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Extrakostnadsförsäkring 

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten fnns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Extrakostnadsförsäkringen täcker extrakostnader till följd av ersättningsgill sakskada eller tillträdesförbud till den försäkrade verksamheten  
pga avspärrning av polis eller räddningstjänst, eller avbrott i tillförseln av el. Försäkringen är en tilläggsförsäkring till Kombinerad Företags
försäkring eller Fastighetsförsäkring. 

 Vad ingår i försäkringen? 

Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom innehavare av 
försäkrad rörelse 

Försäkringen gäller för rimliga extrakostnader som uppkommit un
der försäkringstiden i den försäkrade rörelsen till följd av ofrånkom
liga åtgärder i syfte att upprätthålla den försäkrade verksamheten i 
den omfattning den skulle ha haft om skada inte inträfat. Ersättning 
lämnas för extrakostnader som uppstått genom 

✓  att egendom skadats på angivet ställe genom ersä
egendomssk

✓  oförutsett avbrott i tillförseln av el, gas, va
försäkrade verk

✓  att tillträde till den försäkrade verk
avspärrning som beordrats av räddningstjänst eller polismyndig
het under förutsättning att avspärrningen uppk
händelse som inte i f

Var gäller försäkringen? 

Försäkringen gäller för som inträfar inom Europa på försäkrings
ställe eller på plats i dess omedelbara närhet 

Vad ingår inte i försäkringen? 

Ersättning betalas inte för 

X   egendomsskada eller värdeminskning 

X   kostnad som beror på att skadad egendom inte omedelbart 
återanskafats, såvida inte dröjsmålet beror på utanför försäk
ringstagarens kontroll stående hinder 

X   förlust av inkomst eller goodwill 

X   vite genom försenad eller utebliven leverans 

X   extrakostnader som beror på felprogrammering 

X   extrakostnader som orsakas av förbättring, utvidgning eller 
annan förändring av den skadade egendomen utöver dess 
återställande till samma skick som före skadan. Detta gäller även 
sådan förbättring som är en följd av myndighets beslut 

Finns det begränsningar  
av vad försäkringen täcker? 

maximal gräns för ersättning per skada eller händelse 
begränsas till det avtalade försäkringsbeloppet. Vid varje 
skadefall avdras den självrisk som avtalats.

Vilka är mina skyldigheter? 

•  du måste anmäla inträfad skada så snart som möjligt

• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående

• begränsa skada som redan inträfat

• 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

• bevara den rätt försäkringsgivaren kan ha mot den som är
 ersättningsskyldig med anledning av skada

• följa säkerhetsföreskrifter

När och hur ska jag betala? 

• premien betalas senast på förfallodagen

När börjar och slutar försäkringen gälla? 

• försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är
ett år

• tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkrings
tiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås

Hur kan jag säga upp avtalet? 
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• om försäkringsgivaren väsentligt åsidosätter sina skyldigheter
enligt försäkringsavtalslagen eller enligt försäkringsavtalet

• försäkringsbehovet bortfaller eller annan liknande omständighet
av väsentlig betydelse

• försäkringsgivaren har ändrat försäkringsavtalet under avtalstiden

• vi kan säga upp försäkringen om

• du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synner
ligen vägande skäl, exempelvis om du gett vilseledande
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst

• du inte har betalat premien i tid
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