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Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen till att omfatta avbrott genom att namngiven person blivit 
arbetsoförmögen på grund av olycksfallsskada eller sjukdom eller om denne avlidit. 

Detta villkor gäller som tillägg till allmänna villkor för företagsförsäkring, Företag 2015. 

3. Avbrottsförsäkring 
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 3 Avbrottsförsäkring, gäller för sjukavbrottsförsäkringen följande. 

3.2 När gäller försäkringen 
Ansvarstiden* för sjukavbrottsförsäkring är 12 månader. 

3.4 Karens och självrisk 
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 3.4 Karens och självrisk, gäller för sjukavbrottsförsäkringen följande. 

Karenstiden* är 30 dagar vid avbrottsskada, såvida inte annan karenstid* särskilt anges i försäkringsbrevet. 

3.5 Försäkrad omfattning 
Med ändring av allmänna villkoren avsnitt 3.5 Försäkrad omfattning, gäller för sjukavbrottsförsäkringen 
följande. 

Sjukavbrottsförsäkringen gäller vid avbrott som uppstår i den försäkrade rörelsen då person som anges i 
försäkringsbrevet blivit arbetsoförmögen*. 

3.5.7 Sjukavbrott 
Ersättning lämnas för täckningsbidragsförlust som består i att det försäkringsmässiga täckningsbidraget* 
minskas eller går förlorat genom inskränkning i den försäkrade rörelsen. 

3.5.7.1 Undantag 
Ersättning lämnas inte för 
• förlust eller kostnad som beror på missbruk av alkohol, andra berusningsmedel, läkemedel eller narkotiska 

medel, 
• lön och sociala avgifter (inkomst som den försäkrade tar ut ur rörelsen) samt kostnad för individuell 

försäkring för den försäkrade personen. 
 

3.5.7.2 En eller flera skador 
Flera sjukperioder orsakade av samma sjukdom eller samma olycksfallsskada räknas som en skada. Detta 
gäller dock inte om den försäkrade varit behandlingsfri under mer än sex månader mellan sjukperioderna. 

3.5.7.3 Försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet är fem basbelopp*, såvida inte annat försäkringsbelopp särskilt anges i försäkringsbrevet. 

Ersättning lämnas för varje dag som avbrottet varar efter karenstidens slut och är högst en 365-del av 
försäkringsbeloppet per dag. 
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3.7 Åtgärder vid skada 

3.7.1 Räddningsplikt 
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 3.7.1 Räddningsplikt, gäller för sjukavbrottsförsäkringen följande. 

Skadebegränsande åtgärder såsom anlitande av vikarie ska godkännas av bolaget. 

3.7.2 Anmälan om skada 
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 3.7.2 Anmälan om skada, gäller för sjukavbrottsförsäkringen följande. 

Arbetsoförmåga som kan medföra ersättningskrav ska anmälas så snart som möjligt till bolaget. 

Arbetsoförmåga ska styrkas med läkarintyg. Dödsfall ska styrkas med dödsfallsintyg. 

3.8 Skadevärdering 
När avbrottsförsäkring tecknats att gälla vid sjukavbrott sker skadevärdering enligt bestämmelserna i allmänna 
villkoren avsnitt 3.8.1 Täckningsbidrag. 

3.9 Skadeersättning 
Med ändring av allmänna villkoren avsnitt 3.9.1 Beräkning, gäller för sjukavbrottsförsäkringen följande. 

3.9.1 Beräkning 
Ersättning lämnas för 
• beräknat skadebelopp* enligt avsnitt 3.8 
• skadebegränsande kostnad enligt avsnitt 3.9.1.1 
• ränta på skadeersättning enligt avsnitt 3.9.1.2 
med avdrag för 
• karens* och självrisk enligt avsnitt 3.4 
och med hänsyn till 
• högsta ersättning enligt avsnitt 3.5.7.3 
 

3.9.1.1 Skadebegränsande kostnad 
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 3.1.1.1 Skadebegränsande kostnad, gäller för 
sjukavbrottsförsäkringen följande. 

När försäkringstagaren, efter godkännande av bolaget, anlitar vikarie ersätts därigenom uppkommen 
merkostnad. Merkostnaden utgörs av skillnaden mellan kostnaden för vikariens lön inklusive sociala avgifter, 
resor och traktamenten och motsvarande kostnader för den arbetsoförmögne*. 

6. Definitioner 
Arbetsoförmåga 
Med arbetsoförmåga avses sådan av sjukdom* eller olycksfallsskada* föranledd förlust eller nedsättning av 
arbetsoförmågan som för person under 65 år skulle ha berättigat till sjukpenning, aktivitetsersättning eller 
sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring. 

Med arbetsoförmåga avses även att person avlidit. 

Olycksfallsskada 
Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som drabbat den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre 
händelse. Med yttre händelse menas ett utifrån kommande våld mot kroppen.  

Som olycksfallsskada räknas även vridvåld mot knä samt hälseneruptur.  

Sjukdom 
Med sjukdom avses en förändring av hälsotillståndet som inte är att betrakta som olycksfallsskada*. 
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