
  

 SVSJ:1 
 

 

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga 

 
 
Detta villkor gäller som tillägg till Allmänt försäkringsvillkor, Avbrott eller motsvarande avsnitt i annat Allmänt 
kombinerat försäkringsvillkor (paketförsäkring).  
 

Med tillämpning av i försäkringsbrevet angivet försäkringsvillkor enligt ovan gäller följande ändringar och 
kompletteringar. 
 
 

1. Vem försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom 
innehavare av försäkrad rörelse och omfattar de i 
rörelsen verksamma personer som angivits i 
försäkringsbrevet.  
 
Sådan person omfattas längst t.o.m. det försäkringsår 
under vilken denne fyller 65 år.  

 

2. Vad försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för avbrott i den försäkrade 
verksamheten till följd av arbetsoförmåga eller 
dödsfall som drabbar i försäkringsbrevet namngiven 
person under den tid försäkringen är i kraft. 
 
Med avbrott avses sådan omsättningsminskning i 
rörelsen som medför att bidrag till de fasta 
kostnaderna bortfaller.  
 
Med arbetsoförmåga avses förlust eller nedsättning 
av arbetsförmåga föranledd av sådan dokumenterad 
sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjuklön, 
sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension enligt 
lagen om allmän försäkring.  
 
Försäkringen ersätter även kostnader för sådan åtgärd 
som försäkringstagaren är skyldig att vidta enligt 
punkt 8 (räddningsplikt).  
 
Mer omfattande räddningsgåtgärd, t.ex. anställning 
av vikarie, skall godkännas av försäkringsgivaren.  

 

3. Var försäkringen gäller 

Försäkringen gäller inom Norden.  
 

4. Undantag 

Ersättning lämnas inte för 
• skada som den försäkrade själv ådragit sig 

uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet 
• sjukdom vars tydliga symptom yppat sig eller 

som enligt medicinsk erfarenhet anses ha börjat 
innan försäkringen trädde i kraft 

• skada som beror på graviditet, förlossning eller 
avbrutet havandeskap 

• psykiska sjukdomar och psykiska eller nervösa 
besvär 

• HIV, AIDS eller följdsjukdomar i anslutning till 
dessa 

• skada som beror på missbruk av alkohol, 
läkemedel eller narkotiska preparat 

• skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller 
indirekt orsakats av eller står i samband med 
krig, krigsliknande händelse, uppror eller 
upplopp 

• skada vars uppkomst eller omfattning har 
samband med atomkärnprocess 

• skada som ersätts av annan försäkring. 
 

5. Försäkringsbelopp  

Försäkringsbeloppet väljs så att det motsvarar den 
försäkrade personens andel av företagets fasta 
kostnader per år, och anges i försäkringsbrevet.  
 
Försäkringen ersätter verifierad förlust av 
täckningsbidrag i den försäkrade rörelsen till följd av 
ovan angivna händelser, dock maximalt med det i 
försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet.  

  

6. Ansvarstid 

Med ansvarstid avses den längsta sammanhängande 
tidsperiod för vilken försäkringsgivaren ansvarar vid 
avbrottsskada. Ansvarstiden börjar vid karenstidens 
utgång.  
 
Ansvarstiden är 12 månader om inte annat anges i 
försäkringsbrevet.  

 

7. Karenstid 

Från ersättningen dras självrisk i form av en 
karenstid på 30 dygn, om inte annat anges i 
försäkringsbrevet.  
 

8. Räddningsplikt 

Försäkringstagaren är skyldig att efter förmåga 
försöka begränsa skada som redan inträffat. 
 
Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av grov 
vårdslöshet inte uppfyller räddningsplikten kan 
ersättningen nedsättas eller helt utgå.  
 



  

9. Ersättningsanspråk 

Ersättningsanspråk skall framställas snarast efter det 
att skadan uppkommit och senast sex månader från 
det att försäkringstagaren fått kännedom om sin 
möjlighet till ersättning. 
 
Försäkringstagaren skall förse försäkringsgivaren 
med uppgifter som behövs för skadeutredningen och 
styrka de verkliga fasta kostnaderna under 
ansvarstiden.  

 

10. Skadevärderingsregler 

Rätten till ersättning inträder efter karenstidens 
utgång och gäller under ansvarstiden, dock längst till 
dess 

  
• arbetsoförmågan upphört, eller 
• ersättare som inbringar täckning motsvarande 

förlusten av rörelsens täckningsbidrag anställts, 
eller 

• den försäkrades rörelse avyttrats eller avvecklats, 
eller 

• den försäkrade personens anställning har 
upphört. 

 
Försäkringen avser inte bereda försäkringstagaren 
någon vinst utan endast lämna ersättning för liden 
skada.  
 
Ersättning lämnas endast för sådan tid under vilken 
rörelsen skulle ha bedrivits om skadan inte inträffat 
och således inte för t.ex. semesteruppehåll som 
planerats innan skadan inträffade.  

 

11. Ersättningsbestämmelser 

Skadebeloppet är  
• den verifierade förlusten av täckningsbidrag i 

den försäkrade rörelsen 
• räddningskostnad enligt punkt 8 
minskat med 
• belopp som under ansvarstiden inbesparats eller 

ersatts från annan försäkring 
• belopp med vilket avbrottsskadan under 

ansvarstiden kunnat ersättas genom att annan 
affärsverksamhet bedrivits av försäkringstagaren 
eller någon annan för dennes räkning 

• eventuella egna uttag av lön och sociala avgifter 
• karenstid enligt punkt 7. 

 

12. Läkarintyg 

Arbetsoförmåga vid sjuk- eller olycksfall skall 
styrkas med läkarintyg. 
 
För fastställande av insjuknandedag skall läkarintyg 
föreligga från sjunde dagen.  
 

13. Utbetalning av ersättning 

Rätten till ersättning inträder efter karenstidens 
utgång. Ersättning lämnas för varje dag, som 
avbrottet varar efter karenstidens slut, och är högst en 
365-del av försäkringsbeloppet per dag.  
 
Ersättning skall betalas senast en månad efter det att 
försäkringstagaren fullgjort vad som åligger honom 
enligt 9 och 12 ovan. Betalas ersättning senare än vad 
som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt 
Räntelagen.  
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