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1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom innehavare av i försäkringsbrevet angiven
hästverksamhet och

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för driftsavbrottsskada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft
(försäkringstiden).

3. Försäkrat intresse
Försäkringen avser driftsavbrottsskada i hästverksamhet som är en följd av egendomsskada m
m enligt B 5.

3.1 Driftsavbrottsskada - förluster
Med driftsavbrottsskada avses förluster i försäkrad verksamhet hänförliga till följande definitioner:
• bortfall av täckningsbidrag enligt B 3.11.1, 3.11.3, 3.11.5, 3.11.6 och 3.11.7
• extra kostnader enligt B 3.11.1, 3.11.2, 3.11.5 och 3.11.7
• förlust till följd av nödförsäljning av djur enligt B 3.11.5
• bortfall av hyres- och arrendeintäkter enligt B 3.11

3.11 Driftsavbrottsförluster i olika verksamhetsgrenar
Vid driftsavbrottsskada ersätts följande förluster

1) Vid hästverksamhet
•
•

Bortfall av täckningsbidrag från hingsthållar-, ridskole-, ridläger-, tränings- eller annan
hästverksamhet som anges i försäkringsbrevet
Av Gjensdige godkända extrakostnader vid anordnande av provisoriska stallar och fördyrad
skötsel för hästar.

2) Vid växtodling
Extra kostnader för särskilda åtgärder vid skördearbete eller annan växtodlingsåtgärd som vid
utebliven åtgärd skulle medföra förluster i skördevärde.

3) Vid torkning och lagring av spannmål eller lagring av potatis
Bortfall av täckningsbidrag vid skada på torknings-, lagrings- eller foderberedningsanläggning.

4) Vid uthyrning av byggnader
Bortfall av hyres- eller arrendeintäkter från uthyrd byggnad eller byggnadsdel. Som hyresintäkt
räknas inte ersättning för t ex produkter eller tjänster i samband med uthyrningen (se täckningsbidrag enligt B 3.1).
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5) Vid djurproduktion
•
•
•
•

Bortfall av täckningsbidrag från nötkreatur, får, getter, svin, värphöns, slaktkycklingar,
kalkoner och gäss.
Bortfall av täckningsbidrag genom att foder inte kunnat utnyttjas.
Förlust till följd av nödförsäljning av nötkreatur, får, getter, svin, värphöns, slaktkycklingar,
kalkoner och gäss.
Extrakostnader vid anordnande av provisoriska stallar och fördyrad skötsel för nötkreatur,
får, getter, svin, värphöns, slaktkycklingar, kalkoner och gäss.

6) Vid annan näringsverksamhet
Bortfall av täckningsbidrag i annan näringsverksamhet. Annan näringsverksamhet avseende
undersökning, behandling och vård (dock ej hovslagning) av häst omfattas endast om det
särskilt anges i försäkringsbrevet. Se försäkringsbelopp B 4.

7) Vid körning för annans räkning
Bortfall av täckningsbidrag och extra kostnader för hyra av ersättningsmaskin, se försäkringsbelopp B 4.

3.2 Täckningsbidrag
Härmed avses försäljningsvärdet (intäkter) för sålda eller levererade varor, produkter, djur
(dock ej hästar) eller utförda tjänster minskat med häremot svarande kostnader (särkostnader) - exklusive mervärdesskatt - för
• försäljningen (rabatter, frakter m.m.)
• produktionen (t ex foder, veterinärvård, förnödenheter, förbrukningsmaterial, råvaror,
underhåll, energi, vatten, telefon, porto m.m.).

Undantag
Som vara eller djur räknas här inte häst, varför ersättning inte lämnas för förväntade inkomster
från hästförsäljning. Ersättning lämnas inte heller för förväntade inkomster från tävlingsverksamhet eller tävlingsarrangemang.

Anvisningar
I täckningsbidraget ingår värdet av eget arbete eller löner till arbetstagare samt av dessa beroende avgifter enligt lag eller avtal. Kostnaderna ska så nära som möjligt beräknas efter marknadspriset under ansvarstiden.

