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Avbrottsförsäkring 
med premiereglering i efterhand

Med tillämpning av – i försäkringsbrevet – angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg. 

1                                         Försäkringsåret skall sammanfalla med räkenskapsåret.

2                                         Försäkringstagaren skall senast 14 dagar före förfallodagen lämna uppgift om förväntat 
täckningsbidrag för kommande försäkringsår för den försäkrade rörelsen. Täcknings-
bidraget beräknas enligt för försäkringen gällande täckningsbidragsdefinition. På grund val 
av uppgifterna fastställs preliminärt försäk rings belopp och preliminär premie. 

3                                         Senast sex månader efter försäkringsårets slut skall försäkringstagaren uppge det verkliga 
täckningsbidraget under det gångna försäkringsåret. Täckningsbidraget skall vara uträknat 
enligt i försäkrings brevet intagen definition och på grundval av bok föringen. Uträkningen 
av täcknings bidraget skall vara specificerad med beaktande av defini tionen och sändas till 
Moderna Försäkringar.

Uppgiften om täckningsbidrag och uträkningen av detta skall vara underskrivna 
av försäkringstagaren och bestyrkta av revisor, auktoriserad eller godkänd av 
Kommerskollegium.

På grundval av det verkliga täckningsbidraget beräknas definitiv premie. 
Överstiger den för försäkringsåret erlagda preliminära premien den definitiva, 
återbetalas skillnaden, dock högst 50 % av den preliminära premien. Belopp 
som understiger 1.000 kronor återbetalas inte. 

Överstiger den definitiva premien den preliminära premien, skall 
försäkringstagaren utan dröjsmål erlägga skillnaden – dock högst 20 % av den 
preliminära premien – ökad med 15 %. Belopp som understiger 1.000 kronor 
behöver inte inbetalas.

4                                         Har skada inträffat, skall som verkligt täckningsbidrag ovan gälla det täckningsbidrag som 
skulle ha erhållits om skada inte inträffat. 



5                                         Vid tillämpning av bestämmelsen i 22 (Ersättningsregler) i Allmänna villkoren gäller som 
försäkringsbelopp det preliminärt avtalade beloppet ökat med 20 %.

6                                         Detta särskilda villkor upphör att gälla 14 dagar efter det någondera part uppsagt detsamma. 
Premiereglering sker i sådant fall med omräkning för den upplupna tiden i förhållande till 
hela försäkringsårets längd. 


