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Entreprenadavbrottsförsäkring
Villkor: GAV 877:2

Vid ersättningsbar egendomsskada betalas ersättning för
arbetskostnad enligt avtalat timpris enligt villkoret nedan minskat
med vad som ersätts ur egendomsskadan.
Extrakostnader utöver schabloniserat timpris ingår inte.

Entreprenadavbrott
1. Vem försäkringen gäller för
1.1 De försäkrade är
• försäkringstagaren
• försäkringstagarens arbetstagare för försäkrad egendom enligt
4.1.2 (se villkor GK 877) Dessutom gäller försäkringen även för

1.2 Arbeten för
• försäkringstagarens beställare, om denne är byggherre eller vid
montageverksamhet slutlig beställare
• försäkringstagarens underentreprenör i den omfattning
försäkringstagaren enligt skriftligt avtal åtagit sig att försäkra
underentreprenaden. Oavsett om underentreprenör är
medförsäkrad eller ej, är underentreprenaden alltid försäkrad
som en del av arbeten.

1.3 Hjälpmedel för
• försäkringstagarens beställare, om denne är byggherre eller vid
montageverksamhet slutlig beställare
• annan ägare om försäkringstagaren enligt entreprenadavtalet
är ersättningsskyldig för eller i skriftligt avtal åtagit sig att
försäkra dessa

1.4 Befintlig egendom för
• försäkringstagarens beställare, om denne är byggherre eller vid
montageverksamhet slutlig beställare
• privatperson eller näringsidkare i egenskap av hyresgäst eller
bostadsrättshavare

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som uppkommer under
återställandetiden till följd av egendomsskada som inträffar under
försäkringstiden om Gjensidiges ansvar föreligger enligt

5. Vad försäkringen gäller för
Vid skada som är ersättningsbar enligt Egendomsförsäkringen ovan
− oavsett om skadan uppkommer på försäkrad egendom eller inte
− betalas avbrottsersättning enligt följande.
• Ersättning för arbetskostnad enligt avtalat timpris för arbetare
eller, om sådant saknas, ett för branschen normalt timpris
minskat med den ersättning som betalats i egendomsskadan.
• Påslag på
–

material med 15 %

–

underentreprenader med 10 % upp till 400 000 kr och med

		

7 % därutöver.

Ersättning betalas även med timpris enligt ovan för arbetare som
på grund av skadan inte kan sysselsättas på arbetsplatsen eller på
annat ställe.
Avbrottsförsäkringen gäller även om egendomsskadan är
undantagen enligt Allmänna försäkringsvillkor Kombinerad
företagsförsäkring GK708, Egendom punkt, 4.2.2
(Leverantörsåtgande).

6. Vad försäkringen inte gäller för
Observera även de generella undantagen i Allmänna
försäkringsvillkor Kombinerad företagsförsäkring GK708, Egendom
punkt 4 (Vad försäkringen inte gäller för).

6.1 Ersättning betalas inte för kostnad som
• beror på den försäkrades ekonomiska förhållanden, t.ex.
bristande försäkringsskydd eller kapitalbrist
• orsakas av att en del av återställandetiden utnyttjas för
förbättring, utvidgning eller annan förändring av den skadade
egendomen utöver dess återställande till samma skick som före
skadan. Detta gäller även sådan förändring som är en följd av
myndighets beslut
• beror på forceringsåtgärder, t.ex. reparation på övertid, inköp till
överpris för snabbare leverans eller transport på annat sätt än
med sedvanligt transportmedel

försäkringsvillkor Allmänna avtalsbestämmelser GJAA 800.

• utgör förseningsvite.

3. Var försäkringen gäller

7. Försäkringsbelopp

Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden

7.1 Beloppslös försäkring

• på arbetsområde

försäkringsvillkor är försäkringen beloppslös.

