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Förnyelseinformation avseende villkor Av 103:6, Extrakostnadsförsäkring  

Gäller från 2018-07-01. 
 
I huvudsak har ändringar och omformuleringar genomförts i förtydligande syfte och av redaktionell 

karaktär.  
 
Texten nedan är en förenklad beskrivning och inte villkorstext. För försäkringsavtalet gäller de 
fullständiga villkoren. 
 
Ändringarna gäller från och med den förnyade försäkringens begynnelsedag med början 2018-07-01.  

 
1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 
Försäkringen gäller för den försäkrade såsom innehavare av försäkrad verksamhet rörelse eller 
ägare av försäkrad byggnad. Nyttjanderättshavare har strukits. 
 
3. Var försäkringen gäller 
 

3.1  På försäkringsstället   

Förbättring genom att extrakostnadsförsäkringen nu även gäller för skada som inträffat på plats i 
omedelbar närhet till försäkringsställe. Förtydligat att arbetsområde inte är ett försäkringsställe. 
Allriskförsäkringen för entreprenadverksamhet tar hand om extrakostnadsförsäkring på 
arbetsområde. 
 
4. Försäkrat intresse 

Förtydligat att försäkringen omfattar lagligt intresse. 
 
6. Försäkringsbelopp – Högsta ersättning 
Punkten fribelopp har strukits. Den är onödig i detta villkor eftersom villkoret används vid separat 
teckning av extrakostnadsförsäkring med försäkringsbelopp efter behov. 
 

6.2.2 Högsta ersättning 
Punkten har omformulerats, bland annat med hänvisning till de punkter i egendomsförsäkringen som 
har gemensamma ersättningsbegränsningar med bland annat extrakostnadsförsäkring.  
 
7. Vad försäkringen gäller för 

 
7.1 På försäkringsstället  

Punkten har omformulerats och delats upp i nya punkter med omnumrering som följd.  
 
7.1.1 Egendomsskada  
Omformulerad i förtydligande syfte. 
Tidigare punkt 7.1.1 har fått nytt nummer = 7.1.3.  
 
7.1.2 Avspärrning  

Förbättring genom att nytt åtagande införts motsvarande det som finns i avbrottsförsäkringen. 
Högsta ersättning är försäkringsbeloppet dock högst 1 miljon kr. 
 
7.1.3 Maskinavbrott (tilläggsavtal) 
Maskinavbrottspunkten är omformulerad i förtydligande syfte.  
Punkten har fått ny numrering (tidigare 7.1.1). 

 

7.2 På annan plats  
 
7.2.1 Skada hos kund eller leverantör eller hos hyresvärd 
Förbättring genom ett nytt åtagande för extrakostnad till följd av okänd skada i lokal som försäkrad 
hyrt för framtida bruk, om den försäkrade inte kan flytta in den tidpunkt som skriftligen avtalats 
med hyresvärd. 

Texten avseende skada hos kund och leverantör är omformulerad i förtydligande syfte, bland annat 
vad som här menas med leveransavtal och att extrakostnad till följd av maskinskada inte omfattas. 
Högsta ersättning är försäkringsbeloppet dock högst 1 miljon kr. 
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7.2.2 Extrakostnad på arbetsområde  

Punkten är struken. Allriskförsäkringen för entreprenadverksamhet tar hand om extrakostnadsför-
säkring på arbetsområde. 
 

7.2.3 Oförutsett avbrott i tillförsel utifrån 
Förbättring genom att oförutsett avbrott i tillförsel av tele- och datakommunikation tillkommit. 
Tidsgränsen för att extrakostnader ska ersättas är nu 48 timmar. Högsta ersättning är försäkrings-
beloppet dock högst 1 miljon kr. I övrigt omformulerad i förtydligande syfte. 
 
8. Undantag 

Punkten har fått en förtydligande inledning med nytt åtagande som innebär att försäkringens 
undantag i Allmänna avtalsbestämmelser, punkt 39.4, endast tillämpas till den del leverantör, 
entreprenör eller annan enligt åtagande i avtal eller enligt köprättslig lagstiftning inte är skyldig att 
lämna ersättning. I övrigt har punkten delvis fått en ny struktur där vissa undantag som tidigare 
funnits på annan plats flyttats hit till punktlistan.  
 
Förbättring genom att undantaget för extrakostnader som beror på felprogrammering har strukits.  

 

22. Ersättningsregler 
Punkten är omformulerad i förtydligande syfte inklusive nya villkorspunkter avseende räddnings-
kostnader respektive extrakostnader. 


