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Extrakostnadsförsäkring 

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

1        Vem försäkringen gäller för (den försäkrade)
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom innehavare av försäkrad 
rörelse.

2        När försäkringen gäller
Ersättning lämnas för extrakostnader som uppkommit under ansvarstiden och 
som är en följd av under försäkringstiden inträffad egendomsskada. 

Ansvarstiden är 12 månader och räknas från den tidpunkt egendomsskadan 
inträffat. 

3        Försäkrade skadehändelser

3.1        Extrakostnader                       Försäkringen gäller för extrakostnader enligt 4 nedan som uppstått i den 
försäk rade rörelsen genom 

• att egendom skadats på i försäkringsbrevet angivet försäkringsställe genom 
sådan egendomsskada som är ersättningsbar enligt I Egendomsförsäkring – 
under förutsättning att extrakostnadsförsäkring till följd av sådan 
skadehändelse ingår i försäkringen 

• oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme från till verksam-
heten inkommande servisledning om detta varar mer än 24 timmar – under 
förutsättning att extrakostnadsförsäkring till följd av brandskada enligt I 11 
ingår i försäkringen. 



4        Försäkrat intresse
Försäkringen avser på ansvarstiden belöpande rimliga extrakostnader för 
ofrånkomliga åtgärder i syfte att upprätthålla den försäkrade verksamheten i den 
omfattning den skulle haft om skada inte inträffat. 

Försäkringen omfattar inte

• egendomsskada eller värdeminskning

• kostnad som beror på att skadad egendom inte omedelbart återanskaffats, 
såvida inte dröjsmålet beror på utanför försäkringstagarens kontroll stående 
hinder

• förlust av inkomst eller goodwill

• vite genom försenad eller utebliven leverans

• extrakostnader som beror på felprogrammering. 

21      Skadevärderingsregler
Skadebeloppet utgörs av verifierade extrakostnader enligt 4 ovan.

22      Ersättningsregler
Försäkringen gäller med i försäkringsbrevet angivet belopp för respektive försäk rad 
skadehändelse. 

Ersättning utbetalas löpande under ansvarstiden. Försäkringen skall inte bereda 
den försäkrade någon vinst utan endast ersättning för genom skada uppkomna 
extrakostnader. 

Ersättning lämnas endast för extrakostnader som belöper sig på ansvarstiden. Om 
nyttan av åtgärderna kvarstår efter ansvarstidens utgång, ersätts endast den på 
ansvarstiden belöpande delen av nyttan av åtgärderna ifråga. 

22.3      Tidpunkt för betalning           Ersättning skall betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort vad 
som åligger honom enligt 32 nedan. Betalas ersättning senare än vad som sagts 
ovan, betalas dröjsmålsränta enligt ränte lagen. Ränta betalas dock inte om den är 
mindre än en procent av basbeloppet. 

23      Självrisk
Självrisken anges i försäkringsbrevet. 

Högre självrisk kan avtalas, vilket då anges i försäkringsbrevet.

31      Säkerhetsföreskrifter
Utöver i I 31 angivna säkerhetsföreskrifter gäller även annan i försäkringsbrevet 
angiven säkerhetsföreskrift. 

Beträffande minskning eller bortfall av ersättning, om säkerhetsföreskrift inte 
iakttagits, se Allmänna avtalsbestämmelser 3 (AB–DF).

32      Åtgärder i samband med skada

32.1      Anmälan om skada                Innan åtgärder, som medför ersättningskrav mot Moderna Försäkringar, vidtas, 
skall om möjligt Moderna Försäkringar underrättas. Föreskrifter som Moderna 
Försäkringar därvid meddelar skall försäkringstagaren iaktta. 

Iakttar den försäkrade inte vad som här sagts, är Moderna Försäkringars 
ansvarighet begränsad till den kostnad som skulle uppkommit om anvisningarna 
följts.


