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319 Service- och reparationsrörelse

2.2 Av reparationskostnaderna i en ersättningsgill skada avdras
den andel av arbetet och reservdelarna, som består av att arbetet
utförs på nytt enligt det ursprungliga uppdraget. Avdraget görs
också i det fall att arbetet utförs av någon annan än försäkringstagaren.

1 Till skillnad från punkterna 3.2.2 och 3.2.3 i villkoren för Ansvarsförsäkringen för verksamhet VA 01 ersätter försäkringen också skador som förorsakas kunders anordningar eller föremål som
har mottagits för service eller reparation.

2.3 Försäkringen ersätter inte skador som har förorsakats av en
person som saknar behörigt körkort då denne har framfört ett motorfordon.

2 Skador som under service- eller reparationsarbete eller till följd
av detta förorsakas anordningar eller föremål ersätts emellertid
bara om
●●

skadan förorsakas anordningar eller föremål då de flyttas inom
servicestället eller inom dess område

●●

skadan förorsakas anordningar eller föremål genom att dessa
fallit.

2.4 Försäkringen ersätter inte skador som uppstår på ett fordon,
en del av detta eller egendom i fordonet till följd av skada genom
skadegörelse, olovlig ibruktagning, stöld, inbrott eller försök därtill.
2.5 Försäkringen ersätter inte skador som till följd av eld eller
explosion förorsakas ett fordon eller en del av detta eller egendom
i fordonet. En sådan skada ersätts inte heller i det fall att skadan
förorsakas i samband med ett reparationsarbete eller till följd av
detta.

3 Försäkringen ersätter också skador på anordningar, föremål eller
delar av dessa som en förare av ett transportmedel av oaktsamhet
vållar, när han för försäkringstagarens räkning
●●

flyttar objektet av en orsak som har ett direkt samband med en
service- eller reparationsåtgärd, eller

●●

avhämtar objektet från kunden för service eller reparation eller
returnerar det till kunden efter nämnda åtgärder.

2.6 Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas ett fordon
som hör till försäkringstagarens kommissionslager eller som han
annars har mottagit till försäljning.

En förutsättning är att transportmedlet framförs av försäkringstagaren själv eller en sådan person för vilken han ansvarar enligt
skadeståndslagen och att föraren har behörigt körkort.

2.7 Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas ett fordon
som transporteras utanför verkstadsområdet på annat sätt än för
egen maskin.
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321 Egendom under behandling och skötsel

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador
●●

som uppkommer genom stöld av anordningar, föremål eller delar av dessa, genom inbrott eller genom försök därtill,

●●

som till följd av eld eller explosion förorsakas anordningar,
föremål eller delar av dessa som för service, reparation eller
av någon annan orsak finns på servicestället eller inom dess
område,

●●

som förorsakas egendom som hör till försäkringstagarens kommissionslager.

I avvikelse från avtalsvillkoren för Ansvarsförsäkringen för verksamhet (VA 01) i punkterna Egendom i användning och Egendom
under behandling och skötsel, samt försäkringsvillkoren för Global ansvarsförsäkring (VA 11 och VA 12) i punkterna Egendom i
användning och Egendom under behandling och skötsel ersätts ur
försäkringen också den i försäkringsbrevet nämnda verksamheten
förorsakat skada som förorsakats egendom som är i försäkringstagarens eller den försäkrades besittning, under behandling och
skötsel och under det att det föreligger skyddsplikt eller skyldighet
att avvärja skada.

320 Servicestation och bilreparationsverkstad

På basis av detta specialvillkor ersätts emellertid inte en skada
som förorsakats

1 Till skillnad från punkterna 3.2.2, 3.2.3 och 3.2.18 i villkoren
för Ansvarsförsäkringen för verksamhet VA 01 gäller försäkringen
med följande begränsningar ersättningsansvaret för skador på
kundens fordon eller delar av dessa som har mottagits för service, reparation, installation eller förvaring. Försäkringen omfattar också en skada som förorsakats fordonet vid en provkörning i
anslutning till ett service- eller reparationsarbete eller då fordonet
har flyttats.

2

egendom som är i den försäkrades förvar eller föremål för lyftverksamhet

●●

egendom som den försäkrade hyrt eller som på annat sätt är i
den försäkrades användning och som kan jämställas med anläggningstillgångar.

