring för entreprenör
Som tillägg till allriskförsäkring för entreprenad kan åt-
komstförsäkring för entreprenör tecknas.

Vad försäkringen gäller för
Vid ersättningsbar skada på försäkrade arbeten på arbets-
område när skadan beror på fel i material eller felaktigt ut-
förd arbetsprestation eller felaktiga beräkningar, ritningar, 
beskrivningar, råd eller anvisningar, gäller försäkringen för 
• kostnad för lokalisering och friläggning av felaktighe-

ten 
• återställandekostnad som erfordras för att avhjälpa 

skadan.

Vad försäkringen inte gäller för
Åtkomstförsäkringen gäller inte för 
• skada som framträder senare än 2 år efter att skadade 

arbeten avlämnats/övertagits av beställaren 
• kostnader för att avhjälpa själva felet 
• lokaliserings-, friläggnings- och återställandekostna-

der avseende putsad, oventilerad träregelväggkon-
struktion. 

Högsta ersättning 
Försäkringsbeloppet för åtkomstförsäkringen är 500 000 
kronor om inte annat anges i försäkringsbrevet. Högsta er-
sättning för samtliga åtkomstkostnader enligt försäkrings-
villkoret, som uppkommer under ett och samma försäk-
ringsår är begränsat till det dubbla försäkringsbeloppet. 

Självrisk 
Försäkringen gäller med den grundsjälvrisk som avtalats 
och som framgår av försäkringsbrevet.
Vid samtidig egendoms-, avbrotts-, forcerings- och extra-
kostnadsskada tillämpas endast en självrisk, den högsta.

Rättsskyddsförsäkring

Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet 
och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade) i tvist 
som har direkt samband med den försäkrade verksamhe-
ten. Försäkringen omfattar även skattemål.

Försäkringen gäller också för försäkringstagaren såsom 
ägare, brukare eller nyttjanderättshavare av försäkrad fast-
ighet, samt för försäkringstagaren såsom brukare av fastig-
het där verksamheten bedrivs och som till övervägande del 
används för verksamheten.

När försäkringen gäller
Rättsskydd lämnas för sådana tvister som omfattas av 
försäkringen om försäkringen är i kraft när tvisten uppkom-
mer och om den då gällt under en sammanhängande tid av 
minst två år (hos Moderna eller annat försäkringsbolag). 
Försäkringen gäller även för tvist som uppkommer om 
försäkringen varit gällande kortare tid än två år vid tvistens 
uppkomst, om de händelser eller omständigheter som 
ligger till grund för anspråket inträffat sedan försäkringen 

trädde i kraft.

Vid skattemål gäller försäkringen under förutsättning att 
försäkringen varit i kraft under det beskattningsår då den 
händelse som orsakar tvisten inträffade och alltjämt är i 
kraft när målet anhängiggörs (rättsskyddsförsäkring för 
skattemål för angiven verksamhet i annat försäkringsbolag 
under del av denna tid får tillgodoräknas).

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för tvist med motpart som har hemvist 
inom Norden, EU eller Efta, eller som avser fastighet belä-
gen i Norden. Vid skattemål gäller försäkringen i Sverige.

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds-och 
rättegångskostnader i tvistemål som den försäkrade inte 
kan få betalda av annan, samt skäliga utredningskostnader 
beställda av ombudet. Försäkringen gäller även för nöd-
vändiga och skäliga ombudskostnader vid tvist i skattemål 
angående taxering av den försäkrade verksamheten.

För att försäkringen ska gälla måste den försäkrade anlita 
ombud. Ombudet ska vara ledamot av Sveriges Advo-
katsamfund (advokat) eller biträdande jurist anställd hos 
advokat, eller annan person som för den enskilda tvisten 
uppfyller kraven på lämplighet. I tvist utanför Sverige 
måste försäkringstagaren anlita ombud som Moderna 
Försäkringar godkänner.

