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  5.4 Merkostnadsförsäkring p g a egendomsskada (Produktionsförsäkring) 
 
5.4.1 Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom innehavare av försäkrad rörelse. 
 
5.4.2 När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller under ansvarstiden för merkostnader som uppkommit till följd av under 
försäkringstiden inträffad arbetsofºrm¬gaa enligt punkt 5.4.7 (Försäkrade skadehändelser) nedan. 
Ansvarstiden är 12 månader och räknas från den tidpunkt egendomsskadan inträffat. 
 
5.4.3 Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller inom Europa om inte annat anges i försäkringsbrevet. 
 
5.4.4 Försäkrat intresse 
Försäkringen avser sådana kostnader som är hänförda till merkostnad i samband med inspelning av 
film och video. 
 
Undantag  
Långfilmsproduktioner, TV-serier av följetongskaraktär och direktsändningar för TV omfattas inte av 
denna försäkring. 
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Merkostnad  
Med merkostnad förstås sådan skälig kostnad som uppkommer 

- för att egen produktion skall kunna fullföljas 
- på grund av att egen produktion måste läggas ned, inkluderande ofrånkomliga kontrakterade 

kostnader och dittills nedlagda kostnader. 
 
Undantag  
Till merkostnad räknas inte 

- förlust av täckningsbidrag, se Kapitel 2 punkt 2.4.1 
- kostnader för manuskript, dialog, scenario, utskrifter, ritningar, skisser och dylikt som inte 

behöver göras om 
- garantiavgifter, skadestånd eller vite på grund av att produktionen inte kan slutföras 
- kostnad eller förlust som uppkommer i annans rörelse, även om försäkringstagaren åtagit sig att 

svara för detta 
- kostnader för skadad eller förlorad egendom 
 

5.4.5 Försäkringsbelopp 
Försäkringen gäller med i försäkringsbrevet angivet försäkringsbelopp. 
Beloppet är ett förstariskbelopp. 
 
5.4.6 Karens 
*)Karensen ªr 30 dygn. Avtal kan trªffas om lªngre *)karens vilket d¬ anges i fºrsªkringsbrevet. 
Vid ¬terfall i samma sjukdom inom 30 dygn efter friskskrivning eller intrªffat dºdsfall p¬ grund av samma 
sjukdom som orsakat arbetsofºrm¬gan rªknas ej ny karenstid. 
Den totala *)ansvarstiden utgºr dock ªven i s¬dant fall 12 m¬nader.
 
 5.4.7 Försäkrade skadehändelser 
Försäkringen gäller för merkostnader enligt 5.4.4 (Försäkrat intresse) ovan som uppstått i den 
försäkrade rörelsen genom 
- produktionsstºrning p¬ grund av arbetsofºrm¬ga hos i fºrsªkringen angiven fºrsªkrad person.
 
 5.4.10 Skadevªrderingsregler 

Skadebeloppet utgºrs av merkostnader enligt 5.4.4 ovan minskat med inbesparade kostnader. 
 

5.4.11 Ersªttningsregler 
Skada vªrderas enligt 5.4.10 ovan och ersªtts enligt fºljande regler:  
 
Hºgsta ersªttning 
Fºrsªkringsgivares ersªttningsskyldighet per skada ªr begrªnsad till det i fºrsªkringsbrevet angivna 
fºrsªkringsbeloppet. 
Hºgsta sammanlagda ersªttning fºr samtliga skador intrªffade under ett och samma fºrsªkrings¬r ªr tre 
g¬nger angivet fºrsªkringsbelopp.  
 
Tidpunkt fºr betalning  
Ersªttning betalas senast en m¬nad efter det att den fºrsªkrade fullgjort vad som ¬ligger honom enligt 5.4.12 
nedan. 
 
5.4.12 Skaderegleringsbestªmmelser 
Anmªlan om skada  Hªndelse som medfºr utnyttjande av denna fºrsªkring skall anmªlas s¬ snart som mºjligt.  