På basis av detta specialvillkor ersätts inte heller en skada då ersättningsansvaret baserar sig på

Begränsningar

2.1 Försäkringen ersätter inte skador som beror på fortgående
vårdslöshet.

●●

●●

1

speditörs ansvar enligt speditions-, lagrings- eller transportverksamhet eller lag om vägbefordringsavtal, motsvarande
utländsk lag, CMR-konventionen eller annan inhemsk eller ut-

ländsk lag, bestämmelse eller avtal som gäller transportformer
eller enligt Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser.

2.5 Försäkringen ersätter inte skador som till följd av eld eller explosion förorsakas en båt eller en del av den eller egendom i båten.

Det högsta sammanlagda belopp som betalas ut i ersättning ur en
försäkring under en försäkringsperiod, inklusive avvärjningskostnader samt utrednings-, förhandlings-, ränte- och rättegångskostnaderna, är det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

2.6 Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas en båt som
hör till försäkringstagarens kommissionslager eller som han annars har mottagit till försäljning eller båt som är jämställbar med
försäkringstagarens anläggningstillgångar, oavsett vem som äger
båten.

Utgående från denna villkorspunkt ersätts inte skador som de försäkrade förorsakar varandra.

324 Hyresgästens ansvar

Till övriga delar tillämpas försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet (VA 01) eller försäkringsvillkoren för Global
ansvarsförsäkring (VA 11 och VA 12) samt det som konstaterats i
försäkringsbrevet.

1

Till skillnad från försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för
verksamhet VA 01 och försäkringsvillkoren för Global ansvarsförsäkring (VA 11 och VA 12) i punkterna Egendom i användning
och Egendom under behandling eller skötsel ersätter försäkringen
skador som förorsakats lägenheter som den försäkrade hyr eller
har i sin besittning eller som förorsakats lösöre i dessa lägenheter.

322 Jordbyggnadsarbete
Till skillnad från punkt 3.1 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkringen för verksamhet VA 01 ersätts också skador som vållas
av försäkringstagaren eller dennes arbetstagare vid arbete med arbetsmaskin under omständigheter då försäkringstagaren i förhållande till uppdragsgivaren enligt skadeståndslagen är likställbar
med en anställd.

I avvikelse från de begränsande villkoren i punkt Trafikskada ersätter försäkringen också en trafikskada som förorsakas en fastighet
som den försäkrade hyrt, och som inte ersätts ur trafikförsäkringen.
Den här försäkringen är subsidiär i förhållande till brandförsäkring för fastighet.

Innan arbetet inleds ska försäkringstagaren skaffa en utredning
över kablar och rör på arbetsområdet av innehavarna till dem och
under arbetet beakta deras lägen. När skadan gäller kablar eller
rör som är nedsänkta i marken, ska försäkringsbolaget tillställas
ett skriftligt intyg av kabel- eller rörinnehavaren över att en karta
lämnats eller en markering av platserna utförts i terrängen innan
arbetet påbörjades.

2

2.2 Försäkringen ersätter inte skador till följd av slitage, korrosion, frätning, lukt, förskämning, mögelbildning, förmultning,
svampbildning, materialtrötthet eller av något annat liknande
småningom fortskridande fenomen som förorsakas den egendom
som hyrts.

323 Båtreparationsverkstad

2.3 Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av planerings-, grundläggnings-, installations- eller byggfel eller av försummelse av reparation eller underhåll.

1 Till skillnad från punkterna 3.2.2 och 3.2.3 i villkoren för Ansvarsförsäkringen för verksamhet VA 01 omfattar försäkringen
med följande begränsningar ersättningsansvaret för skador som
förorsakas kundens båt eller delar av dessa som har mottagits för
service, reparation, installation eller förvaring.

3

2.1 Försäkringen ersätter inte skador som beror på fortgående
vårdslöshet.
2.2 Skador som förorsakas ett föremål som är under arbete som
utförts enligt uppdrag ingår i försäkringen bara då skadan
inträffar vid påfyllning av bränsle, vid smörjning, kontroll eller
byte av olja, oljefilter, luftfilter, eller vätska, vid byte av batteri,
tändstift eller brytarspetsar eller vid lösgöring eller påsättning
av propeller,

●●

konstateras först efter det att båten har överlåtits till kunden.

