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AVBROTTSFÖRSÄKRING
Med ändring av häremot stridande bestämmelser i Huvudvillkoret SVKF gäller följande
kompletterande villkor.
Verksamhet med produktion/inspelning av film och video
Merkostnadsförsäkring p g a egendomsskada (Produktionsförsäkring)
1

Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom innehavare av försäkrad rörelse.

2

När försäkringen gäller
Försäkringen gäller under ansvarstiden för merkostnader som uppkommit till följd av
ersättningsbar skada enligt 5, som inträffad under försäkringstiden.
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Ansvarstid
Ansvarstiden är 12 månader och räknas från den tidpunkt då skadan inträffat.
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Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller inom Europa om inte annat anges i försäkringsbrevet.

5.

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för kostnader inom den försäkrade rörelsen som är hänförda till
merkostnad i samband med inspelning av film och video genom
- oförutsett fel eller oförutsedd skada på eller förlust av för egen produktion nödvändig
egendom.
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
- 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

6.

Vad försäkringen inte gäller för
Utöver undantagen i SVAA och SVKF, betalas inte ersättning för merkostnader som
- är hänförliga till Långfilmsproduktioner, TV-serier av följetongskaraktär och
direktsändningar för TV
- produktionsstörning på grund av arbetsoförmåga

Försäkringen gäller inte heller för kostnader som uppstått genom
- bedrägeri, svinn, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott
Dock ersätts kostnader i samband med skada genom stöld dels vid inbrott och dels
utan samband med inbrott, om stöldtillfället kan preciseras och gällande
säkerhetsföreskrifter inte åsidosatts.
- åtgärder vid flygplats-, tull- eller säkerhetskontroll om inte upplysning om
egendomens känslighet lämnats
- bristande aktsamhet och omsorg vad gäller egendomens ljus-, fukt-, värme- eller
bräckagekänslighet
- att försäkringstagaren eller hans arbetsledning inte iakttagit normal aktsamhet och
omsorg eller då det borde ha stått klart för denne att skada med stor sannolikhet skulle
komma att inträffa
- att normal yrkesskicklighet inte iakttagits.
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Försäkringsbelopp
Försäkringen gäller med i försäkringsbrevet angivet försäkringsbelopp och utgör den
högsta sammanlagda ersättningen. Beloppet är ett förstariskbelopp.
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Säkerhetsföreskrifter
För försäkringen gäller samma säkerhetsföreskrifter som för egendomsförsäkringen.
Dessa kan förekomma under avsnitt 8, andra villkorspunkter eller i övrigt framgå av
försäkringsavtalet.
Påföljden när säkerhetsföreskrift inte följts framgår under avsnitt 8 eller under
respektive säkerhetsföreskrift.
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Anmälan om skada
För denna försäkring gäller samma regler om skadeanmälan som enligt
Egendomsförsäkring 9.2
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Skadevärderingsregler
Skadebeloppet utgörs av merkostnader enligt 5 ovan minskat med inbesparade
kostnader.
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Ersättningsregler
Skada värderas enligt 12 ovan och ersätts enligt följande regler:
Högsta ersättning
Försäkringsgivares ersättningsskyldighet per skada är begränsad till det i
försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet. Högsta sammanlagda ersättning för
samtliga skador inträffade under ett och samma försäkringsår är tre gånger angivet
försäkringsbelopp.
Tidpunkt för betalning
Ersättning betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som
åligger honom.
I övrigt se Egendomsförsäkring avsnitt 11 (Ersättningsregler).
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Självrisk
Vid varje skadetillfälle dras från skadebeloppet, beräknat enligt 12
(Skadevärderingsregler), ett belopp som utgör den försäkrades självrisk. Försäkringen
gäller med en lägsta självrisk som är 10 % av skadebeloppet, dock lägst 18 000 kr och
högst 75 000 kr.
Avtal kan träffas om högre självrisker, som då anges i försäkringsbrevet.
De självrisker som uttrycks i *)basbelopp avrundas nedåt till närmaste 100-tal kronor.

