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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 DUEHWVRI|UPnJDa 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 .DUHQV
.DUHQVHQlUG\JQ$YWDONDQWUlIIDVRPOlQJUH NDUHQVYLONHWGnDQJHVLI|UVlNULQJVEUHYHW
9LGnWHUIDOOLVDPPDVMXNGRPLQRPG\JQHIWHUIULVNVNULYQLQJHOOHULQWUlIIDWG|GVIDOOSnJUXQGDYVDPPD
VMXNGRPVRPRUVDNDWDUEHWVRI|UPnJDQUlNQDVHMQ\NDUHQVWLG
'HQWRWDOD DQVYDUVWLGHQXWJ|UGRFNlYHQLVnGDQWIDOOPnQDGHU
5.4.7 Försäkrade skadehändelser
Försäkringen gäller för merkostnader enligt 5.4.4 (Försäkrat intresse) ovan som uppstått i den
försäkrade rörelsen genom
- SURGXNWLRQVVW|UQLQJSnJUXQGDYDUEHWVRI|UPnJDKRVLI|UVlNULQJHQDQJLYHQI|UVlNUDGSHUVRQ
6NDGHYlUGHULQJVUHJOHU
6NDGHEHORSSHWXWJ|UVDYPHUNRVWQDGHUHQOLJWRYDQPLQVNDWPHGLQEHVSDUDGHNRVWQDGHU

(UVlWWQLQJVUHJOHU
6NDGDYlUGHUDVHQOLJWRYDQRFKHUVlWWVHQOLJWI|OMDQGHUHJOHU

+|JVWDHUVlWWQLQJ
)|UVlNULQJVJLYDUHVHUVlWWQLQJVVN\OGLJKHWSHUVNDGDlUEHJUlQVDGWLOOGHWLI|UVlNULQJVEUHYHWDQJLYQD
I|UVlNULQJVEHORSSHW
+|JVWDVDPPDQODJGDHUVlWWQLQJI|UVDPWOLJDVNDGRULQWUlIIDGHXQGHUHWWRFKVDPPDI|UVlNULQJVnUlUWUH
JnQJHUDQJLYHWI|UVlNULQJVEHORSS

7LGSXQNWI|UEHWDOQLQJ
(UVlWWQLQJEHWDODVVHQDVWHQPnQDGHIWHUGHWDWWGHQI|UVlNUDGHIXOOJMRUWYDGVRPnOLJJHUKRQRPHQOLJW
QHGDQ

6NDGHUHJOHULQJVEHVWlPPHOVHU
$QPlODQRPVNDGD+lQGHOVHVRPPHGI|UXWQ\WWMDQGHDYGHQQDI|UVlNULQJVNDOODQPlODVVnVQDUWVRPP|MOLJW
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