Epid
demiavbrottsfö
örsäkrin
ng
Av 1
121:7
Särskillt villkor – Gälleer från 2014-10
0-01
Med tilläm
mpning av allmäänt villkor för avvbrottsförsäkriing samt i försä
äkringsbrevet angivna villkor i övrigt gäller fö
öljande
ändringar och tillägg.

1.

Vem försäkkringen gä
äller för occh försäkrad verksamhet

Försäkringgen avser i förssäkringsbrevet angiven
a
verksaamhet och gälle
er för försäkring
gstagaren såsoom innehavare av
a
försäkrad rörelse.
Om inte an
nnat anges i förrsäkringsbrevet gäller försäkr ingen endast fö
ör verksamhet, eller del av verrksamhet, som
produceraar, bereder eller hanterar livsm
medel.

2.

N
När försäkrringen gäller

Försäkringgen gäller för avbrott som upp
pkommer undeer ansvarstiden till följd av myn
ndighetsingripaande enligt pun
nkt 7 och
som sker u
under den tid fö
örsäkringen är i kraft (försäkriingstiden).

2.1

Ansvarstid

An
nsvarstiden är 12
1 månader om
m inte annat angges i försäkringgsbrevet och räknas från den ddag då ingripan
nde enligt
pu
unkt 7 sker.

7.

Vad försäkringen gälller för
7.1

På förssäkringsställlet

Meed ändring av allmänt
a
villkor för
f avbrottsförssäkring punkt 7.1
7 gäller försäk
kringen för avbr
brott som uppsttår i den
förrsäkrade rörelssen genom att myndighet
m
medd stöd av lag inggriper mot verk
ksamheten för aatt hindra sprid
dning av
sm
mittsam sjukdom. Med ingripa
ande från mynddighet jämställss åtgärd av läkare eller veterin är, på vilka det åligger att
utö
öva kontrolleraande verksamhet inom hälsovvårdens område
e. Försäkringen
n omfattar inte avbrott genom
m
myyndighets ingripande hos annan än försäkrinngstagaren.

7.1.3

Sanering och bortttransport (Ti lläggsavtal)

An
nges det i försäkringsbrevet attt sanering och borttransport ingår lämnar fö
örsäkringen äveen ersättning fö
ör
ko
ostnader för san
nering av och destruktion av lookaler och annan egendom elller borttranspoort och destruk
ktion av
eggendom.

8.

Undantag
8.3

Undan
ntagna sjukdomar

Fö
örsäkringen gäller inte för avbrrott orsakat av följande sjukdo
omar

afrikansk svvinpest

klassisk svin
npest
mul- och klö
övsjuka

vesikulär svinsjuka (SVD)

bland annat ga lna kosjukan)
sjukdomar i gruppen TSE (b

nsa (hönspest)
aviär influen

legionella.


8.4

Skada på eller värd
deminskningg av egendom
m eller indire
ekt skada

Erssättning lämnaas inte för skada
a på eller värdeeminskning av egendom
e
och in
nte heller för föörlust som är en
n indirekt
fölljd av myndigheets åtgärd, exempelvis genom
m att viss vara in
nte har kunnat säljas på grundd av rådande
förrhållanden.

21. Skkadevärdeeringsregller
21.1.4 Skadebelo
opp
Utöver de
d avdrag som anges under p unkt 21.1.4 i alllmänna villkore
et skall det förvväntade
täckninggsbidraget även minskas medd den ersättningg som
 betalaas av statsmed
del samt eventuuell ränteavkasttning som försä
äkringstagarenn under ansvarsstiden
erhållit på sådan erssättning
eviljats på grund
d av att försäkrringstagaren intte har sökt
 skullee ha betalats avv statsmedel m en som inte be
sådan
n ersättning ino
om föreskriven tid
 skullee ha betalats avv statsmedel m en som inte be
eviljats på grund
d av vårdslösheet eller underlåtenhet att
följa säkerhetsföres
s
krift.
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23. K
Karens och
h självrisk
Försäkringgen gäller utan tillämpning av karens.

23
3.2

Självrissk

Fö
ör epidemiavbro
ottsförsäkring är
ä grundsjälvrissken 0,2 prisba
asbelopp om inte annat angess i försäkringsbrrevet. Flera
myyndighetsingrip
panden föranle
edda av sammaa orsak anses so
om ett skadetillfälle.

38. Sääkerhetsfö
öreskrifter
Reglerna i sin helhet avseeende säkerhettsföreskrifter frramgår av kapitel XX Allmänn
na avtalsbestäm
mmelser AB-DF
F, punkt 38.
För dennaa försäkring gäller att den försä
äkrade skall iakktta de föreskriifter – med tillämpningsföreskkrifter – som i syfte
s
att
förhindra eller begränsa skada meddela
ats i lag eller fö rordning i till exxempel
 smittskyyddslagen (200
04:268)
 livsmed
delslagen (2006
6:804)
 lagen (2
2006:806) om provtagning
p
på djur med meraa eller annan tillämplig lag elle
er förordning el ler av myndighet
utfärdad
d föreskrift.

38
8.20 Påföljd
d vid åsidosä
ättande av sääkerhetsföre
eskrifter
38.20..1 Huvudreg
gel
Har den
n försäkrade förrsummat att föölja en säkerhettsföreskrift beta
alas ersättning från försäkring
gen endast
i den utssträckning det kan antas att s kadan skulle ha
a inträffat även
n om föreskrifteen hade följts.
n försäkrade kan göra antagliggt att skadan de
elvis skull ha intträffat oavsett oom säkerhetsfö
öreskiften
Om den
hade följts kan ersättning lämnas för denna del.

43. Skkadeersätttningsreg
gler
43
3.1 Gemensaamma skade
eersättningsrregler
Uttöver vad som framgår
f
av kapitel XX Allmännna avtalsbestäm
mmelser AB-DF
F, punkt 43.1, i övrigt skall den
n
förrsäkrade
 genom intyg uttfärdad av vede
erbörlig myndigghet styrka den
n tid som verksa
amheten på gruund av myndigh
hets
ingripande intee har kunnat drivas
ning av statsme
edel sökts i fasttställd ordning.
 visa att ersättn
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