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Extrakostnadsförsäkring Av 103:5 

 

 
Särskilt villkor - Gäller från 2010-07-01 

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

1.  Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren såsom 
innehavare av försäkrad verksamhet eller ägare eller nyttjanderättshavare av försäkrad fastighet. 
 

2.  När försäkringen gäller 
Ersättning lämnas för extrakostnader som uppkommer under ansvarstiden till följd av ersättningsbar 
skada enligt punkt 7 som inträffar under den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden). 
 

2.1  Ansvarstid  
Ansvarstiden är 12 månader om inte annat anges i försäkringsbrevet och räknas från den 
tidpunkt skada enligt punkt 7 inträffar. 

 

3.  Var försäkringen gäller 
 

3.1  På försäkringsstället  
Försäkringen gäller för extrakostnader som uppkommer i den försäkrade rörelsen till följd av 
ersättningsbar skada enligt punkt 7.1 som inträffar på försäkringsställe som anges i 
försäkringsbrevet 

 
3.2  På annan plats   

 
3.2.1  Kund- och leverantörsavbrott  
Vid extrakostnad till följd av skada hos kund eller leverantör enligt punkt 7.2.1 gäller 
försäkringen för skada som inträffar inom Norden om inte annat anges i 
försäkringsbrevet.  

 
3.2.2   Arbetsområde  
Vid extrakostnad till följd av skada på arbetsområde enligt punkt 7.2.2 gäller 
försäkringen för skada som inträffar inom Norden. 

 

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 ha haft om skada inte hade 
inträffat. 
 

6.  Försäkringsbelopp – Högsta ersättning 
Försäkringen gäller med i försäkringsbrevet angivet försäkringsbelopp och ansvarstid. Beloppet är 
första risk. 
 

6.2.1  Fribelopp   
Försäkringen omfattar – även om detta inte anges i försäkringsbrevet – extrakostnad 
intill 5 prisbasbelopp. 
 
6.2.2  Högsta ersättning   
 
6.2.2.1  Naturskada och dammgenombrott 
Vid skada enligt kapitel I Egendomsförsäkring punkt 6.2.2.1 är den sammanlagda 
ersättningen för egendom, avbrott, hyresförlust, extrakostnad och röjning begränsad till 
• 125 prisbasbelopp per skadetillfälle vid skada genom jordskred, jordras, bergras, lavin, 

jordskalv, genombrott av damm för magasinering av vatten såsom vattenmagasin vid 
vattenverk, kvarn- eller branddamm 

• 25 prisbasbelopp per skadetillfälle vid skada genom skyfall, snösmältning, stigande 
hav, sjö eller vattendrag när vatten strömmar från markytan direkt in i byggnad eller 
inomhus tränger upp ur avloppsledning. 



   

6.2.2.8  Extrakostnad till följd av skadegörelse utan samband med inbrott eller utbrott 
Vid skadegörelse utan samband med inbrott eller utbrott är den sammanlagda  
ersättningen för egendom, avbrott, hyresförlust, extrakostnad och röjning begränsad till 
125 prisbasbelopp per skadetillfälle. 

 
7.  Vad försäkringen gäller för 
 

7.1  På försäkringsstället  
Försäkringen gäller för extrakostnader som uppkommer i den försäkrade rörelsen genom 
• skada som är ersättningsbar enligt kapitel I Egendomsförsäkring, punkt 7 
• stopp i mer än 24 timmar i tillförsel av el, gas, vatten eller värme förorsakad av plötslig och 

oförutsedd fysisk skada på matarledning eller tillhörande försörjningsenhet, central eller 
fördelningsstation. 

 
7.1.1  Extrakostnad vid maskinskada (Tilläggsavtal) 
Anges det i försäkringsbrevet att extrakostnadsförsäkring vid maskinskada ingår gäller 
försäkringen för extrakostnader som uppkommer i den försäkrade rörelsen genom 
ersättningsbar maskinskada enligt kapitel I Egendomsförsäkring, punkt 9 som inträffar 
på försäkrade maskinerier eller i försäkringsbrevet särskilt angiven maskin eller, vid 
försäkring av byggnad, på försäkrad fastighetsmaskin eller installation. 