4. Försäkringsbelopp
Om inte annat anges i försäkringsbrevet gäller försäkringen utan försäkringsbelopp.
För egendom som omfattas av egendomsförsäkringen enligt A 6.11 (”fribelopp”), är dock försäkringsbeloppet i driftsavbrottsförsäkringen detsamma som försäkringsbeloppen för aktuell
egendom i egendomsförsäkringen (se A 6.11).
Försäkringsbeloppet för annan näringsverksamhet är två basbelopp och vid körning för annans
räkning två basbelopp, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

3 (8)

Driftavbrott för hästverksamhet

GJLB 501:1

5. Vad försäkringen gäller för
5.1 Driftsavbrottsskada
Försäkringen gäller för driftsavbrottsskada
1) genom sådan skada som egendomsförsäkring enligt A 8.1 - 8.4 gäller för, även om egendomsskadan avser arrenderad eller hyrd byggnad
2) som drabbar häst genom brand, explosion, åskslag, elfenomen, stöld, uppsåtlig skadegörelse, trafikolycka, gas, snötryck, storm och hagel, jordskred, jordras, bergras, lavin, jordskalv, vätskeutströmning eller dammbrott i annan damm för magasinering av vatten än
kraftverksdamm eller damm för elkraftproduktion
3) som drabbar fjäderfäbesättning genom oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller
värme om
• larm och reservelverk finns som uppfyller kraven i föreskrifterna Egendomsförsäkring A
9.363 och 9.353
• besättningen är under 2000 fjäderfän och saknar larm och reservelverk som uppfyller
kraven i föreskrifterna Egendomsförsäkring A 9.363 och 9.353 (se dock särskild självrisk B
5.111)
4) som drabbar slaktsvinsbesättning genom oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten
eller värme. Saknas larm som uppfyller kraven i föreskrifterna Egendomsförsäkring A 9.363
gäller dock särskild självrisk enligt B 5.111
5) som drabbar annan egendom än fjäderfän och slaktsvin genom oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme och som varat längre än 24 timmar. Försäkringen gäller
dock utan tidsgräns om reservelverk finns som uppfyller kraven i föreskrifterna Egendomsförsäkring A 9.353
6) genom att leveransavtal inte kan fullföljas på grund av sådan skada som egendomsförsäkringen gäller för. Skadan ska ha inträffat inom Norden hos kund eller leverantör med
vilken försäkringstagaren har gällande kontrakt. Försäkringen gäller inte för längre tid än
den för leveranskontraktet återstående kontraktstiden. Högsta ersättning är 10 basbelopp,
om inte annat anges i försäkringsbrevet.

5.11 Särskilda självrisker
5.111 Skada på besättningar med
• mindre än 2 000 fjäderfän
• grisar oavsett besättningsstorlek
• kalvar yngre än 6 månader oavsett besättningsstorlek
genom oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme och som inte uppfyller kraven
på larm och reservelverk (fjäderfän) respektive larm (grisar och kalvar) enligt föreskrifterna A
9.363 och 9.353.
Självrisken är 20 % av skadebeloppet.
(I detta fall tillämpas inte påföljd vid åsidosättande av föreskrift enligt A 10.12, utan endast
särskild självrisk enligt ovan.)

5.2 Endast B Driftsavbrottsförsäkring
Har B Driftsavbrottsförsäkring tecknats men inte A Egendomsförsäkring gäller försäkringen
enligt B 5.1 som om A Egendomsförsäkring varit tecknad.

5.3 Försäkringen gäller endast för sådan driftsavbrottsskada som uppkommit under ansvarstiden
Ansvarstiden räknas från den tidpunkt då skada enligt Egendomsförsäkring A 8 inträffat och är
vid ett återställande av byggnad, enligt Egendomsförsäkring A 13.12 och återupptagande av
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tidigare hästverksamhet 12 månader, och
tidigare produktionsgren inom jordbruks- och skogsbruksverksamhet 24 månader, om inte
annat anges i försäkringsbrevet.

Det åligger försäkringstagaren att utan dröjsmål och senast inom 6 månader vidta åtgärder
för att återställa och återanskaffa skadad egendom så att hästverksamheten/produktionen
kan återupptas. Som sådan åtgärd godkänns inte enbart projektering.
Om inga åtgärder vidtas enligt ovan eller om ingen byggnad uppförs eller det uppförs byggnad
för annan hästverksamhet/produktionsgren är ansvarstiden vid
• hästverksamhet
- 6 månader
• uthyrning och utarrendering av byggnader
- 6 månader
• växtodling - pågående lagringsperiod
• djurproduktion
- 6 månader
• annan näringsverksamhet
- 6 månader
• körning för annans räkning
- 1 månader
• skada som drabbar arrendatorn eller hyresgästen,
om hyresvärden eller jordägaren inte vidtar åtgärder
för att återställa den skadade byggnaden och
arrendatorn eller hyresgästen inte råder över detta
- 12 månader.