Om inget annat anges i försäkringsbrevet eller i ett särskilt

• under transport till eller från arbetsområde eller annan plats
under temporär uppställning eller förvaring.
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7.3 Uppgifter för nytt försäkringsavtal
7.3.1 Beloppslös försäkring
För beräkning av förnyat försäkringsavtal ska försäkringstagaren
lämna uppgift om vid tidpunkten för uppgiftslämnandet känt
värde avseende omsättning som hänför sig till det senaste
förflutna kalender året före begynnelsedagen enligt
Avbrottsförsäkring 7.3.1 (Beloppslös försäkring) i Allmänna

• söka bereda sådana arbetstagare, som genom skadan blivit
arbetslösa, annan produktiv sysselsättning än den ordinarie
arbetsuppgiften
• bevara den rätt Gjensidige kan ha mot den som är
ersättningsskyldig med anledning av skadan.
9.1.1 Påföljd när räddningsplikt inte fullgörs

försäkringsvillkor Kombinerad företagsförsäkring GK 708.

Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte fullgör

7.3.2 Försäkring med angivet försäkringsbelopp

Gjensidige göra skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle

För beräkning av förnyat försäkringsavtal ska försäkringstagaren

ha betalats. Detsamma gäller om den försäkrade åsidosatt sina

lämna uppgift om nytt försäkringsbelopp beräknat enligt

skyldigheter med vetskap om att det innebar en betydande risk för

Avbrottsförsäkring 7.3.2 (Försäkring med angivet

att skada skulle inträffa.

försäkringsbelopp) i Allmänna försäkringsvillkor Kombinerad
företagsförsäkring GK 708.
7.3.3 Projektförsäkring
För beräkning av premien ska försäkringstagaren lämna uppgift om
vid tidpunkten för uppgiftslämnandet känt värde för arbeten på

sin räddningsplikt och detta medför skada för Gjensidige, får

9.2 Anmälan om skada m.m.
Den försäkrade ska
• så snart som möjligt efter inträffad skada anmäla skadan. Om
den försäkrade dröjer med skadeanmälan och detta medför

arbetsområde i färdigt skick.

skada för Gjensidige, har Gjensidige rätt att göra ett skäligt

8. Säkerhetsföreskrifter

även försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser, GJAA

Utöver de säkerhetsföreskrifter som särskilt avtalats för
entreprenadavbrottsförsäkringen gäller samma
säkerhetsföreskrifter som för egendomsförsäkringen. Vid samtidig
egendoms- och avbrottsskada begränsas påföljden gemensamt till
det avdrag i egendoms- eller avbrottsförsäkringen som är högst.
Avdraget kan ökas om särskilda skäl finns med hänsyn till
försummelsens art eller andra omständigheter. Avdraget kan
minskas eller helt tas bort om
• det kan antas att skada skulle ha inträffat även om föreskriften
följts. Ersättning betalas då för den skada som kan antas skulle
ha inträffat även om föreskriften följts
• ingen av dem som anges i Egendomsförsäkring 8.2 varit
försumlig
• särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art eller
andra omständigheter.

9. Åtgärder vid skada
9.1 Räddningsplikt
Den försäkrade och dennes anställda i ledande ställning inom
företaget eller på platsen ska efter förmåga
• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
• begränsa skada som redan inträffat
• utan uppskov vidta lämpliga åtgärder, även av provisorisk art,
för att återuppta eller upprätthålla den försäkrade
verksamhetens drift
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avdrag på den ersättning som annars skulle ha lämnats. Se
800, 10.2.3 (Preskription)
• vid stöld, inbrott, rån eller överfall snarast polisanmäla
händelsen och skicka anmälan till Gjensidige
• bistå Gjensidige vid skadeutredningen och på anmodan styrka
ersättningskravet, tillhandahålla verifikationer, bevis och andra
handlingar som behövs för att bedöma Gjensidiges ansvarighet
och ersättningens storlek.

9.3 Ersättningsanspråk
Skriftligt ersättningsanspråk ska framställas till Gjensidige senast
sex månader efter återställandetidens slut. Framställs kravet
senare är Gjensidige fritt från ansvar.

10. Skadevärderings- och
skadeersättningsregler
Observera även skadeersättningsreglerna i försäkringsvillkoret
Allmänna avtalsbestämmelser, GJAA 800, 10 (Skadevärderingsoch skadeersättningsregler).