 
7.3  På annan plats  

 
7.2.1  Kund- och leverantörsavbrott  
Försäkringen gäller för extrakostnad som uppkommer i den försäkrade rörelsen genom  
att leveransavtal inte kan fullföljas på grund av ersättningsbar skada enligt kapitel  
I Egendomsförsäkring, punkt 7 som inträffar inom Norden hos kund eller leverantör med 
vilken försäkringstagaren har gällande kontrakt. Försäkringen gäller inte för längre tid än 
den för leveranskontraktet återstående kontraktstiden. 

 
7.2.2  Extrakostnad på arbetsområde  
Anges det i försäkringsbrevet att entreprenadförsäkring ingår gäller försäkringen även  
för extrakostnad som uppkommer i den försäkrade rörelsen till följd av ersättningsbar 
egendomsskada enligt villkor för Entreprenadförsäkring. 

 
8.  Undantag 
   

8.1  Undantagna kostnader  
Försäkringen omfattar inte 
• egendomsskada och värdeminskning 
• kostnad som beror på att skadad egendom inte omedelbart återanskaffas, såvida inte 

dröjsmålet beror på hinder utanför försäkringstagarens kontroll 
• förlust av inkomst eller goodwill 
• vite genom försenad eller utebliven leverans 
• extrakostnader som beror på felprogrammering. 

 
8.2  Förlängd avbrottstid  
Ersättning lämnas inte för extrakostnad som beror på förlängd avbrottstid orsakad av den 
försäkrades ekonomiska förhållanden, till exempel bristande försäkringsskydd eller kapitalbrist. 
 
8.3  Förbättring, utvidgning eller annan förändring  
Ersättning lämnas inte heller för sådan extrakostnad som orsakas av att en del av ansvarstiden 
utnyttjas till förbättring, utvidgning eller annan förändring av den skadade egendomen utöver 
dess återställande till samma skick som före skadan. Detta gäller även sådan förändring som är 
en följd av myndighets åtgärd. 

 
21.  Skadevärderingsregler 
Skada värderas löpande under ansvarstiden. Skadebeloppet utgörs av verifierad extrakostnad enligt  
punkt 4. 
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22.  Ersättningsregler 
Försäkringen skall inte bereda den försäkrade någon vinst utan endast ersättning för genom skadan 
uppkomna extrakostnader. 
 
Moderna ersätter löpande under ansvarstiden 
• skada värderad enligt punkt 21  
med avdrag för 
• självrisk enligt punkt 23. 
 

22.3  Fastställande av försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet skall motsvara de extrakostnader som uppkommer för ofrånkomliga 
åtgärder i syfte att upprätthålla den försäkrade verksamheten i den omfattning den skulle ha 
haft om skada inte hade inträffat. 

 
23.  Självrisk 
Vid varje skadetillfälle dras från beräknad extrakostnad enligt punkt 21 ett belopp som utgör den 
försäkrades självrisk.  
 
För extrakostnadsförsäkring gäller samma självrisk som i kapitel I Egendomsförsäkring, punkt 23.  
 
Vid samtidig egendomsskada, avbrott, hyresförlust och/eller extrakostnad tillämpas endast en 
självrisk, den högsta. 
 

38.  Säkerhetsföreskrifter 
För extrakostnadsförsäkring gäller samma säkerhetsföreskrifter som i kapitel I Egendomsförsäkring, 
punkt 38. 

 
38.20  Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter 
Beträffande påföljd om säkerhetsföreskrifterna inte följts, se kapitel I Egendomsförsäkring,  
punkt 38.20. 

 
41.  Åtgärder vid skada 
Vid skada skall den försäkrade vidta de åtgärder som framgår av kapitel XX Allmänna 
avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 41. 

 
42.  Skaderegleringsbestämmelser och preskription 
Vid skada skall den försäkrade följa de bestämmelser som framgår av kapitel XX Allmänna 
avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 42. 

 
43.  Tidpunkt för betalning av ersättning 
Ersättning betalas enligt de regler som framgår av kapitel XX Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF,  
punkt 43.  


