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Deklarationsförsäkring 
Litt A

1        Definitioner

1.1                                                       Försäkringsåret indelas i 12 ”deklarationsperioder” var och en omfattande en 
månad. Deklarationsperiod börjar och slutar på samma månadsdatum som 
försäkringens begynnelsedatum. 

1.2                                                       ”Maximibeloppet” är det högsta belopp, vartill försäkringssumman kan uppgå 
någon gång under försäkringsåret. 

2        Försäkringsbelopp och premieberäkning

2.1                                                       Försäkringstagaren skall senast på varje deklarationsperiods första dag ha 
tillställt Moderna Försäkringar skriftlig uppgift på försäkringsbeloppet för 
perioden. 

Detta försäkringsbelopp kvarstår oförändrat under hela deklarationsperioden, 
såvida inte ny deklaration med höjt belopp avlämnas. 

Uteblir deklaration, utgör maximibeloppet försäkringsbelopp. 

2.2                                                       Försäkringsbelopp får inte sänkas under löpande deklarationsperiod.

Erforderlig höjning får däremot vidtagas, varvid det högre beloppet skall utgöra 
försäkringsbelopp för hela deklarationsperioden. 

2.3                                                       Försäkringstagaren skall vid försäkringsårets början erlägga en provisionell 
premie. 

2.4                                                       Definitiv premie beräknas vid försäkringsårets slut, och utgör premien för 
medeldeklarationsbeloppet, d v s summan av försäkringsbeloppen för de olika 
deklarationsperioderna dividerad med deklarationsperiodernas antal.

Vid framräkning av medeldeklarationsbeloppet skall maximibeloppet ingå som 
deklarerat belopp för minst en deklarationsperiod. 



2.5                                                       Är den definitiva premien högre än den provisionella, är försäkringstagaren skyldig 
att efter anmodan utan dröjsmål till Moderna Försäkringar inbetala skillnaden. Är 
däremot den definitiva premien lägre än den provisionella, återbetalas skill naden 
till försäkringstagaren. Tilläggspremie eller återbetalning som under stiger 1.000 
kronor regleras inte. 

2.6                                                       Upphör försäkringen på grund av inträffad skada, anses som definitiv premie för 
försäkringsåret summan av premierna för deklarationsperioderna – del av sådan 
räknas som hel period – under den gångna delen av försäkringsåret ökad med så 
stor del av den provisionella premien för återstående del av för säkringsåret som 
ersättningsbeloppet utgör av maximibeloppet. 

2.7                                                       Är försäkringen uppdelad på flera moment, betraktas vid premieberäkning och 
skadereglering varje moment såsom särskild försäkring.