10.1 Skadevärderingsregler
Skadebeloppet beräknas enligt 5 (Vad försäkringen gäller för).

10.2 Skadeersättningsregler
Gjensidige betalar

10.2.6 Underförsäkring
10.2.6.1 Beloppslös försäkring
Full försäkring föreligger om i försäkringsbrevet angiven omsättning

• skada värderad enligt 10.1 (Skadevärderingsregler)

motsvarar omsättningen enligt Entreprenadavbrott 7.3.1

• räddningskostnader enligt 10.2.1

(Beloppslös försäkring). Om det visar sig att den verkliga

• ränta enligt 10.2.3 med avdrag för

omsättningen är högre än den angivna omsättningen föreligger

• karens enligt 11

underförsäkring. Ersättning betalas då endast för så stor del av

• underförsäkring enligt 10.2.6

avbrottsskadan som svarar mot förhållandet mellan den uppgivna

• påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts enligt 8.

och den verkliga omsättningen.

Säkerhetsföreskrifter.

10.2.6.2 Försäkring med angivet försäkringsbelopp

10.2.1 Räddningskostnader

Full försäkring föreligger om i försäkringsbrevet angivet

Ersättning betalas för den försäkrades kostnader för

försäkringsbelopp vid skadetillfället motsvarar det

räddningsåtgärder enligt 9.1 (Räddningsplikt) om de med hänsyn

försäkringsmässiga täckningsbidrag som rörelsen, om skada inte

till omständigheterna är skäliga. Ersättning betalas dock endast i

inträffat, skulle ha gett enligt 7.2 (Försäkring med angivet

den mån kostnaderna avser att begränsa sådan fysisk skada som

försäkringsbelopp) i Allmänna försäkringsvillkor Kombinerad

inträffat och som omfattas av försäkringen.

företagsförsäkring GK 708. Om försäkringsbeloppet är lägre än det

10.2.2 Kostnader för att framställa krav
10.2.2.1 Skaderegleringskostnader
Ersättning betalas inte för den försäkrades kostnader för att
framställa krav till Gjensidige och medverka i Gjensidiges utredning
av skadan. Således ersätts inte t.ex. kostnader avseende nedlagd
tid för att anmäla skadan till polisen, att inventera skadans
omfattning, att delta i möten med hantverkare och representanter
för Gjensidige och att återanskaffa skadad egendom.
Ersättning betalas inte heller för den försäkrades kostnad för
utomstående experter såsom ekonomer, jurister eller tekniker.

försäkringsmässiga täckningsbidraget föreligger underförsäkring
och ersättning betalas endast för så stor del av skadan som
försäkringsbeloppet utgör av det beräknade täckningsbidraget.

11. Karens
Försäkringen omfattar inte avbrott inom karenstiden. Karenstiden
räknas vid varje skadetillfälle från den tidpunkt då
egendomsskadan inträffade. Karenstiden är, om inget annat anges
i försäkringsbrevet, 48 timmar.

13. Definitioner
AB

10.2.3 Ränta

Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och

Om skadeersättning betalas senare än vad som anges i 10.2.5

installationsentreprenader utarbetade av Föreningen Byggandets

(Tidpunkt för betalning av ersättning), betalas dröjsmålsränta

Kontraktskommitté, BKK.

enligt räntelagen. För den tid som utbetalning fördröjts genom
polisutredning eller skiljemannavärdering betalas ränta enligt
Riksbankens referensränta. Ränta betalas inte om den understiger
500 kr.
10.2.5 Tidpunkt för betalning av ersättning
Skada regleras efter återställandetidens 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 fått utredningen eller värderingen.

ABT
Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende
byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten utarbetade av
Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK.

ABS
Allmänna bestämmelser för entreprenadavtal vid uppförande eller
tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som
en näringsidkare utför åt en konsument.

Arbeten
Egendom och arbetsprestationer samt egendom av
förbrukningskaraktär som ingår i den försäkrades avtalade
åtagande eller utförande i egen regi. När försäkrat avtal så
föreskriver ingår i arbeten även egendom och arbetsprestationer
som beställaren tillhandahåller.
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Till arbeten räknas inte
• befintlig egendom som berörs av åtgärd för fullgörande av
avtalat åtagande
• hjälpmedel.