Exempel på undantag
• s k småmål, där värdet av vad som yrkas är lägre än 

0,5 prisbasbelopp
• arbetstvister
• tvist angående borgensåtagande eller liknande åta-

gande
• tvist som rör miljöfarlig verksamhet
• tvist avseende patenträttigheter
• tvist enligt marknadsföringslagen
• skattemål avseende bland annat skattebrott, sköns-

taxering, eftertaxering, mervärdesskatt.

Exempel på kostnader som inte omfattas:
• kostnader som avser eget arbete, förlorad arbetsin-

komst, resor eller uppehälle
• merkostnader som uppkommer genom att den försäk-

rade anlitar flera ombud eller byter ombud
• kostnad som skulle ha betalats genom allmänna 

medel om den försäkrade ansökt om allmän rättshjälp.

Verktygsförsäkring i servicebil 

Allmänt 
Verktygsförsäkring i servicebil är ett komplement till 
allmänt villkor för egendomsförsäkring. Försäkringen 
gäller för de verksamheter som har verktyg i servicebilar. 
Försäkringen gäller för verktyg förvarade i servicebil även 
utanför arbetstid vilket kan vara ett bra komplement till 
entreprenadförsäkringens omfattning avseende egendom i 
transportmedel.



Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller inom Norden under transport samt 
under lastning och lossning i samband med transporten. 
Med servicebil avses även tillhörande släpfordon. 

Försäkrad egendom och försäkringsbelopp 
Försäkringen omfattar egendom som består av verktyg, ar-
betsmaskiner (dock ej motordrivna fordon), arbetsmaterial 
och reservdelar som har direkt samband med serviceverk-
samhet eller entreprenadverksamhet. 

Undantagen egendom 
Exempel på egendom som undantas i försäkringen är: fast 
monterad utrustning i servicebilen, TV, GPS, kommunika-
tionsradio, takräck, takbox, lösa tillbehör brandsläckare, 
kupèvärmare och bilverktyg. 

Försäkringsbelopp 
Samtliga servicebilar som används i verksamheten ska 
anges till antalet i försäkringsbrevet för att full försäkring 
ska föreligga, annars ersätts så stor del av skadan som an-
talet angivna servicebilar utgör i förhållande till det verkliga 
antalet servicebilar som används i verksamheten. 

Vad försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada 
på eller förlust av försäkrad egendom. Försäkringen gäller 
för stöld endast om stöldtillfället kan preciseras. 

Undantag 
Försäkringen gäller inte för skada genom bedrägeri, 
förskingring eller liknande förmögenhetsbrott, skada som 
sker under transport i yrkesmässig trafik eller för egendom 
som tappas bort eller förlagts. 

Självrisk 
Självrisken är 20 procent av prisbasbeloppet om inte annat 
framgår av försäkringsbrevet. 

Exempel på säkerhetsföreskrifter 
Transportskada 
För att förhindra skada på egendom under transport, last-
ning och lossning ska 
• egendomen emballeras, packas, stuvas, anoljas eller i 

övrigt iordningställas på ett ändamålsenligt sätt 
• egendom som kan skadas av nederbörd vara täckt på 

tillfredställande sätt
• egendom av farlig beskaffenhet transporteras i enlig-

het med gällande lagar och förordningar för sådan 
transport

Stöldskada
För att förhindra stöld ska 
• egendom inte förvaras på öppet flak eller flak täckt 

med kapell utan att fordonet hålls under uppsikt
• släpfordon vara låst med godkänd låsenenhet (drag-

skolås) – både när det är kopplat till dragfordonet och 
när det har parkerats frånkopplat

• egendom inte förvaras på öppet flak eller flak täckt 
med kapell utan att fordonet hålls under uppsikt

• fordonets förarhytt, takbox, släpfordon och övriga 
utrymmen vara låsta

Om säkerhetsföreskrift inte varit uppfylld vid skada är på-
följden att skadeersättningen minskas eller helt faller bort, 
beroende på situation

Övriga försäkringar

Sjukavbrottsförsäkring 
Försäkringen gäller för avbrott eller merkostnad som upp-
kommer om försäkrad person drabbas av arbetsoförmåga 
eller avlider under den tid försäkringen är i kraft.

