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Avbrottsförsäkring vid 
Arbetsoförmåga eller Dödsfall 



Allmänna försäkringsvillkor av år 1999 för Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga eller dödsfall
Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

”Allmänna avtalsbestämmelser” respektive ”Definitioner och Förklaringar” (AB-DF) har sammanställts i särtryck och är 
gällande villkorstext.

Innehåller försäkringsbrev, AB-DF och detta villkor motstridiga åtaganden eller bestämmelser har försäkringsbrevet 
tolkningsföreträde framför Merkostnadsvillkoret som i sin tur har företräde framför AB-DF.

Asterisk (*) anger när ord, uttryck eller begrepp finns definierat i Definitioner.
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AVBROTTSFÖRSÄKRING

1        Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom innehavare av försäkrad rörelse 
och omfattar i rörelsen verksamma samt i försäkringsbrevet angivna 
nyckelpersoner (försäkrade personer). Sådan person omfattas av försäkringen 
längst t o m det försäkringsår under vilket denne fyller 65 år.

2        Försäkrat intresse
Försäkringen lämnar vid avbrott* i verksamheten på grund av försäkrads 
arbetsoförmåga* eller dödsfall ersättning för dennes bidrag till rörelsens fasta 
kostnader beräknade enligt 7.1.

Det försäkrade intresset utgörs av följande till ansvarstiden* relaterade fasta 
kostnader

• avtalade löner och lönekostnad till fast verksamma samt eget uttag (även till 
försäkrad)

• lokalhyror och övriga fasta lokalkostnader

• fasta el- och telekostnader

• fast kostnad för bokföring och revision

• fasta medlemsavgifter till bransch- och arbetsgivarorganisationer

• premier för företagsförsäkringar

• räntor i rörelsen

• fast kontrakterad hyreskostnad i leasingavtal

• skatt och försäkringspremier för transportmedel i rörelsen

• övriga i försäkringsbrevet angivna fasta kostnader.

3        När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för avbrott till följd av arbetsoförmåga eller dödsfall som 
inträffar under försäkringstiden.

3.1       Arbetsoförmåga                     Arbetsoförmåga vid sjukdom eller olycksfall skall styrkas med läkarintyg och 
dödsfall med dödsattest från pastorsämbetet. För fastställande av rätt insjuk-
nande dag skall läkarintyg föreligga från sjunde dagen.

3.2        Ansvarstid                              Ansvarstiden är 12 månader, varav de första trettio dygnen utgör karens.

4        Försäkrade skadehändelser

4.1        Arbetsoförmåga eller            Försäkringen gäller för avbrott i den försäkrade rörelsen på grund av att 
              dödsfall                                  försäkrad drabbas av arbetsoförmåga eller avlider.

Försäkringen gäller endast för sådan arbetsoförmåga som var oförutsedd vid 
försäkringens tecknande. 

Beträffande Moderna Försäkringars ansvar vid felaktiga eller ofullständiga 
uppgifter gäller vad som sägs i AB-DF, se särtryck.   

4.2        Flera sjukdomsfall                  Upprepad arbetsoförmåga p g a samma sjukdom räknas som ett skade fall, dock 
inte om den försäkrade personen varit friskskriven under mer än sex månader 
mellan sjukdomsfallen.
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4.3       Undantag                               Försäkringen gäller inte för skada som

• beror på missbruk av alkohol, läkemedel eller narkotiska preparat

• kan ersättas av trafikförsäkring eller TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada).

5        Skadevärderingsregler
Skadebeloppet per dag under avbrottstiden* beräknas till högst 1/30 av försäk-
rings beloppet som anges i försäkringsbrevet. 

Påverkar andra faktorer (t ex säsongs- eller marknadsmässiga) än arbets oförmåg an 
eller dödsfallet, skadans storlek, tas hänsyn till detta vid skade värderingen. Om 
försäkrad person är partiellt arbetsoförmågen och erhåller reducerad sjukpenning 
från försäkringskassan reduceras försäkringsersättningen i motsvarande grad.

6        Karens

6.1       Karenstid                               Vid arbetsoförmåga eller dödsfall lämnas inte ersättning för de första 30 kalen der-
dygnen. Avtal kan träffas om längre karens vilket då anges i försäkringsbrevet.

