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Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Epidemiavbrottsförsäkring

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten finns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Epidemiavbrott täcker avbrottsskada då myndighet med stöd av lag stänger rörelsen för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.
Försäkringen är en tilläggsförsäkring till Kombinerad Företagsförsäkring eller Fastighetsförsäkring.
Försäkringsprodukten säljs endast via försäkringsförmedlare.

Vilka är mina skyldigheter?

Vad ingår i försäkringen?
försäkringen gäller för avbrott till följd av myndighets ingripande
och som görs under försäkringstiden och som föranleds av
smittsam sjukdom som under försäkringstiden upptäcks på
försäkringsstället.
ersättning lämnas för förlust av försäkringsmässigt täcknings
bidrag motsvarande vad rörelsen skulle ha gett under en period
motsvarande maximalt ansvarstidens längd om skada inte hade
inträffat

•

du måste anmäla inträffad skada så snart som möjligt

•

vid skada skall den försäkrade genom handling utfärdad av
verbörlig myndighet styrka den tid rörelsen enligt myndighetens
beslut inte kunnat drivas. Den försäkrade skall vidare styrka att
han i fastställd ordning sökt ersättning av statsmedel

•

följa säkerhetsföreskrift som meddelas i lag, förordning eller
av myndighet och vars iakttagande är ägnat att förebygga eller
begränsa smittspridning

Var gäller försäkringen?
•

försäkringen gäller vid myndighets ingripande på försäkrings
ställe (gatunummer, kvartersnummer eller fastighetsbeteckning)

När och hur ska jag betala?
•

premien betalas senast på förfallodagen

När börjar och slutar försäkringen gälla?

Vad ingår inte i försäkringen?
Ersättning lämnas inte för
kostnader och förluster, för vilka ersättning utgår från allmänna
medel. Har ersättning från allmänna medel inte medgivits på
grund av att anspråk på sådan ersättning inte framställts inom
föreskriven tid, lämnas inte ersättning genom försäkringen för
sådan ersättning som kunnat utgå från allmänna medel om
anspråk framställts inom föreskriven tid

•

försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är
ett år

•

tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkrings
tiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås

Hur kan jag säga upp avtalet?

kostnader för sanering av egendom för att förhindra spridning av
smittsam sjukdom

•

om försäkringsgivaren väsentligt åsidosätter sina skyldigheter
enligt försäkringsavtalslagen eller enligt försäkringsavtalet

sådan förlust som är en följd av att myndighet förbjuder vidare
bearbetning eller försäljning av vara, samt med anledning härav
nödvändiga kostnader för bortforsling och destruktion av varan

•

försäkringsbehovet bortfaller eller annan liknande omständighet
av väsentlig betydelse

•

försäkringsgivaren har ändrat försäkringsavtalet under avtalstiden

•

vi kan säga upp försäkringen om

samtliga skadehändelser relaterade till av Världshälsoorganisa
tionen, WHO, deklarerad pandemi

 	 Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?

•

du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synner
ligen vägande skäl, exempelvis om du gett vilseledande
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst

•

du inte har betalat premien i tid

maximal gräns för ersättningen under ansvarstiden utgörs av
försäkringsbeloppet.
karenstiden är 1 dygn om inte annat avtalas
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