
Smittavbrottsförsäkring

Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering.

2-6. Smittavbrottsförsäkring
01 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhetoch gäller för försäkringstagaren såsom innehavare av försäkrad rörelse.

02. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller vid myndighetsingripande enligt 11.1, som inträffar under den tid försäkringen är i kraft.

03. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller vid myndighetsingripande enligt 11.1 mot de försäkringsställen som anges i försäkringsbrevet, där smitta kon-
staterats.

04. Försäkrat intresse
Försäkringen avser avbrottsskada som är en följd av myndighetsingripande enligt 11.1. Med avbrottsskada avses sådan skada som 
består i att det försäkringsmässiga täckningsbidraget minskas eller går förlorat genom inskränkning i den försäkrade rörelsen.

04.1 Försäkringsmässigt täckningsbidrag
Med försäkringsmässigt täckningsbidrag avses resultatet av följande beräkning av poster bokförda enligt kontoplan EU BAS (om 
sådan används eller skulle ha använts).

Intäkter +
3000-3799   Huvudintäkter, fakturerade kostnader, rörelsens sidointäkter, intäktskorrigeringar
3900-3929   Övriga rörelseintäkter
3980-3999   Erhålla bidrag, övriga ersättningar och intäkter

Kostnader –
4000-4999   Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
5020-5049   (75%) Elavgifter för belysning, värme, vatten och avlopp
5120-5149   (75%) Elavgifter för belysning, värme, vatten och avlopp
5300-5399   Energikostnader
5400-5499   Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
5500-5599   Reparation och underhåll
5600-5699   Kostnader för transportmedel
5700-5799   Frakt och transport
6800-6899   Inhyrd personal
6910-6919   Licensavgifter och royalties

Anmärkning
Annan definition av täckningsbidrag kan tillämpas, vilken då anges i försäkringsbrevet.

04.1.1 Begränsning vid djuruppfödning
Utöver vad som anges i 2-6.04.1 gäller att det försäkringsmässiga täckningsbidraget inte omfattar uppfödning av eller avkastning 
från levande djur.
Om djuruppfödning bedrivs i förening med den försäkrade rörelsen beräknas täckningsbidraget enbart på den delen av verksam-
heten som inte omfattar djuruppfödning. Produkter från djuruppfödningen som förbrukas som direkt eller indirekt material i den 
resterande verksamheten värderas till marknadsvärde.

04.2 Undantag
Ersättning lämnas inte för förlust som beror på förlängd avbrottstid på grund av den försäkrades ekonomiska förhållanden, t ex 
bristande försäkringsskydd eller kapitalbrist.
Ersättning lämnas inte heller för sådan förlust som orsakats av att en del av ansvarstiden* utnyttjats 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 myndighetsåtgärd.

08. Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet och utgör högsta ersättning vid varje skada.
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11. Vad försäkringen gäller för
11.1. Smittavbrott
Försäkringen gäller för avbrottsskada när smitta från livsmedel, djur eller råvara i livsmedelsproduktion, konstaterats i den försäk-
rade verksamheten och myndighet därför, med stöd av lag ingriper mot verksamheten för att hindra spridning av smittsam sjukdom. 
Med ingripande från myndighet jämställs åtgärd av läkare eller veterinär som har till uppgift att utöva kontrollerande verksamhet 
inom hälsovårdens område.

11.2 Ansvarstid
Försäkringen gäller endast för sådant bortfall av täckningsbidrag som uppkommer under ansvarstiden. Ansvarstiden räknas från 
den tidpunkt då skada enligt 11.1 inträffat och är 12 månader om inte annat anges i försäkringsbrevet.

12. Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för avbrott orsakat av
• BSE (galna kosjukan)
• mul- och klövsjuka
• fågelinfluensa

Försäkringen gäller heller inte för avbrott relaterat till smitta, smittspridning eller risk för smitta eller smittspridning mellan män-
niskor. Vad som nu sagts gäller oavsett om sådan smitta, smittspridning eller risk för smitta eller smittspridning föreligger på för-
säkringsstället, lokalt, regionalt eller i form av allmän samhällsspridning.

