Villkor S 400:1

S 400:1 Epidemiavbrottsförsäkring
Försäkringsvillkor gäller från och med 2011-06-01
Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga
dessa villkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta med
för att numreringen inte alltid är löpande.
Med tillämpning av grundvillkoren i övrigt gäller följande
kompletteringar och ändringar.

B. Avbrottsförsäkring
1. Vem gäller försäkringen för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren eller annan angiven
försäkrad såsom innehavare av försäkrad rörelse.

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för avbrottsskada enligt 7 som inträffar
under den tid försäkringen varit betald och i kraft.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för avbrottsskada enligt 7 som inträffar
inom det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet.

4. Försäkrat intresse
Ersättning lämnas för sådant bortfall av täckningsbidrag som
uppkommer under ansvarstiden.

5. Försäkringsbelopp – Högsta ersättning
Ersättning lämnas med högst 2 000 000 kronor per skadetillfäl
le om annat inte anges i försäkringsbrevet. Flera ingripanden
föranledda av samma orsak betraktas som ett skadetillfälle. För
samtliga skador under ett försäkringsår lämnas ersättning med
högst 5 000 000 kronor.

7. Försäkrade skadehändelser
7.1 Avbrott
Ersättning lämnas för avbrott genom att myndighet med stöd av
lag ingriper mot verksamheten för att hindra spridning av smitt
sam sjukdom. Med ingripande från myndighet jämställs åtgärd
av läkare eller veterinär, på vilka ankommer att utöva kontrolle
rande verksamhet inom hälsovårdens område.
Med avbrott förstås sådan inskränkning i den försäkrade rö
relsen som föranleder bortfall av täckningsbidrag under an
svarstiden. Ansvarstiden räknas från den dag ingripande enligt
första stycket sker. Ansvarstiden är tolv månader, om inte annat
anges i försäkringsbrevet.

10. Skadevärderings- och ersättningsregler
Försäkringstagaren ska genom handling utfärdad av vederbör
lig myndighet styrka den tid som verksamheten på grund av
myndighets ingripande inte kunnat drivas.
Med ändring av B 4.1 i grundvillkoren beräknas kostnad för
direkt och indirekt material efter marknadspriset under an
svarstiden.
Försäkringstagaren ska vidare styrka att han i fastställd ord
ning sökt ersättning av statsmedel.
Med tillämpning av B 10.1 i övrigt ska täckningsbidraget
minskas med den ersättning som utgår av statsmedel samt av
kastning som försäkringstagaren under ansvarstiden erhållit på
egendomsersättning. Om ansökan om ersättning av statsmedel
inte ingivits inom föreskriven tid ska täckningsbidraget minskas
med
den beräknade ersättning och avkastning därav som kunnat er
hållas om ansökan ingivits i tid.
Ersättning lämnas inte för skada på egendom, värde
minskning på egendom eller förlust som inte är en indirekt följd
av myndighets åtgärd, till exempel att försäkringstagaren inte
kunnat finna avsättning för en viss vara på grund av rådande
förhållanden.

6. Självrisk
G. Allmänna avtalsbestämmelser
Försäkringen gäller med allmänna avtalsbestämmelser enligt
grundvillkor G 100:1.
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6.2
Med upphävande av II:6 i grundvillkoren gäller försäkringen
med en självrisk som är 20 procent av basbeloppet om annat
inte anges av försäkringsbrevet. Flera ingripanden föranledda
av samma orsak betraktas som ett skadetillfälle.

