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A313:4 Extrakostnads-/forceringsförsäkring för entreprenad
Försäkringsvillkor gäller från och med 2016-01-01

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller – om inte annat anges i försäkringsbrevet – endast för försäkringstagaren
såsom innehavare eller ägare av försäkrad rörelse och/eller fastighet.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för extrakostnader som uppkommit vid avbrott under ansvarstiden till
följd av egendomsskada som inträffat under den tid försäkringen varit i kraft.
Ansvarstiden är – om inte annat anges i försäkringsbrevet – 18 månader och räknas från den
tidpunkt då egendomsskadan inträffade.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för extrakostnader vid avbrott till följd av ersättningsbar skada som inträffar
• inom Arbetsområde, tillfällig uppslagsplats eller kontors- och lagerlokal,
• hos kund eller leverantör med vilken försäkringstagaren har gällande kontrakt inom Norden.

4. Försäkrat intresse

Försäkringen avser extrakostnader, bland annat forceringskostnader, som är en följd av egendomsskada.
Med ovanstående avses ofrånkomliga kostnader för rimliga åtgärder i syfte att upprätthålla
den försäkrade verksamheten i den omfattning den skulle haft om skada inte inträffat.
4.1 Undantag
Försäkringen gäller inte för
• normal kostnad för att återställa skadad egendom eller kostnad som består i värdeminskning
• kostnad som uppkommit på grund av att skadad egendom inte omedelbart återställs såvida
inte dröjsmålet beror på hinder som försäkringstagaren inte kunnat påverka,
• förlust av inkomst eller goodwill
• vite för leveransstörningar

5. Försäkrade skadehändelser

Försäkringen gäller för skadehändelse enligt IA Egendomsförsäkring – Arbetsområde punkt
10.1 i grundvillkoren, dock inte för extrakostnader till följd av skador på egendom enligt IA
Egendomsförsäkring – Arbetsområde punkt 6.3.
Försäkringen gäller endast för extrakostnader som uppkommer under ansvarstiden.
Medför extrakostnad nytta även efter ansvarstidens slut, ersätts den med högst det belopp som
kan anses falla på ansvarstiden.
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5.1 Undantag
Ersättning lämnas inte för extrakostnader som beror på förlängd avbrottstid på grund av den
försäkrades ekonomiska förhållanden, t ex bristande försäkringsskydd eller kapitalbrist.
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6. Försäkringsbelopp

Försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet.

7. Säkerhetsföreskrifter

Den försäkrade ska iaktta särskilt angivna säkerhetsföreskrifter enligt I Egendomsförsäkring
punkt 11.1-11.6 i grundvillkoren.
7.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter
Om säkerhetsföreskrifter som anges ovan inte iakttas vid egendoms- och avbrotts-/extrakostnadsskada görs utöver självrisk och annan reducering en nedsättning med:
• 20 procent av sammanlagd ersättning, dock lägst ett halvt och högst tio basbelopp.
Avdrag ska dock inte göras
• om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits,
• om den som haft att tillse att föreskriften iakttogs inte kan lastas för att den åsidosatts.

8. Skadevärderingsregler

Skada värderas till verifierade extrakostnader enligt 4 ovan.

9. Skadeersättningsregler
9.1 Skadeersättning
Försäkringen ska inte bereda den försäkrade någon vinst utan endast ersättning för uppkomna
extrakostnader.
Folksam ersätter löpande under ansvarstiden för skada värderad enligt punkt 7. Skadevärderingsregler.
Försäkringen gäller som förstariskförsäkring. Vid skada lämnas ersättning högst intill försäkringsbeloppet.
9.2 Högsta ersättning
9.2.1 Högsta ersättning vid jordskred, jordras, bergras, jordskalv, eller vulkanutbrott.
Folksams sammanlagda ersättningsskyldighet för
• egendomsskador vid jordskred, jordras, bergras, jordskalv eller vulkanutbrott inom en och
samma fastighet enligt fastighetsregistret och därav föranledda extrakostnader i den försäkrade rörelsen
är vid varje tillfälle begränsad till 150 basbelopp gemensamt för samtliga berörda försäkringar
och försäkringstagare i Folksam. Ersättningar fördelas i förhållande till respektive skadebelopp.
9.2.2 Högsta ersättning vid uppsåtlig skadegörelse
Folksams sammanlagda ersättningsskyldighet för egendomsskador och därav föranledda
extrakostnader i den försäkrade rörelsen – vid skada genom uppsåtlig skadegörelse av annan
än försäkrad på försäkrad egendom som omfattas av försäkringen är vid varje skadetillfälle
begränsad till 300 basbelopp.
9.3 Tidpunkt för betalning av skadeersättning
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 Folksam erhållit utredningen eller värderingen.
9.4 Räntebestämmelser
Betalas skadeersättning senare än vad som sagts i 8.3 betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.
För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning eller skiljemannavärdering betalas
Folksam enligt Riksbankens referensränta.
Ränta betalas inte om den är mindre än en procent av basbeloppet.
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10. Självrisk

Vid varje skadetillfälle gäller en självrisk på 20 procent av basbeloppet, om inte annat anges i
försäkringsbrevet.
10.1 Särskild självrisk
Självrisken är 10 procent av skadebeloppet, dock lägst 20 procent av basbeloppet och högst
1 basbelopp, vid skada genom brand eller explosion som
• orsakats av byggtork eller flyttbar uppvärmningsanordning
• orsakats av motordrivet fordon (motorfordon, traktor, motorredskap, truck eller terrängmotorfordon) som uppställts i fabrikationslokal, lagerlokal eller upplag,
• uppkommit till följd av tobaksrökning på annan plats än i bostad, kontor, matsal, samlings
lokal, toalett eller annat utrymme där Folksam och kommunens räddningschef tillåtit rökning.

11. Åtgärder i samband med skada
11.1 Räddningsplikt
Den försäkrade ska efter förmåga
• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
• begränsa skada som redan inträffat.

12. Anmälan om skada

Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till Folksam så snart som möjligt.
Har extrakostnader orsakats av egendomsskada som består i stöld, inbrott, rån, överfall eller
annat brott ska den försäkrade snarast göra polisanmälan och skicka in denna till Folksam.
12.1 Ersättningskrav, skyldighet att lämna upplysningar
Försäkringstagaren ska senast tre månader efter ansvarstidens slut överlämna skriftligt
ersättningskrav till Folksam, upprättat i överenskommelse med de för försäkringen gällande
villkoren. Försäkringstagaren ska förse Folksam med uppgifter för skadeutredningen.
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