3.1 Oljecisterner på fastigheten och oljerör i anslutning till dessa
ska första gången besiktigas under det tionde bruksåret och stålcisterner ska därefter besiktigas vart femte år och övriga cisterner
vart tionde år. Från cisterner för uppvärmningsolja, vilka tagits
ur bruk, ska uppvärmningsoljan avlägsnas, aggregaten ska göras
ofarliga och påfyllningsstudsar ska avlägsnas före början av följande uppvärmningsperiod.
3.2 När man använder vattenledningar och avlopp ska man fortlöpande kontrollera att vattnet rinner in i avloppet och att det inte
är stopp i avloppet.

2.3 Skador som uppkommit på en båt eller delar av den då objektet flyttas eller lyfts ersätts bara då skadan
●●

vållas inne i verkstadsbyggnaden, på varvs- eller verkstadsområdet, på ett område i direkt förbindelse med dessa eller på
vägen mellan nämnda områden och närmaste upptagningsslip,

●●

förorsakas genom ett fall från en lyft eller annan anordning.
Skador som en båt eller en del av den annars förorsakas genom
lyft ersätts inte,

●●

förorsakas då båten för egen maskin förs för service, reparation
eller installation eller provkörs under arbetstid eller avhämtas
eller returneras.

Säkerhetsföreskrifter

Den försäkrade ska iaktta de säkerhetsföreskrifter som ges i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller annars skriftligen. Om
den försäkrade underlåter att följa säkerhetsföreskrifterna, kan
ersättningen minskas eller kravet på ersättning avslås enligt punkt
6.3 i de allmänna avtalsvillkoren.

Begränsningar

●●

Begränsningar

2.1 Försäkringen ersätter inte skador till den del som ersättningsansvaret grundar sig enbart på ett avtal, en förbindelse, ett löfte
eller en garanti.

Om försäkringsbolaget vid en kabel- eller rörskada inte har tillställts ovan nämnda intyg, avdras som i självrisk i stället för den
självrisk som anges i försäkringsbrevet 25 % av skadebeloppet,
dock minst det självriskbelopp som anges i försäkringsbrevet.
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Skador som ersätts

Försäkringsbeloppet per skada och under en försäkringsperiod är
totalt 50 000 euro.

330 Egendom under behandling och skötsel
Till skillnad från punkterna 3.2.2 och 3.2.3 i villkoren för Ansvarsförsäkringen för verksamhet VA 01 ersätter försäkringen också
skador som förorsakas egendom som är under behandling eller
skötsel i den verksamhet som nämns i försäkringsbrevet.
På basis av detta specialvillkor ersätts emellertid inte en skada
som förorsakats egendom som kan jämställas med anläggningstillgångar som försäkringstagaren hyrt eller som på annat sätt är i
försäkringstagarens användning.

2.4 Försäkringen ersätter inte skador som uppstår på en båt, en
del av den eller egendom i båten till följd av olovlig ibruktagning,
stöld, inbrott eller försök därtill.
2

331 Patienters egendom

nader samt utrednings-, förhandlings-, ränte- och rättegångskostnaderna, är det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Till skillnad från punkt 3.2.3 i villkoren för Ansvarsförsäkringen
för verksamhet VA 01 ersätter försäkringen också skador som vållas patienters tillhörigheter vid behandling eller förvaring av dem.

Till övriga delar tillämpas försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkringen för verksamhet (VA 01) eller försäkringsvillkoren för Global
ansvarsförsäkring (VA 11 och VA 12) samt det som konstaterats i
försäkringsbrevet.

332 Förvaring av egendom

Giltighetsområde: det giltighetsområde som angetts i försäkringsbrevet, dock exklusive USA och Kanada.

Till skillnad från punkt 3.2.3 i villkoren för Ansvarsförsäkringen
för verksamhet VA 01 ersätter försäkringen också skador på kläder
och personliga bruksföremål som har mottagits för förvaring. En
förutsättning är att förvaret är under fortgående uppsikt av de
personer som har utsetts att sköta det. I ersättning utbetalas högst
2 000 euro per skada medan självrisken är 100 euro per skada.

340 Bevakningsrörelse
Till skillnad från punkt 3.2.3 i villkoren för Ansvarsförsäkringen
för verksamhet VA 01 ersätter försäkringen även en skada på egendom som utgör objektet för i lagen om privata säkerhetstjänster
avsedd bevakning.

