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Försäkringsgivare är Scandinavian Insurance Group AS, org.nr. 994 288 962. Styrelsens säte – Oslo, Norge. www.scaninsurance.no

Viktiga begränsningar i försäkringen 
I villkoren nedan finns det villkor som talar om vad försäkringen gäller och inte gäller för. Viktiga begränsningar är de som anges under 
punkt 4 (Vad försäkringen inte gäller för). Viktiga ord förklaras i 9. Definitioner. Försäkringen gäller med en karens och under en ans-
varstid som framgår av försäkringsbrevet.

Anmälan om skada 
Skada skall anmälas till Vardia snarast möjligt, dock senast inom sex månader från det att den ersättningsberättigade fått kännedom om 
skadan. 

När försäkringstagaren/den försäkrade inser att arbetsoförmåga kommer att sträckas utöver karensen skall anmälan av skada göras snar-
ast genom att den försäkrade fyller i och sänder in en skadeanmälan. 

Försummelse att anmäla skada medför att rätten till ersättning är förlorad. 

1. Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom innehavare av försäkrad rörelse och omfattar de i rörelsen verksamma personer som 
anges i försäkringsbrevet. Sådan person omfattas av försäkringen längst t.o.m. det försäkringsår under vilket denne fyller 65 år. 

2. När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid den försäkrade omfattas av försäkringen om Vardias ansvar föreligger enligt 
dessa villkor. Försäkringen gäller med en karens och under en ansvarstid som framgår av försäkringsbrevet. 

3. Vad försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller, efter en karens som framgår av försäkringsbrevet, för avbrott i rörelsen på grund av att försäkrad drabbas av arbet-
soförmåga på grund av sjukdom eller olycksfallsskada eller avlider. Försäkrad person skall vara angiven i försäkringsbrevet. 

Vid avbrott på grund av sjukdom, olycksfallsskada eller dödsfall lämnas ersättning för försäkrad persons andel av rörelsens fasta kostnader 
i proportion till omsättningsminskningen. 

Försäkringen omfattar respektive försäkrads andel av rörelsens fasta kostnader. Med till ansvarstiden fasta kostnader avses: 
• Avtalade löner och sociala avgifter till fast verksamma 
• Lokalhyror och övriga fasta lokalkostnader 
• Fasta el- och telekostnader 
• Fast kostnad för bokföring och revision 
• Fasta medlemsavgifter till bransch- och arbetsgivarorganisationer 
• Premier för företagsförsäkringar (skadeförsäkring). Med detta avses inte liv- och pensionsförsäkringar. 
• Räntor i rörelsen 
• Fast kontrakterad hyreskostnad i leasingavtal 
• Skatt och försäkringspremier för transportmedel i rörelsen 
• Övriga i försäkringsbrevet angivna fasta kostnader 
Vardia lämnar ersättning med högst 1/30 av försäkringsbeloppet per dag under avbrottstiden och för sådan tid under vilken  
rörelsen skulle ha bedrivits om skadan inte inträffat. Försäkringen gäller för sådan arbetsoförmåga som varit oförutsedd vid  
försäkringens tecknande. 
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4. Vad försäkringen inte gäller för 
Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga som beror på 
• utmattningsdepression, utbrändhet, stress eller motsvarande diagnos, 
• missbruk av alkohol, läkemedel eller narkotiska preparat eller vars uppkomst eller omfattning 
• direkt eller indirekt orsakas av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp, 
• har samband med atomkärnprocess, t.ex. kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall. 
Försäkringen omfattar inte ersättning för kostnader som kan ersättas av trafikförsäkring eller trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). 

Begränsningar: 
Försäkringen får inte bereda försäkringstagaren någon vinst. 

5. Försäkringsformer och försäkringsbelopp 
Försäkringen gäller som förstarisk försäkring. 

Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet kan högst motsvara den försäkrade personens bidrag till rörels-
ens fasta kostnader per månad, minskat med egna uttag eller egen lön och sociala avgifter/egenavgifter. Ett lägre försäkringsbelopp som 
inte motsvarar hela försäkringsvärdet kan även väljas. 

6. Åtgärder vid skada 
Skada skall anmälas till Vardia snarast möjligt, dock senast inom sex månader från det att den ersättningsberättigade fått kännedom om 
skadan. 