Försäkringen gäller längst till och med det år den i försäk-
ringsbrevet namngivna personen fyller 65 år.

Vid försäkringsfall gäller försäkringen längst till dess att
• arbetsoförmågan upphör
• ersättare som inbringar täckning motsvarande den 

namngivne personens andel av rörelsens fasta
• kostnader anställs
• den försäkrade rörelsen avyttras eller avvecklas, eller
• den namngivne personens anställning upphör.

Försäkring – Fasta kostnader
Har sjukavbrottsförsäkring tecknats för fasta kostnader 
gäller försäkringen för bortfall av bidrag till rörelsens fasta 
kostnader.

Med fasta kostnader avses
• avtalade löner och lönebikostnader till anställd per-

sonal. Hit räknas inte lön och lönebikostnad till den 
arbetsoförmögne

• eget uttag i enskild firma och handelsbolag, dock 
högst med ett belopp som svarar mot marknadsmäs-
sig lön och lönebikostnader och endast i den mån rö-
relsen i normalfallet skulle kunna bära denna kostnad. 
Hit räknas inte eget uttag till den arbetsoförmögne

• hyror och/eller arrendekostnader
• övriga fasta lokalkostnader (till exempel fasta upp-

värmningskostnader)
• fasta el, tele- och datakommunikationskostnader 

(abonnemangsavgifter)
• fasta kontrakterade kontorskostnader, till exempel 

bokförings- och revisionskostnader
• fasta medlemskostnader till bransch- och arbetsgivar-

organisationer
• räntekostnader i rörelsen
• fasta kontrakterade kostnader i leasingavtal.
• skatt och försäkring för fordon i rörelse
• försäkringspremier för rörelsen, dock inte pensions- 

eller kapitalklassade försäkringar
• planenlig avskrivning
• övriga angivna fasta kostnader enligt kontrakt



Försäkring – Merkostnader
Har sjukavbrottsförsäkring tecknats enbart för merkostnad 
gäller försäkringen för skälig
merkostnad för anlitande av vikarie i syfte att upprätthålla 
den försäkrade verksamheten i den
omfattning den skulle ha haft om skada inte inträffat.

Försäkringsbelopp
• Försäkring – Fasta kostnader
Försäkringsbeloppet per namngiven person skall utgöras 
av dennes andel av rörelsens totala fasta kostnader per år.

• Försäkring – Merkostnad
Försäkringsbeloppet per namngiven person skall utgöras 
av rörelsens merkostnad per år för anlitande av vikarie för 
den namngivne personen.

• Högsta ersättning
Högsta ersättning per månad är 1/12 av försäkringsbelop-
pet.

Karenstid
Karenstiden är 30 dagar

Exempel på undantag
Försäkringen gäller till exempel inte vid arbetsoförmåga 
som uppstår inom 2 år från försäkringens begynnelsedag 
och som beror på psykiska sjukdomar eller besvär, trött-
hetssyndrom, utbrändhet eller stressreaktion, elöverkäns-
lighet, kroniska smärttillstånd, fibromyalgi eller andra
myalgier, eller tinnitus.  

Följande försäkringar har separata produktinformations-
blad. 

• Tjänstereseförsäkring  
• Förmögenhetsbrottsförsäkring 
• Kollektiv olycksfallsförsäkring 
• Fastighetsförsäkring 
• Motorfordonsförsäkring 

 



Generella bestämmelser vid företagsförsäkring 

Försäkringstid
Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet och är avtalstiden för försäkringen. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen räk-
nas försäkringstiden först från tidpunkt då försäkringsavtalet ingås. Saknas utredning om vilken tid på dygnet som avtalet har 
ingåtts, ska det anses ha skett klockan tolv på dagen.