333 Förflyttning av motorfordon
Till skillnad från punkt 3.2.3 i villkoren för Ansvarsförsäkringen
för verksamhet VA 01 ersätts också skador som föraren av oaktsamhet vållar motorfordonet som kunden har lämnat för förvaring
då fordonen flyttas på förvaringsplatsen eller omedelbart utanför
den för att lämnas till förvaring eller för att returneras, förutsatt
att förflyttningen utförs av en kompetent person som har behörigt
körkort.

Skador till följd av stöld, inbrott, förkommande, brand, vätskeläckage, förändringar i förvaringstemperaturen för produkter eller
maskinhaveri ersätts endast till den del, som den försäkrades vållande eller försummelse har ökat omfattningen av den skada som
förorsakats. Om den försäkrade har förorsakat skadeökningen
uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet, tillämpas villkor 3.2.22
i Ansvarsförsäkring för verksamhet (Skador som vållas uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet).

334 Sjötrafik

343 Sprängningsarbete

Till skillnad från punkt 3.2.14 i villkoren för Ansvarsförsäkringen
för verksamhet VA 01 ersätts också skador som förorsakas vid
användning av ett registreringspliktigt fartyg eller en registreringspliktig båt.

Till skillnad från punkt 3.2.15 i villkoren för Ansvarsförsäkringen för verksamhet VA 01 ersätts också skador som förorsakas av
sprängnings- eller schaktningsarbete eller av att marken sätter sig
eller förskjuts till följd av sådant arbete.

335 Fjärrstyrd luftfarkost

Vid skador som ersätts enligt detta specialvillkor utgör det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet den högsta gränsen för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet vid skador som
hänför sig till en försäkringsperiod.

Till skillnad från försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkringen för
verksamhet (VA 01) punkten Skador förorsakade av användning
av fartyg och luftfarkost samt de allmänna försäkringsvillkoren
för Global ansvarsförsäkring (VA 11 och VA 12) punkten Fartyg
och luftfarkost ersätts också skador som förorsakats i försäkringsbrevet nämnd verksamhet med försäkringstagarens eller den försäkrades fjärrstyrda luftfarkost (RPAS, Remotely Piloted Aircraft
System).

345 Begravningsplats
Till skillnad från punkt 3.2.4 i villkoren för Ansvarsförsäkringen
för offentliga samfund VA 07 eller från punkt 3.2.3 i villkoren för
Ansvarsförsäkringen för verksamhet VA 01 ersätter försäkringen
också skador som i skötseln av en begravningsplats förorsakas
främmande egendom.

Förutsättningar för det här specialvillkoret är att
●●

luftfarkostens startvikt med last, utrustning och bränsle inte
överstiger 20 kg

●●

luftfarkosten inte drivs av jetmotorer

●●

luftfarkosten används endast i kommersiellt syfte

●●

samtliga skriftliga tillstånd som krävs för denna verksamhet
har skaffats och är giltiga samt alla lagar och bestämmelser
som gäller denna verksamhet har följts

●●

den som idkar flygverksamhet ska när den här verksamheten
idkas ha sådan utbildning som förutsätts och ett giltigt intyg
över detta

●●

348 Lantbruksavbytare
Till skillnad från punkterna 3.2.2 och 3.2.3 i villkoren för Ansvarsförsäkringen för verksamhet VA 01 ersätts också skador som
lantbruksavbytare i sitt arbete förorsakar främmande egendom,
när han behandlar denna i sin avbytarsyssla. Maximiersättningen
vid varje skada är 50 000 euro.

350 Skada som i konsultverksamhet förorsakats
tredje part

flygningen ska ske med bibehållen synkontakt (VLOS, Visual
Line of Sight).

Till skillnad från punkt 3.2.8 i villkoren för Ansvarsförsäkringen
för verksamhet VA 01 ersätts också person- eller sakskador som
förorsakats annan än den försäkrades avtalspart då ersättningsansvaret baserar sig på fel, brist eller försummelse i den försäkrades
konsultverksamhet i planer, forskningsresultat, mätningsresultat,
kalkyler, ritningar, arbetsbeskrivningar, utredningar, råd eller instruktioner som getts till annan.