6. Föreskrifter
För driftsavbrottsförsäkring gäller samma föreskrifter som för A Egendomsförsäkring, se A 9-10.

6.1 Påföljd vid åsidosättande av föreskrift
För driftsavbrottsförsäkring gäller samma påföljd vid åsidosättande av föreskrift som för A
Egendomsförsäkring, se A 9-10.

7. Åtgärder vid skada
7.1 Räddningsplikt
Den försäkrade ska efter förmåga
• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
• begränsa skada som redan inträffat
• i samråd med försäkringsGjensdige utan uppskov vidta lämpliga åtgärder, även av provisorisk art, för att återuppta eller upprätthålla den försäkrade verksamhetens drift
• söka bereda sådana arbetstagare, som genom skadan blivit arbetslösa, annan produktiv
sysselsättning än den ordinarie arbetsuppgiften.

7.2 Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt
Om den försäkrade uppsåtligen eller av vårdslöshet inte uppfyller sin räddningsplikt och om det
kan antas att detta varit till men för försäkringsGjensdige är Gjensdige berättigat till skäligt
avdrag på ersättningsbelopp som eljest bort utgå eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.

7.3 Anmälan om skada
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till Gjensdige så snart som möjligt. Har
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driftsavbrottsskadan orsakats av egendomsskada som består i stöld, inbrott, rån, överfall eller
annat brott ska den försäkrade snarast göra polisanmälan och sända in kopia av polisanmälan
till Gjensdige.

7.4 Ersättningskrav
Försäkringstagaren ska senast tre månader efter ansvarstidens slut till Gjensdige överlämna
skriftligt ersättningskrav, upprättat i överensstämmelse med de för försäkringen gällande
villkoren.
Framställs kravet senare är Gjensdige ansvarigt endast om kravet framställs inom sex månader
från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning.
Den försäkrade är skyldig att bistå Gjensdige vid skadeutredningen och att på anmodan styrka
ersättningskravet och tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs för
att bedöma Gjensdiges ansvarighet och ersättningens storlek.

8. Skadevärderingsregler
Skada värderas efter ansvarstidens slut.

8.1 Bortfall av täckningsbidrag i jordbruk
8.11 Faktisk förlust
Vid värdering av skada beräknas skadan till den faktiska förlusten för den skadade produktionsgrenen med driftsbokslut som underlag.

8.12 Beräkning av täckningsbidrag
1) Täckningsbidrag under jämförelseperiod
Täckningsbidraget beräknas under en jämförelseperiod, som är av samma längd som ansvarstiden, dock högst 12 månader. Jämförelseperioden börjar 12 månader före dagen då skada
enligt B 5.1 inträffat. Överstiger ansvarstiden 12 månader ska det sålunda beräknade beloppet
ökas med täckningsbidraget under en mot den överskjutande tiden svarande jämförelseperiod,
som också börjar 12 månader före skadedagen.

2) Jämkat täckningsbidrag under jämförelseperioden
Råder under ansvarstiden andra förhållanden än under jämförelseperioden och sammanhänger dessa förhållanden inte med skadan, ska det enligt 8.12 beräknade beloppet jämkas. Jämkningen ska ske genom att det för jämförelseperioden framräknade täckningsbidraget ökas eller
minskas. Det jämkade beloppet ska anses utgöra det täckningsbidrag som verksamheten skulle
ha gett under ansvarstiden, om skadan inte inträffat.

8.2 Nödförsäljning av djur
Vid förlust som uppstår vid nödförsäljning av enligt A Egendomsförsäkring försäkrade djur, värderas skadan till skillnaden mellan det pris som normalt skulle ha erhållits för motsvarande djur
(marknadsvärdet med avdrag för normala försäljningskostnader) och det faktiskt erhållna
försäljningsvärdet med avdrag för de faktiska försäljningskostnaderna. Marknadsvärdet ska
dock lägst utgöra det genomsnittliga värdet för motsvarande djur under perioden 6 månader
före skadedagen - 6 månader efter skadedagen.
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Om återanskaffning av likvärdiga djur sker inom två år efter skadedagen, görs dessutom tillägg
med de normala försäljningskostnaderna för de försålda djuren, samt med inköpskostnaderna
för de återanskaffade djuren.

8.3 Extra kostnader
Vid extra kostnader, som uppstår för anordnade av provisoriska stallar och fördyrad skötsel av
djur, värderas sådan skada till av försäkringstagaren visade skäliga kostnader. Hänsyn ska tas
till inbesparade kostnader och beräknat restvärde för de provisoriska anläggningarna. Veterinärvårdskostnader, medicin och förbandsmaterial ersätts inte som extra kostnader.
Vid extra kostnader som uppstår för särskilda växtodlingsåtgärder eller vid körning för annans
räkning, värderas sådan skada till av försäkringstagaren visade skäliga kostnader. Hänsyn ska
tas till inbesparade kostnader.