Arbetsområde
Område som under entreprenadtiden står till de försäkrades

1. bostad: badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp
och kylskåp samt maskin för tvätt eller mangling.
2. butikslokal: hylla, disk och skyltfönsteranordning.
3. samlingslokal: estrad och sittplatsanordning.
4. ekonomibyggnad till jordbruk: anordning för utfodring av djur
och anläggning för maskinmjölkning.
5. fabrikslokal: kylsystem och fläktmaskineri.

disposition för arbetets eller montagets utförande. Till
arbetsområde räknas inte den försäkrades stadigvarande

Reservdel och dubblett till föremål som avses i första eller andra

försäkringsställen såsom kontor, verkstäder eller förråd.

stycket, hör inte till byggnaden.

Arbetstagares egendom

Till byggnad räknas även

Personlig lösegendom som kan försäkras enligt Gjensidiges

• sopsugningsanläggning

hemförsäkringsvillkor.

• oljetank och bränsle inom fastigheten avsedda för försäkrad

Basbelopp

• ledningar och utrustning för data-, tele- och TV-

Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring
och som gällde för januari månad det år skadan inträffade. Vid

byggnads uppvärmning
kommunikation.

beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken

Datainformation

nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp uttryckta i

Se Lagrad information.

basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.

Befintlig egendom

Dator
Med dator avses apparat för databehandling, som enligt i förhand

Inom eller i direkt anslutning till arbetsområde befintlig egendom

fastställt program kan utföra omfattande beräkningar, med

som

tillhörande in- och utenheter, t.ex. bildskärm, tangentbord, mus,

• tillhör försäkringstagarens beställare om denne är byggherre
eller vid montageverksamhet slutlig beställare
• tillhör privatperson i egenskap av hyresgäst eller
bostadsrättshavare
• inte ingår i försäkrads eller annan entreprenörsarbeten vare sig
avlämnade skett eller ej – eller hjälpmedel.

Byggherre
Den ägare eller brukare av fastighet för vars räkning entreprenad
utförs.

Byggnad
Byggnad och sådan egendom som hör till byggnad enl. 2 kap. 2 §

skrivare, cd-läsare, skanner, modem, datavideoprojektor (pckanon). Som dator räknas inte digitala telefonväxlar, digitala
intercomanläggningar, fotosättnings- och
bildbehandlingsutrustningar samt dator för styr- och
reglerändamål.

Fel
När arbeten eller del därav inte utförts eller inte utförts
kontraktsenligt.

Fordon
Bil och släpfordon som är täckta med överbyggnad av trä, plåt eller
annat hårt material och låsbara dörrar.

jordabalken och som lyder: Till byggnad hör fast inredning och

Försäkringslokal

annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till

Sammanhängande utrymmen i en byggnad som den försäkrade

stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna, såsom fast

använder för sin verksamhet. Med försäkringslokal avses även

avbalkning, hiss, ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller

stålcontainer.

annat med kranar, kontakter och annan sådan utrustning,
värmepanna, element till värmeledning, kamin, kakelugn,

Försäkringsställe

innanfönster, markis, brandredskap, civilförsvarsmateriel och

Sådan plats som anges i försäkringsbrevet med gatuadress,

nyckel. I enlighet med vad som sägs i första stycket hör därjämte i

kvartersnummer eller fastighetsbeteckning där försäkrad egendom

regel till byggnad, såvitt angår

förvaras.
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Garantitid

Omsättning

Entreprenörens ansvarstid efter arbetets avlämnande eller

Nettoomsättning enligt senaste årsredovisningen: intäkter från

övertagande och som omfattas av försäkringen.

sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala

Godkända produkter och tjänster

verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och
annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Av Gjensidige godkända produkter och tjänster som uppfyller i
försäkringsvillkoren angivna klasser och nivåer vilka bl.a. finns

Om förändringar skett i verksamheten som väsentligt förändrar

angivna i Svenska Stöldskyddsföreningens publikation

årsomsättningen kommande år skall den budgeterade

Säkerhetsguiden.

årsomsättningen anmälas till Gjensidige.

Hjälpmedel

Nystartad verksamhet skall ange den budgeterade

Egendom som inte är av förbrukningskaraktär och som erfordras

nettoomsättningen.

för utförande av avtalat åtagande. Till hjälpmedel räknas inte
verkstadsutrustning på stadigvarande försäkringsställe.