41. Skadevärderingsregler
Skada värderas efter ansvarstidens* slut.

41.1 Beräkning av täckningsbidrag

41.1.1 Täckningsbidrag under jämförelseperiod
Täckningsbidraget beräknas under en jämförelseperiod, som är av samma längd som ansvarstiden*. Jämförelseperioden börjar 
12 månader före dagen då skada enligt 1.11.1 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.

41.1.2 Jämkat täckningsbidrag under jämförelseperioden
Råder under ansvarstiden* andra förhållanden än under jämförelseperioden och sammanhänger dessa förhållanden inte med ska-
dan, ska det enligt 41.1.1 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 rörelsen skulle ha gett under ansvarstiden, om skada inte inträffat.

41.1.3 Faktiskt täckningsbidrag
Det täckningsbidrag som rörelsen faktiskt gett under ansvarstiden* beräknas, varvid ska iakttas
 • att kostnader som inte är försäkrade, till den del de överstiger vad som proportionellt svarar mot rörelsens minskade 
 omfattning, ska dras från täckningsbidraget endast i den mån försäkringstagaren visar att de medfört minskning av förlusten
 • att täckningsbidraget ska ökas med ett belopp som svarar mot sådant bortfall av täckningsbidrag som orsakas av att en del av 
 ansvarstiden - utöver den tid som skulle ha erfordrats för att återställa den skadade egendomen i samma skick som före skadan 
 - blivit använd för förbättring, utvidgning eller annan förändring, inbegripet sådan som är en följd av myndighetsbeslut.

41.2 Skadebelopp
Skadebeloppet utgörs av det i 41.1.2 angivna täckningsbidraget minskat med
 • det täckningsbidrag som rörelsen faktiskt gett under ansvarstiden* enligt 41.1.3
 • sådana i täckningsbidraget enligt 41.1.2 ingående kostnader som under ansvarstiden kunnat inbesparas
 • det täckningsbidrag som innefattas i ersättning för egendomsskadan, t ex i ersättning för varor* och eget reparationsarbete
 • den ränteavkastning som försäkringstagaren under ansvarstiden erhållit på ersättning för egendomsskadan
 • sådan ökning av täckningsbidrag som till följd av skadan under ansvarstiden uppstått i annan rörelse, som försäkringstagaren 
 själv eller annan för hans räkning driver.

41.2.1 Reduktion för ersättning av statsmedel eller försäkring
Utöver vad som anges i 41.2 gäller att skadebeloppet ska minskas med
 • den ersättning som utgår av statsmedel eller på grund av försäkring samt avkastning som försäkringstagaren under 
 ansvarstiden erhållit på sådan ersättning
 • den ersättning som skulle ha utgått av statsmedel men inte medgetts på grund av att försäkringstagaren inte sökt den inom 
 föreskriven tid
 • den ersättning som skulle ha utgått av statsmedel men inte medgetts på grund av vårdslöshet eller underlåtenhet att följa  
 föreskrift.

42. Självrisk
Självrisken är 50 % av prisbasbeloppet om inte annat anges i försäkringsbrevet.

42.3 Upprepade ingripanden 
Flera ingripanden föranledda av samma orsak anses som ett skadetillfälle.

43. Skadeersättningsregler
Bolaget ersätter
 • skada värderad enligt 41 Skadevärderingsregler
 • ränta enligt 43.2
med avdrag för
 • självrisk enligt 42
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43.2 Ränta
Bolaget ersätter skälig ränteförlust eller räntekostnad under ansvarstiden* med hänsyn till att ersättningen inte betalas förrän 
efter ansvarstidens slut. Ränteförlust eller räntekostnad beräknas efter Riksbankens referensränta ökat med 2 procentenheter.

43.5 Tidpunkt för betalning av skadeersättning
Skada regleras efter ansvarstidens* slut. Ersättning ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade styrkt sina krav och i 
övrigt fullgjort vad som åligger honom.