8.4 Bortfall av hyresintäkter
Vid bortfall av hyres- och arrendeintäkter värderas sådan skada till uteblivna hyres- och arrendeintäkter minskade med inbesparade kostnader.

8.5 Skadebelopp
Skadebeloppet utgörs av skadans värde enligt B 8.1 - 8.4 minskat med
1) det täckningsbidrag som verksamheten faktiskt har gett under ansvarstiden
2) sådana i täckningsbidraget ingående kostnader, som under ansvarstiden kunnat inbesparas eller användas för annat ändamål, t ex arbete
3) det täckningsbidrag som svarar mot att avbrottstiden utökats, utöver den tid som skulle
behövts för att återställa skadad egendom, till följd av att
• förbättring, utvidgning eller annan förändring görs, inbegripet sådant som är en följd av
myndighets beslut
• likvärdig byggnad enligt Egendomsförsäkring A 13.12.2 uppförs istället för identisk byggnad
enligt Egendomsförsäkring A 13.12.1
• byggföretag inte anlitas för hela eller delar av byggprocessen
4) det täckningsbidrag som innefattades i ersättning för egendomsskadan, t ex i ersättning
för djur, produkter eller arbete med återställande av byggnad
5) sådan ökning av täckningsbidrag som till följd av skadan under ansvarstiden har uppstått i
annan produktionsgren eller verksamhet, som försäkringstagaren själv eller annan för hans
räkning driver
6) ränteintäkter eller minskade räntekostnader som uppstått under ansvarstiden till följd av
utbetald ersättning med ekonomiskt värde för byggnad enligt Egendomsförsäkring A 13.15
eller för produkter.

8.6 Skadevärdering genom skiljemän
Vid tvist om värdet av driftsavbrottsförlust ska på begäran av part värderingen hänskjutas till
avgörande genom skiljedom. Lagen om skiljemän tillämpas.

9. Självrisk
Vid varje skadetillfälle gäller den självrisk som anges i försäkringsbrevet. Särskild självrisk gäller
dock enligt B 5.111, om denna överstiger den i övrigt avtalade självrisken. Endast en självrisk
tillämpas även om mer än ett försäkringsbrev berörs vid samma tillfälle. Det självriskbelopp
som erhålls vid beräkningen avrundas nedåt till närmast 100-tal kronor.
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10. Skadeersättningsregler
10.1 Ersättningsbelopp
Ersättningsbelopp utgörs av
• skadebelopp enligt B 8 Skadevärderingsregler
• ränta enligt B 10.2
med avdrag för
• självrisk enligt B 9
• eventuell underförsäkring enligt B 10.3
• eventuell påföljd vid åsidosättande av föreskrift och räddningsplikt enligt B 6.1 och 7.2.

10.2 Ränta
Gjensdige ersätter skälig ränteförlust och/eller räntekostnad under ansvarstiden med hänsyn
till att ersättningen inte betalas förrän efter ansvarstidens slut. Vid beräkning av ränteförlust
eller räntekostnad tillämpas Riksbankens diskonto + 2 %.

10.3 Underförsäkring
Om försäkringstagaren inte meddelat följande förändringar inför förnyelse av försäkringen och
vid skadetillfället enligt Gjensidiges beräkningar värdet av egendomen ökat p g a
• ny-, till- eller ombyggnad eller annan jämförlig förbättring av fullvärdeförsäkrad byggnad
• investering av övrig fullvärdeförsäkrad egendom
• arealökning
föreligger underförsäkring.
Ersättningsbeloppet minskas då till så stor del som erlagd premie för all egendom utgör av den
premie som skulle ha erlagts med beaktande av förändringarna. Premieunderlaget ska vara
fastställt med samma värderingsmetod.

10.4 Tidpunkt för betalning av skadeersättning och räntebestämmelser
10.41 Tidpunkt för betalning av skadeersättning
Skada regleras efter ansvarstidens slut. Ersättning ska betalas senast en månad efter det att
den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort vad som åligger honom.
Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska ersättning betalas senast en
månad efter det att Gjensidige erhållit utredningen eller värderingen.

10.42 Räntebestämmelser
Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.
För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning eller skiljemannavärdering betalar
Gjensidige ränta enligt Riksbankens diskonto.
Gjensidige betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som
ankommit på honom enligt B 7.
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av basbeloppet.
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