Premiebetalning
Premien ska vara betald senast på avtalstidens första dag eller på annan senare dag som anges på premiefakturan. Betalas pre-
mien inte i tid, föreligger dröjsmål med premiebetalningen. Om dröjsmål med premiebetalningen kvarstår även efter att påmin-
nelse förfallit är försäkringen inte i kraft förrän dagen efter att betalning kommit Moderna tillhanda. Dessutom har Moderna rätt 
att säga upp försäkringen vid dröjsmål med premiebetalning.

För tilläggspremie föranledd av ändring av försäkringen under försäkringstiden gäller att premien ska vara betald senast på 
ändringens avtalstids första dag eller på annan senare dag som anges på premiefakturan. Modernas ansvar inträder vid tidpunk-
ten då ändringen avser att börja gälla, under förutsättning att premien betalas i enlighet premiebetalningsreglerna. I annat fall 
träder ändringen inte i kraft.

Upplysningsplikt
Både vid tecknande och vid förnyelse av försäkringen är det viktigt att Moderna Försäkringar får rätt uppgifter om de försäk-
rades verksamheter, årsomsättning och andra uppgifter som ligger till grund för omfattning och premieberäkning. Om den 
försäkrade inser att Moderna Försäkringar tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden av uppenbar 
betydelse för riskbedömningen ska rätta uppgifter lämnas utan oskäligt dröjsmål. Om Moderna inte har fått rätt information 
riskerar den försäkrade att få minskad ersättning vid en skada eller att ersättningen helt uteblir.

Säkerhetsföreskrifter
Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är avsedda att förebygga 
eller begränsa skada. Försäkringsvillkoren innehåller ett särskilt avsnitt med de säkerhetsföreskrifter som gäller för respektive 
försäkringsmoment. Föreskrifter kan också anges i försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset eller i särskilt villkor.
Om säkerhetsföreskrift inte följts vid skada medför detta att den försäkrade får minskad ersättning eller att ersättningen helt 
uteblir.

Allmänna undantag
De allmänna undantagen för försäkringen är:
Atomkärnprocess och strålningsskada, Krig, terrorism, sabotage, upplopp mm, Grov vårdslöshet, uppsåt och förutsebar skada, 
Skada som annan svarar för, Dammgenombrott, Vulkanutbrott, Asbest.

Utöver Allmänna undantag kan undantag finnas under respektive avsnitt i försäkringsvillkoren.
 

Åtgärder vid skada
Räddningsplikt
När ett försäkringsfall inträffar, eller kan befaras vara omedelbart förestående, ska den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder 
för att förhindra eller begränsa skadan och, om någon annan är ersättningsskyldig, bevara den rätt Moderna kan ha mot denne. 
Till exempel
* snarast möjligt omhänderta och skydda skadad och oskadad egendom
* utan uppskov vidta lämpliga åtgärder, även av provisorisk art, för att återuppta eller upprätthålla den försäkrade rörelsens drift
* begränsa verkningarna av händelse som kan medföra skadeståndsskyldighet
* reklamera och framställa skadeståndskrav inom avtalade eller lagenliga tidsfrister gentemot en förmodad skadevållare.

 Anmälan om skada
Den försäkrade är skyldig att till Moderna anmäla försäkringsfall som kan medföra förlust, kostnad eller skadeståndskrav så 
snart som möjligt.
 
Ersättningsanspråk
Anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd ska framställas till Moderna Försäkringar inom ett år från 
tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskyddet inträdde. I annat fall förlorar den 
försäkrade rätten till försäkringsersättning eller annan försäkringsskydd.

Definitioner
I villkoren finns Definitioner - Förklaringar av ord i villkoren som anges med kursiv stil.
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