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

II

AVBROTTSFÖRSÄKRING
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Försäkrat intresse
Med avbrott förstås sådan inskränkning i den försäkrade rörelsen som föranleder
bortfall av täckningsbidrag.

4.1

Definition av täckningsbidrag
Med täckningsbidrag i taxerad avbrottsförsäkring förstås det belopp per
producerad enhet som försäkringstagaren i förväg uppgivit till Moderna
Försäkringar multiplicerat med antalet producerade enheter i den försäkrade
rörelsen.

21

Skadevärderingsregler
Skada regleras efter ansvarstidens slut. Skadebeloppet utgörs av förlust beräknad
enligt II Avbrottsförsäkring 21.2 med tillägg av skadebegränsande kostnader som
försäkringstagaren fått vidkännas. De skadebegränsande kostnaderna medtas
därvid med högst det belopp varmed åtgärderna minskat förlusten. Medför sådan
kostnad nytta även under karenstiden eller efter ansvarstidens slut, medtas den
högst med det belopp som kan anses falla på den del av ansvarstiden som inte är
karenstid.

21.1

Beräkning av täckningsbidrag

21.1.1

Förväntat täckningsbidrag under
ansvarstiden

Först fastställs det antal enheter som skulle ha producerats under ansvarstiden om skadan inte inträffat. Detta antal, multiplicerat med det senast före
skadedagen enligt 4.1 ovan uppgivna beloppet per producerad enhet, motsvarar
förväntat täckningsbidrag under ansvarstiden.

21.1.3

Faktiskt täckningsbidrag

Det antal enheter, som produktionen faktiskt uppgått till under ansvarstiden,
fastställs. Detta antal multiplicerat med det senast före skadedagen enligt 4.1
ovan uppgivna beloppet per producerad enhet utgör – sedan hänsyn tagits till
nedanstående två punkter – det faktiska täckningsbidraget.
Kostnader för
• förbrukning av direkt och indirekt material, d v s huvudsakligen råmaterial,
förbrukningsartiklar och handelsvaror
• till arbetare utgående löner, semester, rese- och traktamentsersättningar samt
andra av löner beroende avgifter enligt lag eller avtal, i den mån det inte i
försäkringsbrevet angetts att sådana kostnader ingår i försäkringen
• el, gas och vatten, i den mån de inte utgör kontrakterade minimiavgifter
skall till den del de överstiger vad som proportionellt svarar mot rörelsens
minskande omfattning dras från det faktiska täckningsbidraget, dock endast i den
mån försäkringstagaren visar att de medfört minskning av förlusten.
Det faktiska täckningsbidraget skall ökas med ett belopp som svarar mot sådant
bortfall av täckningsbidrag som orsakas av att en del av ansvarstiden – utöver den
tid som skulle ha erfordrats för att återställa den skadade egendomen i samma
skick som före skadan – blivit använd för förbättring, utvidgning eller annan
förändring, inbegripet sådan som är en följd av myndighets beslut.

21.2

Förlustens storlek

Förlusten utgörs av det i 21.1.1 ovan angivna täckningsbidraget minskat med
• det täckningsbidrag som rörelsen faktiskt gett under ansvarstiden enligt 21.1.3
ovan

• det täckningsbidrag som innefattas i ersättning för eget reparationsarbete
• den avkastning som försäkringstagaren under ansvarstiden erhållit på ersättning
för egendomsskadan och på förskotterad ersättning för avbrottsskadan
• sådant täckningsbidrag som till följd av skadan under ansvarstiden uppstått i
annan rörelse, som försäkringstagaren själv eller annan för hans räkning driver.
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Ersättningsregler
Försäkringen skall inte bereda den försäkrade någon vinst utan endast ersättning
för genom avbrottet uppkommen skada enligt 21 ovan. Ersättningen får med högst
25 % överstiga den ersättning som skulle utgått om skadan värderats enligt II 21
med tillämpning av täckningsbidrag enligt Definition Litt C enligt II 33.
Full försäkring föreligger om det med 20 % höjda försäkringsbeloppet motsvarar
minst täckningsbidraget enligt 21.1.1 ovan.
Föreligger full försäkring, ersätter Moderna Försäkringar intill försäkringsbeloppet
– med de begränsningar som framgår av villkoren i övrigt – hela skadan. I annat
fall ersätts endast så stor del av skadan som svarar mot det med 20 % förhöjda
försäkringsbeloppets förhållande till nämnda täckningsbidrag.

IV

ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER

1.4

Premieregleringsbestämmelser

1.4.1

Försäkringstid

Försäkringstiden skall sammanfalla med den försäkrade rörelsens räkenskapsår.

1.4.2

Preliminär uppgift

Försäkringstagaren skall senast 14 dagar före förfallodagen lämna uppgift om
önskat preliminärt försäkringsbelopp för kommande försäkringstid för den försäkrade rörelsen. På grundval härav beräknas en preliminär premie.
Försäkringstagaren skall vid försäkringstidens början och därefter vid valfria
tidpunkter lämna Moderna Försäkringar skriftlig uppgift om det belopp per
produktionsenhet som försäkringen skall omfatta.

1.4.3

Definitiv uppgift

Senast två månader efter försäkringstidens slut skall försäkringstagaren lämna
Moderna Försäkringar uppgift om det producerade antalet enheter för de
tidsperioder under försäkringstiden, då skilda belopp per producerad enhet gällt
enligt 1.4.2 ovan. På grundval av denna uppgift och de enligt 1.4.2 ovan gällande
beloppen per producerad enhet under de olika perioderna beräknas för varje period
ett försäkringsbelopp.
För dessa belopp beräknas en på ansvarstidens längd belöpande, för hela försäkringsåret gällande definitiv premie.
Har skada inträffat, skall som antal producerade enheter gälla det antal som skulle
uppnåtts, om skadan inte inträffat.
Överstiger den för försäkringstiden 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 för försäkringstiden erlagda preliminära
premien, skall försäkringstagaren utan dröjsmål erlägga skillnaden – dock högst 20
% av den preliminära premien – ökad med 15 %. Belopp under 1.000 kronor
behöver inte inbetalas.