Definition: VLOS, Visual Line of Sight innebär att flygningen ska
ske så att avståndet mellan flygaren och luftfarkosten är mindre
än 500 meter och så att den direkta synkontakten till luftfarkosten
bibehålls hela tiden.
Utifrån detta specialvillkor ersätts endast direkta person- eller
sakskador som förorsakats av att luftfarkosten flygs. Utifrån detta
specialvillkor ersätts inte bl.a. skador som beror på kränkning av
privatliv, rent ekonomiska skador, och inte heller miljöskador. Försäkringen ersätter inte heller skador till den del som ersättningsansvaret baserar sig på ett avtal eller någon annan förbindelse,
om inte ett sådant ersättningsansvar skulle föreligga utan nämnda
förbindelse.

En förutsättning för denna utvidgnings giltighet är att försäkringstagaren i vårt försäkringsbolag har en giltig ansvarsförsäkring för
konsultverksamhet.

354 Stuverirörelse
Till skillnad från punkterna 3.2.2 och 3.2.3 i villkoren för Ansvarsförsäkringen för verksamhet VA 01 ersätter försäkringen skador
som under stuveriarbete förorsakas det hanterade godset. Själv-

Det högsta sammanlagda belopp som betalas ut i ersättning ur en
försäkring under en försäkringsperiod, inklusive avvärjningskost3

1.7 Regressrätt

risken är 25 % av skadebeloppet, dock minst 2 000 euro eller en
annan större självrisk än det här som har antecknats i försäkringsbrevet.

Försäkringstagaren är skyldig att biträda Pohjola Försäkring eller
A-Försäkring vid återkrav av ersättningar som betalats av försäkringsbolaget från eventuella andra skadeståndsskyldiga samt att
lämna de utredningar och handlingar som är nödvändiga för att
regressrätten ska kunna fullföljas.

362 Visstidsförsäkring
I stället för punkt 3.1 i villkoren för Ansvarsförsäkringen för verksamhet VA 01 tillämpas följande villkor på visstidsförsäkringar.

I övrigt tillämpas de allmänna försäkringsvillkoren. Begränsningar
i de allmänna försäkringsvillkoren tillämpas också på sådana skador som avses i detta specialvillkor och som förorsakats av en
näringsidkare som försäkringstagaren har anlitat vid fullgörandet
av avtalet, förutsatt att försäkringstagaren i egenskap av researrangör ansvarar för dessa skador enligt lagen om kombinerade
resetjänster.

Försäkringen ersätter person- och sakskador som förorsakas någon annan genom den verksamhet som anges i försäkringsbrevet
och för vilken försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsansvarig, då ersättningsansvaret baserar sig på en handling
eller försummelse under försäkringsperioden.

371 Flottning

Specialvillkor 2

Försäkringen ersätter inte sådana flottningsskador som avses i
vattenlagen.

Till skillnad från villkoren för Förmögenhetsansvarsförsäkringen
VA 03 ersätter försäkringen inte

372 Resebyrå
Specialvillkor 1
1 I detta specialvillkor 1 utvidgas ersättningsområdet i de allmänna försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkringen för verksamhet
VA 01 för de nedan angivna villkorspunkternas del i situationer
där försäkringstagaren i egenskap av researrangör är ersättningsskyldig enligt lagen om kombinerade resetjänster för en skada
som förorsakats en resenär till följd av att försäkringstagaren eller
någon annan näringsidkare som denne har anlitat vid fullgörandet
av avtalet har handlat vårdslöst. Försäkringen gäller emellertid
endast till försäkringstagarens förmån.

●●

skador eller olägenheter som förorsakas av dröjsmål i transporten av resgods

●●

prisavdrag och inte heller andra kostnader som förorsakats försäkringstagaren av att ett fel avhjälpts.

374 Fastighetsskötsel
Till skillnad från punkt 3.2.3 i villkoren för Ansvarsförsäkringen
för verksamhet VA 01 ersätter försäkringen också skador på fastigheter som har mottagits för skötsel eller på anordningar i sådana
fastigheter. Vid sådana skador är försäkringstagarens självrisk
den i försäkringsbrevet antecknade självriskens trefaldiga belopp.
Försäkringen gäller inte det ansvar som den för skötsel mottagna
fastighetens ägare har.

1.1 Försäkringens giltighetsområde

375 Avbrott eller funktionsstörningar

Till skillnad från punkt 2 i försäkringsvillkoren VA 01 gäller försäkringen över hela världen. Försäkringen omfattar inte skadeståndsskyldighet som grundar sig på gällande lagstiftning i USA eller Kanada eller som behandlas i en domstol i nämnda stater.

