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Epidemiavbrotts-
försäkring

GJAV 394:3

Särskilt
försäkringsvillkor

Gäller från och med 2014-01-01
Med detta försäkringsvillkor görs följande ändringar av och tillägg
till de allmänna försäkringsvillkoren. De olika avsnittens indelning
och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen
inte alltid är löpande. Ord som skrivs med kursiv stil förklaras under 
13. Definitioner.

Vad försäkringen gäller för
Genom detta försäkringsvillkor kan ersättning lämnas för avbrott som upp-

kommer på grund av myndighets ingripande med stöd av smittskyddslagen, 

SFS 2004:168 eller livsmedelslagen, SFS 2006:804, för att förhindra spridning av 

smittsam sjukdom bland människor.
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3. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för avbrott till följd av myndighets ingripande enligt 5, som görs under för-
säkringstiden och som föranleds av smittsam sjukdom som upptäcks under försäkringstiden.

4. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller vid myndighets ingripande på försäkringsställe (gatuadress, kvartersnum-
mer eller fastighetsbeteckning) som anges i försäkringsbrevet.

5. Försäkrade skadehändelser
Ersättning lämnas för avbrott som uppkommer på grund av myndighets ingripande med stöd 
av smittskyddslagen, SFS 2004:168, eller livsmedelslagen, SFS 2006:804, för att förhindra sprid-
ning av smittsam sjukdom bland människor.

5.1 Undantag
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

• kostnader för sanering av egendom för att förhindra spridning av smittsam sjukdom
• sådan förlust som är en följd av att myndighet förbjuder vidare bearbetning eller för-

säljning av vara, samt med anledning härav nödvändiga kostnader för bortforsling och 
destruktion av varan.

6. Försäkringsbelopp
Med försäkringsbelopp avses i försäkringsbrevet angivet belopp, vilket utgör försäkrat täck-
ningsbidrag. Försäkringsbeloppet ska vid skadetillfället motsvara det försäkringsmässiga 
täckningsbidrag som rörelsen skulle gett under en period motsvarande ansvarstidens längd om 
skada inte inträffat. Om försäkringsbeloppet anges som första risk i försäkringsbrevet ersätts 
skada upp till försäkringsbeloppet. Om försäkringsbelopp inte anges i försäkringsbrevet
är avbrottsförsäkringen beloppslös.

8. Säkerhetsföreskrifter
Föreskrift som meddelats i lag, förordning eller av myndighet och vars iakttagande är ägnat 
att förebygga eller begränsa smittspridning, ska anses som intagen i detta försäkringsvillkor.

9. Åtgärder vid skada

Ersättningskrav
Den försäkrade ska genom handling utfärdad av vederbörlig myndighet styrka den tid som 
rörelsen enligt myndighetens beslut inte kunnat drivas. Den försäkrade ska vidare styrka att 
han i fastställd ordning sökt ersättning av statsmedel.
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11. Karens
Försäkringen omfattar inte förlust under karenstiden. Karenstiden räknas från den tidpunkt då 
myndighets ingripande sker. Karenstiden är 24 timmar om inte annat anges i försäkringsbrevet.

13. Definitioner

Avbrott
Sådan inskränkning i den försäkrade rörelsen som föranleder förlust av försäkringsmässigt 
täckningsbidrag.