När försäkringstagaren/den försäkrade inser att arbetsoförmåga kommer att utsträckas utöver karensen skall anmälan av skada göras 
snarast genom att den försäkrade fyller i och sänder in en skadeanmälan. 

Arbetsoförmåga vid sjukdom eller olycksfallsskada skall styrkas med läkarintyg och dödsfall med dödsattest. För fastställande av rätt 
insjuknandedag för arbetsoförmågan skall läkarintyg föreligga från åttonde dagen. 

6.1 Ersättningskrav 
Ersättningsanspråk skall framföras till Vardia inom sex månader från skadetillfället. Försäkringstagaren/den försäkrade skall förse Vardia 
med uppgifter för skadeutredningen och på anmodan styrka 
• de verkliga fasta kostnaderna under ansvarstiden och 
• den verkliga påverkansandelen för den försäkrade personen under ansvarstiden. 

Om försäkrad försummar att följa ovanstående anvisningar och det medför skada för Vardia, kan den ersättning som annars skulle ha 
betalats sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Denna regel tillämpas inte om oaktsamheten är ringa. 

6.2 Räddningsplikt 
Försäkringstagaren/den försäkrade personen skall efter förmåga 
• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående 
• begränsa skada som redan inträffat

Skadebegränsande åtgärd 
Ersättare skall om möjligt anlitas. För ersättare lämnar Vardia ersättning per dag för merkostnader dock högst intill 1/30 av försäkringsbe-
loppet. 

Merkostnad utgörs av skillnaden mellan till ersättare utbetald lön/arvode inklusive sociala avgifter/egenavgifter, resor och traktamenten 
och den arbetsoförmögnes/avlidnes inkomst samt därpå beräknade sociala avgifter/ egenavgifter. 

Anlitas ersättare skall detta godkännas av Vardia i förväg. Merkostnader för ersättare lämnas med högst försäkringsbeloppet. 
Om den försäkrade uppsåtligen, eller med vetskap om att det innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa eller annars genom 
grov vårdslöshet åsidosatt sina skyldigheter enligt ovan kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt. 
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7. Skadeersättningsregler 
Om det finns andra faktorer än arbetsoförmågan eller dödsfallet som påverkar skadans storlek t.ex. säsongs- eller marknadsmässiga 
faktorer, tas hänsyn till detta vid skadevärderingen. Om försäkrad person är partiellt arbetsoförmögen och erhåller reducerad sjukpenning 
från försäkringskassan reducerar Vardia försäkringsersättningen i motsvarande grad. 

Försäkringen gäller under en ansvarstid och med en karens som anges i försäkringsbrevet. Den sammanlagda ersättningen under av-
brottstiden uppgår till högst försäkringsbeloppet. 

Sammanläggning av sjukperioder inom ansvarstiden avseende samma skadefall sker utan att ytterligare karens tillämpas. Ansvarstiden 
utgör dock alltid den som avtalats och som framgår av försäkringsbrevet. 

Flera sjukdomsfall med medicinskt samband räknas som ett och samma skadefall, dock inte om den försäkrade personen varit helt frisk-
skriven under mer än sex månader mellan sjukdomsfallen. 

7.1 Rätten till ersättning från försäkringen upphör 
• arbetsoförmågan upphör 
• om den försäkrade personens anställning upphör 
• om den försäkrade rörelsen avyttras eller avvecklas 
• om ersättare inbringar täckning motsvarande den försäkrades andel av rörelsens fasta kostnader 

7.2 Tidpunkt för utbetalning av ersättning 
Skada regleras vid ansvarstidens slut eller tidigare om 
• arbetsoförmågan upphört eller 
• ersättare som inbringar täckning motsvarande den försäkrade personens andel av rörelsens fasta kostnader anställts eller 
• den försäkrade rörelsen avyttras eller avvecklas eller 
• den försäkrade personens anställning upphör. 
Ersättning skall betalas senast 30 dagar efter det att försäkringstagaren styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort vad som åligger honom. 

7.3 Räntebestämmelser 
Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Har den försäkrade uppenbarligen rätt till visst 
belopp skall detta genast betalas ut i avräkning på den slutliga ersättningen. 