Pengar och värdehandlingar

Inbrott

• gällande frimärken, obligationer, kuponger, lottsedlar, växlar,

• Pengar och kontantkort, t.ex. telefon- och parkeringskort

Någon som olovligen med våld bryter sig in i eller med dyrk tar sig

checkar, försäljningsnotor och andra fordrings- eller värdebevis

in i förvaringslokal. Med inbrott avses även att gärningsmannen

t.ex. färd- och inträdesbiljetter samt månads- och årskort. Som

tagit sig in i förvaringslokalen med för låset avsedd nyckel som

värdebevis räknas inte bank- eller kreditkort.

stulits vid inbrott i
• lokal på annan plats som uppfyller kraven enligt skyddsklass 1,
eller

Rån
Våld på person eller användande av hot som innebär trängande
fara inklusive lindrigare våld om våldet och tillgreppet omedelbart

• bostad på annan plats än försäkringsställe, eller

uppfattats av den som utsatts för våldet, att denne gjort vad som

• bostad på försäkringsställe då den som haft hand om nyckeln

rimligen kan begäras för att hindra eller minska skadan och att

vistats där.

händelsen kan styrkas genom tillförlitlig utredning.

Lagrad information

Svensk standard

1. Datainformation

• Värdevalv, värdeskåp och servicebox enligt SIS 837501, SS 3000,

Information som lagras på band, cd, dvd, diskett eller USB-minne.
2. Ritningar och arkivalier
• Originalritningar och andra originalhandlingar, t.ex. manuskript,
bokföringsböcker, kartotek, korrespondens och exponerad
originalfilm
• tidningars, bildbyråers och fotoateljéers arkiv och liknande.

Marknadsvärde
Det sannolika priset på egendomen som kan erhållas vid en normal
försäljning i den allmänna handeln. Kan detta värde inte fastställas
är marknadsvärdet återanskaffningsvärdet med avdrag för
värdeminskning genom ålder, slitage, omodernitet, minskad
användbarhet på grund av nya produkter och ny teknik eller annan
omständighet.

Montageverksamhet
Montage av mekanisk eller elektrisk utrustning som inte är avsedd

SS 3150 och SS-EN 1143-1
• kontantautomat enligt SS 3495 eller SS-EN 1143-1
• deponeringsskåp enligt SS-EN 1143-1
• säkerhetsskåp och stöldskyddsskåp enligt SS 3492
• kassaskåp enligt SS 3493.

Transport
Transporten
• börjar då egendomen lämnar förvaringsplatsen för ilastning på
fordonet på den ort där transporten börjar
• fortsätter under den lastning, omlastning och lossning som
sammanhänger med transporten
• upphör då fordonet kommer fram till avsedd plats.

Väsentligt fel
Sådant fel som anges i kommentaren till AB 04/ABT 06 kapitel 5 §
6, 1-5 st. Har parterna kommit överens om annan definition,
beloppsmässig eller annan, är denna inte bindande för Gjensidige.

för byggnads stadigvarande bruk.
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Återanskaffningsvärde
Den kostnad som skulle ha uppkommit om ett föremål av samma
eller lika ändamålsenligt slag anskaffas som nytillverkat vid viss
tidpunkt. I värdet ska inräknas alla kostnader som fordras för att
föremålet ska kunna tas i bruk.

Återställandetiden
Den tidsperiod som sträcker sig från tidpunkten då
egendomsskadan inträffar till dess skadan återställts under
förutsättning att återställandet sker med rationella och effektiva
arbetsmetoder.

Överfall
Skada genom våld på person utan att tillgrepp samtidigt
förekommer.

Vart du vänder dig om du inte är nöjd
I första hand ska du vända dig till Gjensidige och ber att få ärendet
omprövat. Är vi inte överens, kan du få hjälp med tolkning av
försäkringsvillkoret hos Personförsäkringsnämnden eller Allmänna
Reklamationsnämnden. Kostnadsfri rådgivning kan också erhållas
hos Konsumenternas Försäkringsbyrå. Försäkringsärende kan även
prövas i allmän domstol, i första hand vid tingsrätt.
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Gjensidige Försäkring
Postadress:
Gjensidige Försäkring
Box 3031
103 61 Stockholm
Telefon 0771-326 326
E-post info@gjensidige.se
En svensk filial till:
Gjensidige Forsikring ASA
Org.nr 995 568 217
Postadress:
Postboks 700 Sentrum, 0105 Oslo