6.2        Sammanläggning av              Sammanläggning av sjukperioder sker inom ansvarstiden för samma skadefall, 
              sjukperioder inom                  enligt 4.2, utan att ytterligare karens tillämpas. Den totala ansvarstiden utgör 
              ansvarstiden                           även i sådant fall 12 månader.  

7        Ersättningsregler

7.1        Högsta ersättning                  Försäkringen skall inte bereda försäkringstagaren någon vinst. Den samman lagda 
ersättningen enligt 7.2 och 7.3 nedan, under avbrottstiden, uppgår högst intill 
försäkringsbeloppet som anges i försäkringsbrevet. 

Rätten till ersättning upphör dock om 

• ersättare enligt 7.3 inbringar täckning motsvarande den försäkrades andel av 
rörelsens fasta kostnader eller

• den försäkrade rörelsen avyttrats eller avvecklats eller 

• den försäkrade personens anställning upphört.

7.2        Ersättning för fasta               Försäkringen lämnar ersättning för den försäkrade personens andel av rörelsens 
              kostnader                               fasta kostnader under avbrottstiden. Ersättning per dag uppgår högst intill 1/30 av 

försäkringsbeloppet.

Ersättning lämnas endast för sådan tid under vilken rörelsen skulle ha bedrivits om 
skadan inte inträffat och således inte för t ex semesteruppehåll som planerats 
innan skadan inträffade.

7.3       Skadebegränsande                 Anlitas vikarie, vilket i förväg skall godkännas av Moderna Försäkringar, lämnas 
ersättning 

              åtgärder                                 per dag för merkostnader enligt nedan, dock högst intill 1/30 av försäkrings-
beloppet.  

              Anmärkning                           Merkostnad utgörs av skillnaden mellan till vikarie utbetald lön/arvode inklusive 
bikostnader, resor och traktamenten och den arbetsoförmögnes/avlidnes inkomst 
enligt de uppgifter denne lämnat till försäkringskassan samt därpå beräknade 
lönebikostnader. 

7.4        Tidpunkt för betalning           Ersättning betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som 
åligger honom enligt 8 Allmänna Avtalsbestämmelser nedan.
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ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER
8        Skadereglering

8.1        Anmälan om skada                När försäkringstagaren inser att arbetsoförmåga kommer att utsträckas till mer än 
30 dygn, åligger det denne att utan uppskov anmäla detta till Moderna 
Försäkringar. Arbetsoförmågan skall styrkas med erforderliga handlingar enligt 3.1. 

8.2        Ersättningskrav och              Ersättningskrav skall framställas till Moderna Försäkringar snarast efter det att 
skadan 

              skyldighet att lämna             uppkommit och senast sex månader från det att försäkringstagaren fått 
              upplysningar                         kännedom om sin möjlighet att få ersättning.  

Försäkringstagaren skall förse Moderna Försäkringar med uppgifter för 
skadeutredningen och på anmodan styrka 

• de verkligt fasta kostnaderna under ansvarstiden

• den verkliga andelen av de fasta kostnaderna som respektive försäkrad person 
förväntas bidra till.
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DEFINITIONER 

              Ansvartid                               Med ansvarstid den längsta tid under vilken ersättning kan lämnas för ett och 
samma dödsfall. Ansvarstiden räknad från den dag då arbetsoförmågan eller 
dödsfallet inträffade.  

              Arbetsoförmåga                    Med arbetsoförmåga avses förlust eller nedsättning av arbetsoförmåga föranledd 
av sådan dokumenterad sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, 
sjukbidrag eller förtidspension enligt lagen om allmän försäkring.

              Avbrott                                  Med avbrott förstås sådan inskränkning i den försäkrade rörelsen som innebär 
minskning av omsättningen.

              Avbrottstid                            Med avbrottstid förstås den tid arbetsoförmåga eller dödsfall föranleder avbrott. 
Avbrottstiden räknas från den dag då arbetsoförmågan eller dödsfallet inträffade.

              Merkostnad                            Med merkostnad förstås sådan skälig kostnad som uppkommer

• för att egen produktion skall kunna fullföljas

• på grund av att egen produktion måste läggas ned (inkl. ofrånkomliga kostnader 
enligt kontrakt samt dittills nedlagda kostnader).