8. Karens 
Försäkringen gäller med en karens som framgår av försäkringsbrevet. 

9. Definitioner 
Begrepp Förklaring
Ansvarstid Med ansvarstid förstås den längsta tid under vilken ersättning kan lämnas för ett och samma skadefall. Ans-

varstid räknas från den dag då arbetsoförmågan eller dödsfallet inträffade. 
Arbetsoförmåga Med arbetsoförmåga avses förlust eller nedsättning av arbetsförmåga föranledd av sådan dokumenterad 

sjukdom eller olycksfallsskada som berättigar till sjukpenning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller 
aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring. 

Avbrott Med avbrott förstås sådan inskränkning i den försäkrade rörelsen som minskar omsättningen. 
Avbrottstid Med avbrottstid förstås den tid arbetsoförmåga eller dödsfall orsakar avbrott. Avbrottstid räknas från den dag 

då arbetsoförmågan eller dödsfallet inträffade. 
Första risk Försäkringen ersätter skada intill försäkringsbeloppet. 
Försäkrad Försäkrad är person som anges i försäkringsbrevet. 
Karens Karens är de avtalade första kalenderdygnen under ansvarstiden och för vilken tid ersättning inte utgår. 
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Begrepp Förklaring
Påverkansandel Med påverkansandel förstås den del av de fasta kostnaderna som respektive person, verksam i en rörelse, 

förväntas bidra till. 
Skada Med skada menas att den försäkrade under den tid han/hon omfattas av försäkringen blir arbetsoförmögen, 

enligt dessa villkor, till följd av sjukdom/olycksfallsskada eller avlider och på grund av detta får ett avbrott i 
rörelsen. 

Sociala avgifter Med sociala avgifter avses arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. 

10. Allmänna avtalsbestämmelser 
10.1 Försäkringstiden 
Försäkringstiden räknas från kl 00.00 begynnelsedagen och är ett år om inte annat anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen på 
begynnelsedagen räknas försäkringstiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås. 

Enskild försäkrad omfattas från och med den dag Vardia har godkänt anslutning till försäkringen. Kan försäkringen endast beviljas mot 
förhöjd premie eller med förbehåll, inträder Vardias ansvarighet först sedan Vardia erbjudit försäkring på dessa villkor och försäkringsta-
garen antagit erbjudandet. 

11. Förnyelse av avtalet 
Försäkringsavtalet förnyas automatiskt för ytterligare ett år, om försäkringstagaren inte är försenad med premiebetalningen för 
föregående försäkringstid. Om någon av parterna inte vill förnya försäkringsavtalet ska motparten meddelas detta senast 30 dagar före 
försäkringstidens slut. 

Om högre premie eller ändrade villkor ska gälla för den nya försäkringen måste Vardia meddela detta senast då premiefakturan sänds ut. 
Försäkringstagaren har rätt att senast 14 dagar efter det att meddelandet avsänts säga upp försäkringsavtalet. Försäkringsavtalet upphör 
då att gälla vid försäkringstidens utgång eller, om försäkringsavtalet förnyats, med omedelbar verkan. 

12. Uppsägning under försäkringstid 
12.1 Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringsavtalet 
Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringsavtalet om försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar någon annan liknande 
omständighet av väsentlig betydelse för försäkringsförhållandet. 

Detta innebär inte att försäkringstagaren får säga upp försäkringsavtalet på grund av att denne tecknat eller avser att teckna försäkring i 
annat försäkringsbolag. 

12.2 Vardia har rätt att säga upp avtalet 
Vardia har rätt att säga upp försäkringsavtalet att upphöra 14 dagar efter den dag uppsägningen avsändes 
• vid dröjsmål med premiebetalning som inte är av ringa betydelse 
• om den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot Vardia 
• om ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt som Vardia inte kan antas ha tagit i beräkning. 

13. Premiebetalning och ansvar 
13.1 Första premie 
Premien ska betalas inom 14 dagar efter det att Vardia avsänt premiefaktura eller på annan senare dag som anges på fakturan. Vardias 
ansvar gäller då från avtalets begynnelsedag. Betalas premien senare är den försäkrade i dröjsmål och Vardias ansvar inträder fr.o.m. 
dagen efter betalningen. 
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13.2 Förnyelsepremie 
Premien ska betalas senast på det nya försäkringsavtalets begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än 30 dagar efter 
det att Vardia skickat ut premieavin. Betalas premien senare är den försäkrade i dröjsmål och Vardias ansvar inträder fr.o.m. dagen efter 
betalningen. 

