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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
Försäkringen gäller under ansvarstiden för merkostnader som uppkommit till följd
av under försäkringstiden inträffad egendomsskada enligt 3 nedan.
Ansvarstiden är 12 månader och räknas från den tidpunkt egendomsskadan
inträffat.

3

Försäkrade skadehändelser
Försäkringen gäller för merkostnader enligt 4 nedan som uppstått i den försäkrade
rörelsen genom
• oförutsett fel eller oförutsedd skada på eller förlust av för egen produktion
nödvändig egendom.

3.1

Undantag

4

Försäkrat intresse

Försäkringen gäller inte för kostnader som uppstått genom
• bedrägeri, svinn, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott. Dock ersätts
kostnader i samband med skada genom stöld dels vid inbrott dels utan samband
med inbrott, om stöldtillfället kan preciseras och om, med hänsyn till
egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt, rimliga
säkerhetsåtgärder vidtagits
• åtgärder vid flygplats-, tull- eller säkerhetskontroll om inte upplysning om
egendomens känslighet lämnats eller rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits
• bristande aktsamhet och omsorg vad gäller egendomens ljus-, fukt-, värmeeller bräckagekänslighet
• att försäkringstagaren eller hans arbetsledning inte iakttagit normal aktsamhet
och omsorg eller då det borde ha stått klart för denne att skada med stor
sannolikhet skulle komma att inträffa
• att normal yrkesskicklighet inte iakttagits.

Försäkringen avser sådana kostnader som är att hänföra till merkostnad i samband
med inspelning av film eller video.
Försäkringen gäller inom Europa, såvida inte annat anges i försäkringsbrevet.
4.1

Definition av 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).

4.2

Undantag

Till merkostnad räknas inte
• förlust av täckningsbidrag enligt II 21.1 i Allmänna villkoren
• kostnader för manuskript, dialog, scenario, utskrifter, ritningar, skisser och dylikt
som inte behöver göras om
• garantiavgifter, skadestånd eller vite på grund av att produktionen inte kan
slutföras
• kostnad eller förlust som uppkommer i annan rörelse, även om
försäkringstagaren åtagit sig att svara för sådan kostnad eller förlust
• kostnader för skadad eller förlorad egendom.

Försäkringen omfattar inte långfilmsproduktioner, TV-serier av följetongskaraktär
eller direktsändningar.

21

Skadevärderingsregler
Skadebeloppet utgörs av merkostnader enligt 4 ovan minskat med kostnader som
under ansvarstiden kunnat inbesparas.

22

Ersättningsregler
Skada värderas enligt 21 ovan och ersätts enligt följande regler.

22.1

Högsta ersättning

Moderna Försäkringars ersättningsskyldighet per skada är begränsad till det i
försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet. Beloppet är ett förstariskbelopp.
Högsta sammanlagda ersättning för samtliga skador inträffade under ett och
samma försäkringsår är tre gånger angivet försäkringsbelopp.

22.3

Tidpunkt för betalning

Ersättning betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som
åligger honom enligt 32 nedan.

23

Självrisk
Vid varje skadetillfälle dras från skadebeloppet, beräknat enligt 21 ovan, ett belopp
som utgör den försäkrades självrisk.
Försäkringen gäller med en lägsta självrisk som är 10 % av skadebeloppet, dock
lägst 0,5 basbelopp och högst 2 basbelopp.
Högre självrisk kan avtalas, vilket då anges i försäkringsbrevet.
Det självriskbelopp som erhålls vid beräkningen avrundas nedåt till närmaste
100-tal kronor.

31

Säkerhetsföreskrifter
Utöver i II 31 angivna säkerhetsföreskrifter gäller även annan i försäkringsbrevet
angiven säkerhetsföreskrift.
Beträffande minskning eller bortfall av ersättning, om inte säkerhetsföreskrift
iakttagits, se Allmänna avtalsbestämmelser 3 (AB–DF).

32

Åtgärder i samband med skada

32.1

Anmälan om skada

Händelse som medför utnyttjande av denna försäkring skall anmälas så snart som
möjligt.

32.2

Ersättningskrav och
skyldighet att lämna
upplysningar

Skada regleras löpande under ansvarstiden eller efter det att produktionen måste
läggas ned.
Skada slutregleras efter ansvarstidens slut. Försäkringstagaren skall senast tre
månader efter ansvarstidens slut till Moderna Försäkringar överlämna skriftligt
ersättningskrav, upprättat i överensstämmelse med de för försäkringen gällande
villkoren. Försäkringstagaren skall förse Moderna Försäkringar med uppgifter för
skadeutredningen.
Försäkringstagaren skall kunna verifiera och/eller tidsredovisa de kostnader som
ersättningskravet avser.

MERKOSTNADSFÖRSÄKRING
(På grund av arbetsoförmåga)
Tilläggsavtal krävs

3

Försäkrade skadehändelser
Merkostnadsförsäkring på grund av arbetsoförmåga* ingår endast om detta
särskilt har avtalats vilket i så fall anges i försäkringsbrevet.
Har tilläggsavtal tecknats gäller försäkringen som komplement till även för
produktionsstörning på grund av att en nyckelperson för produktionen drabbas av
arbetsoförmåga eller avlider. Försäkringen gäller som komplement till
Merkostnadsförsäkring (produktionsförsäkring), dvs i övrigt gäller samma
bestämmelser som 1–32 ovan.

3.1

Definition av
arbetsoförmåga

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

32

Åtgärder i samband med skada
Utöver vad som anges i 32.1 och 32.2 ovan skall arbetsoförmåga kunna styrkas
med läkarintyg från första dagen.

