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GJK 393:1

Epidemiskada

Särskilt
försäkringsvillkor

Gäller från och med 2013-01-01
Försäkringen gäller för nödvändiga kostnader för sanering
på grund av myndighets direkta ingripande mot den
försäkrade rörelsen med stöd av smittskyddslagen för att
förhindra spridning av smittsam sjukdom.
Ersättning lämnas inte för kostnader och förluster, för
vilka ersättning utgår ur allmänna medel.
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Särskilt villkor Epidemiskada GJK 393:1
Detta villkor gäller som ett tillägg till Alllmänna försäkringsvillkor, Kombinerad företagsförsäkring GJK708. Med tillämpning av dessa i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar.

3. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för kostnad enligt 5 till följd av myndighets ingripande, som gjorts under
försäkringstiden och som föranletts av smittsam sjukdom som upptäckts under försäkringstiden.

4. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller vid myndighets ingripande enligt 5 till följd av smittsam sjukdom på det
försäkringsställe, som anges i försäkringsbrevet.

5. Försäkrade skadehändelser
Gjensidige ersätter nödvändiga kostnader för sanering av egendom på grund av myndighets
direkta ingripande mot den försäkrade rörelsen med stöd av smittskyddslagen, SFS1988:1472,
eller livsmedelslagen, SFS 1971:511, för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.
Försäkringen omfattar även sådan förlust som är en följd av att myndighet förbjuder vidare
bearbetning eller försäljning av vara, samt med anledning härav nödvändiga kostnader för bort
forsling och destruktion av varan.

5.1 Undantag
Ersättning lämnas inte för kostnader och förluster, för vilka ersättning utgår ur allmänna
medel.
Har ersättning av 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 ur allmänna medel om anspråk framställts inom föreskriven tid.

6. Försäkringsbelopp
Försäkringen gäller med ett högsta ersättningsbelopp för sanering av egendom respektive bort
forsling och destruktion av varor som framgår av försäkringsbrevet.

8. Säkerhetsföreskrifter
Föreskrift som meddelats i lag, förordning eller av myndighet och vars iakttagande är ägnat
att förebygga eller begränsa skada, skall anses som intagen i detta försäkringsvillkor.
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9. Åtgärder vid skada
9.31 Ersättningsanspråk
Den försäkrade skall genom handling utfärdad av vederbörlig myndighet styrka nödvändigheten av vidtagna åtgärder.
Den försäkrade skall vidare styrka att han sökt ersättning ur allmänna medel.

11 Självrisk
11.11 Grundsjälvrisk
Självrisken är om inte annat anges 50 % av basbeloppet
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