13.3 Tilläggspremie under försäkringstiden 
Om tilläggspremien ska betalas under försäkringstiden gäller för tilläggspremien vad som sagts om första premien. Om tilläggspremien 
ej betalas inom ovan angiven tid, begränsas Vardias ansvar till vad som svarar mot erlagd premie. 

13.4 Månadsbetalning via autogiro 
Premien ska betalas enligt de bestämmelser som anges i ”Allmänna bestämmelser för månadsbetalning” mellan Vardia och försäkringsta-
garen. 

Vardias ansvar gäller då från försäkringens begynnelsedag. Om avtalet om autogiro upphör att gälla på grund av obetald premie förfaller 
samtliga återstående premier för hela försäkringstiden till betalning. Premien ska betalas senast 14 dagar efter det att Vardia avsänt pre-
mieavin. Betalas premien senare inträder Vardias ansvar först dagen efter betalningen. 

13.5 Efterkrav 
Om försäkringsavtalet upphört på grund av obetald premie har Vardia rätt till premie för tiden fram till upphörandedagen. Premien 
beräknas då enligt de regler som skulle ha gällt om försäkringen från början hade bestämts att gälla för den kortare tiden. 

14. Återbetalning av premie 
Om försäkringsavtalet upphör att gälla, betalar Vardia tillbaka oförbrukad del av premien. Har skada inträffat anses premie för ett belopp 
motsvarande skadeersättningen vara förbrukad. 

15. Upplysningsplikt och riskökning 
15.1 Felaktiga eller ofullständiga uppgifter 
Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter som lämnades då försäkringen tecknades eller förnyades. 

Upplysningsplikt och riskökning: 
Försäkringstagaren är på Vardias begäran skyldig att lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkring ska meddelas, 
ändras, utvidgas eller förnyas. Vardia tillämpar reglerna i FAL 8 kapitlet. Vid tillämpning av FAL:s 8 kapitel 9-10§ skall nedsättning göras 
enligt pro rata-regeln. 

15.2 Upplysningar vid försäkringens tecknande 
Du har vid tecknandet uppgivit att du är fullt arbetsför, ej har kontrollerats, behandlats på grund av någon sjukdom, olycksfall eller 
handikapp de senaste 3 åren under de senaste fem åren ej varit sjukskriven (helt eller delvis) mer än 14 dagar i följd eller använder någon 
receptbelagd medicin. Du bekräftar riktigheten i dina svar genom att inbetala försäkringspremien. 
Oriktig eller ofullständig uppgift kan göra försäkringen ogiltig. 

16. Force majeure 
Vardia är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning fördröjs på grund av följande händelser 
• krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror 
• arbetsmarknadskonflikt, gäller även om Vardia vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder 
• konfiskation 
• nationalisering, rekvisition 
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17. Personuppgifter 
För att hantera och fullgöra försäkringsavtalet inhämtar Vardia personuppgifter. Alla uppgifter om våra försäkringstagare och försäkrade 
behandlas konfidentiellt. 

Uppgifterna används också internt för att utvärdera försäkringsprodukter, för marknadsanalyser och för att informera om bolagets tjän-
ster. Du som inte vill ha ytterligare produkt- och tjänsteerbjudande kan anmäla detta till Vardia. 
I samma syfte kan uppgifterna lämnas ut till bolag som Vardia samarbetar med inom och utanför EU och EES området för exempelvis 
skadereglering. 

Om Vardia har upplysningsskyldighet till myndighet, lämnar Vardia ut de uppgifter som myndigheten begär. Uppgifter som inte längre 
behövs raderas. 

Den registrerade har rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som Vardia har registrerat. Önskar du få informa-
tion om vilka personuppgifter om dig som Vardia behandlar kan du sända oss en skriftlig ansökan med person- och försäkringsnummer 
och som du dessutom skall underteckna, till Vardia. 

Begäran om rättelse av felaktiga uppgifter kan göras till samma adress. 

Enligt Personuppgiftslagen är Vardia personuppgiftsansvarig. 

18. Skaderegistrering 
Vardia har rätt att registrera skador i försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister (GSR). 

19. Överklagande av skaderegleringsbeslut 
Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan på så 
sätt klaras upp.