43.6 Räntebestämmelser
Betalas ersättningen senare än vad som sagts ovan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. För den tid som utbetalning fördröjts 
genom polisutredning betalar bolaget ränta enligt Riksbankens referensränta. Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av
prisbasbeloppet*. Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som ankommit på honom 
enligt 13.06.

12. Säkerhetsföreskrifter
05. Smittavbrottsförsäkring
05.1 Allmänt
Den försäkrade ska iaktta de för verksamheten relevanta föreskrifter som från tid till annan meddelats i lag eller författning eller 
av tillsynsmyndighet, i syfte att förhindra eller begränsa smitta (med tillsynsmyndighet avses bland annat Livsmedelsverket, kom-
munala tillsynsenheter och Länsstyrelsen).

05.20.2 Påföljd vid åsidosättande av föreskrift
Har säkerhetsföreskrift enligt 05.1 inte följts, betalas ersättning från försäkringen endast i den utsträckning skadan får anses ha 
inträffat även om föreskriften hade iakttagits. Detta kan innebära att ingen ersättning lämnas. 

13. När skada inträffat
06. Smittavbrottsförsäkring
06.1 Anmälan om skada
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till bolaget så snart som möjligt.

06.1.1 Påföljd vid åsidosättande av Anmälan om skada
Om den ersättningsberättigade har försummat att följa bestämmelsen om att anmäla skada enligt 01.1 och detta har medfört skada 
för bolaget, kan den ersättning som annars skulle ha betalats, sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.
Observera att anspråk på försäkringsersättning måste framställas inom ett år enligt 06.2.

06.2 Ersättningskrav
Ersättningskrav ska framställas till bolaget senast ett år efter ansvarstidens* slut. Framställs anspråket senare är bolaget fritt från 
ansvar och ersättningsskyldighet. Den försäkrade är skyldig att på anmodan styrka ersättningskravet genom att lämna de upplys-
ningar som står till buds och genom att tillhandahålla intyg utfärdat av myndighet styrka den tid som verksamheten inte kunnat
drivas samt verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs för att bedöma bolagets ansvarighet och ersättningens storlek. 
Vidare ska försäkringstagaren styrka att han i fastställd ordning sökt ersättning av statsmedel.

06.3 Räddningsplikt
Den försäkrade 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 verksamheten
 • söka bereda sådana arbetstagare, som genom skadan blivit arbetslösa, annan produktiv sysselsättning än den ordinarie 
 arbetsuppgiften.

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

06.5 Besiktning av skada
Bolaget har rätt att låta besiktiga skada. Den försäkrade är skyldig att följa bolagets eller myndighets anvisningar om val av för sa-
nering. Iakttar den försäkrade inte vad som här sagts är bolagets ansvarighet begränsad till den kostnad som skulle ha uppkommit 
om anvisningarna följts.

06.7 Oriktiga uppgifter
Om den försäkrade vid skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för 
bedömningen av rätten till ersättning, kan den ersättning som annars skulle ha betalats ut sättas ned efter vad som är skäligt med 
hänsyn till omständigheterna.
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Om Brunskogs försäkringsbolag/Långseruds försäkringar
Brunskogs försäkringsbolag/Långserudsförsäkringar bildades år 1865. Från början var bolaget endast ett brandförsäkringsbo lag, 
men idag kan vi erbjuda flera olika typer av försäkringar med ett fullvärdigt skydd. Vårt område sträcker sig över hela Värmland och 
vårt huvudkontor ligger i Edane. Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Vem svarar för försäkringsskyddet
Brunskogs försäkringsbolag försäkringar svarar normalt för försäkringsskyddet utom för följande avsnitt, där Ålands Försäkringar 
Ab, PB 64, 22101 Mariehamn, Finland, FO-nummer 3125676-2, med hemort i Mariehamn, Finland, är försäkringsgivare:
Avsnitten: Ansvar, Rättsskydd, Tjänsteresa och Olycksfall.