1. Försäkringen ersätter person- och sakskador, som försäkringstagaren eller den försäkrade enligt gällande lag har ersättningsansvar för.

1.2 Förvarad egendom

2. Begränsningar

Till skillnad från punkt 3.2.3 i försäkringsvillkoren VA 01 ersätter
försäkringen också skador på egendom som tillhör en resenär och
som mottagits för förvaring, upp till 2 000 euro per resenär som
lidit skada.

2.1 Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av avbrott i
leveransen eller distributionen av el, gas, värme eller vatten.
2.2 Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av spänningsvariationer som är tillåtna enligt den gällande standarden.

1.3 Produktansvar

2.3 Försäkringen ersätter inte skador som baserar sig på storm,
översvämning eller åsknedslag eller annat motsvarande naturfenomen, som förorsakas av

Till skillnad från punkt 3.2.4 i försäkringsvillkoren VA 01 ersätter försäkringen person- och sakskador som förorsakas genom en
produkt som överlåts till en resenär under en paketresa. På de skador som ersätts enligt detta specialvillkor tillämpas de allmänna
försäkringsvillkoren för Produktansvarsförsäkringen VA 02.

●●

att det uppstått fel på spännings- eller nolledare eller de gått
av eller

●●

avbrott i leveransen eller distributionen av el, gas, värme eller
vatten eller

●●

annan motsvarande störning.

1.4 Ägande och besittning av fastighet
På denna försäkring tillämpas inte punkt 3.2.13 i försäkringsvillkoren VA 01.

2.4 Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av avbrott i
telefon- eller datakommunikation.

1.5 Användning av fartyg

2.5 Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av funktionsstörningar i larm- eller övervakningsanordningar.

Till skillnad från punkt 3.2.14 i villkoren för Ansvarsförsäkringen
för verksamhet VA 01 ersätts också skador som förorsakas vid
användning av ett registreringspliktigt fartyg eller en registreringspliktig båt.

2.6 Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av underdimensionering av rörledningar, kablar eller andra anläggningar
eller av att maskiner och anläggningar i en inrättning till sin konstruktion inte motsvarar skyddsanvisningar och säkerhetsbestämmelser som gäller dem.

1.6 Trafikskador
Till skillnad från punkt 3.2.18 i försäkringsvillkoren VA 01 ersätter
försäkringen också skador som förorsakats av att ett motorfordon
använts i trafik. Försäkringen ersätter emellertid skador endast till
den del som det visas att ersättning inte kan erhållas ur försäkringen för det fordon som förorsakat skadan eller ur försäkringen
för användning av detta fordon i trafik.

2.6 Försäkringen ersätter inte standardersättningar eller prisavdrag.
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förorsakat arbetsgivaren eller någon tredje part en person- eller
sakskada genom grövre än lindrigt vållande.

En förutsättning för att förmögenhetsansvarsförsäkringen ska gälla är att det i företagets ledning finns en person som har avlagt
CGR- eller GRM-examen.

384 Arrangör av evenemang

En förutsättning för ersättning av en skada som förorsakats en
tredje part är dessutom att arbetsgivarens ansvarsförsäkring inte
täcker skadan. Till övriga delar tillämpas de gällande försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkringen för verksamhet VA 01.

Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas vid sådana offentliga tillställningar om vilka det enligt lagen om sammankomster ska göras en skriftlig anmälan till polisen på den ort där evenemanget ordnas.

En förutsättning för att denna utvidgning ska vara i kraft är att
försäkringstagaren har en i vårt försäkringsbolag i kraft varande
Försäkring för arbetspraktikanter ES 14 som tecknats som skydd
för egendomen på varje praktikplats.

392 Produktansvar i handelsrörelse

396 Företag inom vårdbranschen

Försäkringen ersätter person- och sakskador som förorsakas av en
produkt som överlåtits till någon annan i den försäkrade verksamheten då försäkringstagaren är skyldig att ersätta skadan i egenskap av säljare av produkten med stöd av produktansvarslagen
eller 5 kap. 21 § i konsumentskyddslagen eller då försäkringstagaren är ersättningsskyldig för skadan i egenskap av hyresgivare
av produkten eller tillverkare av en produkt som tillverkas på det
driftställe som används i den försäkrade verksamheten.

