
Vad ingår i försäkringen?

Avbrottsförsäkringar ersätter ekonomiska skador som förorsa-
kats av avbrott i affärsrörelsen i enlighet med den omfattning 
som du valt. Skadorna ersätts högst upp till det försäkringsbe-
lopp som antecknats i försäkringsbrevet.

• Avbrottsförsäkring för verksamhet – ersätter ekonomiska 
skador till följd av en skada som förorsakats egendom i ditt 
företag. De skador som ersätts har specificerats i försäk-
ringsbrevet.

• Leveransavbrottsförsäkringen – ersätter ekonomiska skador 
till följd av att egendom som ditt företags kund, varu- eller 
tjänsteleverantör använder i sin affärsrörelse drabbats av 
skada, som enligt brandförsäkringsvillkoren ska ersättas.

• Epidemiavbrottsförsäkringen – ersätter ekonomiska skador 
till följd av bestämmelser som myndigheterna i Finland har 
utfärdat enligt lagen om smittsamma sjukdomar, lagen om 
djursjukdomar eller livsmedelslagen för att bekämpa smit-
tosam sjukdom eller djursjukdom.

Avbrottsförsäkring för arbetsoförmåga ersätter högst upp till det 
försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet

 ekonomiska skador som förorsakats av avbrott i affärsrö-
relsen och som är en följd av att en namngiven nyckel-
person i företaget, såsom företagaren eller en i företaget 
fast anställd person drabbas av en sjukdom eller av ett 
olycksfall som förorsakar arbetsoförmåga eller dödsfall. 
Maximiersättningen är det belopp som antecknats i försäk-
ringsbrevet, dock högst 100 000 euro.

Vad ingår inte i försäkringen?

Avbrottsförsäkringar täcker inte exempelvis

 dröjsmålsböter, andra motsvarande ersättningar eller 
påföljder, som baserar sig på lag eller avtal.

Avbrottsförsäkring för arbetsoförmåga täcker inte

 skada, som är en direkt följd av en sjukdom som har 
brutit ut innan försäkringen började gälla

 skador som är en direkt följd av graviditet, förlossning 
eller abort.

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker?

 Om det visar sig att en skada har förorsakats avsiktligen el-
ler av grov oaktsamhet kan vi sänka ersättningen eller låta 
bli att betala ut ersättning helt och hållet.

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i produktbeskrivningen, försäkrings-
villkoren och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Avbrottsförsäkringar ger skydd vid ekonomiska skador som förorsakats av avbrott i affärsrörelsen. Om verksamheten i ditt företag avbryts exempelvis 
till följd av en skada som drabbar egendom i ditt företag, kan du ansöka om ersättning på grund av ekonomiska skador som beror på avbrott i affärs-
rörelsen. Avbrottsförsäkringen ersätter däremot ekonomiska skador som förorsakats av avbrott i affärsrörelsen i situationer där företagets verksamhet 
avbryts på grund av en skada som drabbat en nyckelperson i företaget. Försäkringarna ersätter exempelvis förlorade täckningsbidrag, rörliga löner 
och förlorade hyresinkomster.
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Var gäller försäkringen?

 Försäkrat är företagets resultat i affärsrörelsen på det ställe som antecknats i försäkringsbrevet.

När och hur ska jag betala? 

 Premien ska betalas senast på förfallodagen. Separat kan avtalas om årspremien betalas på en gång eller i flera poster. I vissa situa-
tioner förutsätts att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand.

Hur kan jag säga upp avtalet? 

 Du kan säga upp försäkringen eller därtill hörande skydd i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsägningsan-
mälan till försäkringsbolaget. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

Vilka är mina skyldigheter?

- Korrekta uppgifter ska anges vid ansökan om försäkring. 

- Försäkringsbolaget ska underrättas, om det skett några väsentliga förändringar eller om det finns brister i uppgifter som getts då 
försäkringsavtalet ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet. 

- Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

- De säkerhetsföreskrifter som försäkringsbolaget utfärdat för att avvärja och begränsa skador ska iakttas.

När börjar och slutar försäkringen gälla?

 Försäkringen börjar gälla tidigast den dag då den har sökts. Försäkringen upphör när försäkringstagaren säger upp skyddet. Också 
försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet.