Utgående från denna utvidgning ersätts i enlighet med försäkringsvillkoren under försäkringsperioden konstaterad person- eller sakskada som förorsakas utomstående, för vilken en person
i vård hos försäkringstagaren, enligt gällande lag är personligen
ersättningsansvarig. En förutsättning för att ersättning ska betalas
är dessutom, att den försäkrade har varit i vård hos försäkringstagarens företag när skadan inträffade.
Denna utvidgning i Ansvarsförsäkringen för verksamhet (VA 01)
fungerar i skadesituationer som en sekundär försäkring efter en
eventuell annan ansvarsförsäkring, ur vilken ersättning kan sökas
(t.ex. hemförsäkring för barn).

Utgående från detta specialvillkor ersätts också person- och
sakskador som förorsakats av en produkt som försäkringstagaren
sålt, då försäkringstagarens ersättningsansvar baserar sig på försäkringstagarens egna felaktiga förfarande i egenskap av försäljare av produkten.

Försäkrade
Personer som är i vård hos försäkringstagaren.

Vid skador som ersätts enligt detta specialvillkor tillämpas villkoren för Produktansvarsförsäkringen VA 02.

Begränsningar
Utgående från den här utvidgningen ersätts emellertid inte:

393 Produktansvar i restaurangrörelse
Till skillnad från punkt 3.2.4 i villkoren för Ansvarsförsäkringen
för verksamhet VA 01 ersätter försäkringen person- och sakskador
som förorsakas någon annan genom en produkt som serveras i
den försäkrade verksamheten då försäkringstagaren är skyldig att
ersätta skadan endast i egenskap av tillverkare eller försäljare av
produkten.
Vid skador som ersätts enligt detta specialvillkor tillämpas villkoren för Produktansvarsförsäkringen VA 02.

394 Produktansvar i installations- och byggrörelse
Till skillnad från punkt 3.2.4 i villkoren för Ansvarsförsäkringen
för verksamhet VA 01 ersätter försäkringen person- och sakskador
som förorsakas någon annan genom en produkt som överlåts såsom resultatet av sedvanligt installations- eller byggarbete som utförs på en arbets- eller byggplats, då försäkringstagaren är skyldig
att ersätta skadan i egenskap av tillverkare av produkten.

●●

skador på försäkringstagaren eller på egendom, som är utlånad
till denne, är i dennes besittning, eller denne i övrigt utnyttjar,

●●

skador på försäkringstagarens arbetstagare eller med denna
jämförbara person (t.ex. arbetstagare från bemanningsföretag
eller praktikant) eller på egendom, som är utlånad till denne, är
i dennes besittning, eller denne i övrigt utnyttjar.

●●

skador som förorsakats en annan försäkrad,

●●

skador som förorsakats uppsåtligen, om inte skadan förorsakats av ett under 12 år gammalt barn eller i ett sådant sinnestillstånd att det inte skulle ha kunnat dömas till straff för brott.

●●

skador för vilka någon annan än den försäkrade är ersättningsansvarig.

●●

skador som den försäkrade förorsakar en familjemedlem eller
egendom, som är i dennes besittning, är utlånad till denne eller
denne i övrigt utnyttjar.

Övriga försäkringsvillkor
Till övriga delar tillämpas försäkringsvillkoren för familjens ansvarsförsäkring i Måttskydd.

Vid skador som ersätts enligt detta specialvillkor tillämpas villkoren för Produktansvarsförsäkringen VA 02.

Giltighetsområde Finland

395 Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

Försäkringsbelopp 170 000 euro per skada och totalt högst under
en försäkringsperiod.

Med detta specialvillkor utvidgas ersättningsområdet för ansvarsförsäkringen sålunda att försäkringen täcker en studerandes
personliga ersättningsskyldighet i det fall att den studerande i
samband med en period av inlärning i arbetet/arbetspraktik har

Självrisk 150 euro för varje skadefall.

Pohjola Försäkring Ab, Gebhardsplatsen 1, 00013 OP, hemort Helsingfors, huvudbransch försäkringsverksamhet. Bolaget har införts i handelsregistret, FO-nummer 1458359-3.
A-Försäkring Ab, Gebhardsplatsen 1, 00013 OP, hemort Helsingfors, huvudbransch försäkringsverksamhet. Bolaget har införts i handelsregistret, FO-nummer 1715947-2.
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