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Försäkring för arbetsmaskiner

TK YR 18
Försäkringsvillkor 1.1.2018

VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING FÖR ARBETSMASKINER

10 Försäkringens innehåll
10.1 I försäkringen för arbetsmaskiner ingår som en grunddel, 
enligt vad som antecknats i försäkringsbrevet, en av följande för-
säkringskombinationer:

10.1.1 Kombination I
●● innehåller vagnskade-, skadegörelse-, brand- och stöldförsäk-

ring.

10.1.2 Kombination II
●● innehåller skadegörelse-, brand- och stöldförsäkring.

10.1.3 Kombination III
●● innehåller stöld- och brandförsäkring.

10.1.4 Kombination IV
●● innehåller brandförsäkring.

10.1.5 Arbetsmaskinskasko
●● innehåller vagnskade-, skadegörelse-, brand- och stöldförsäk-

ring.

I samtliga ovan nämnda försäkringskombinationer som avses i 
punkterna 10.1.1–10.1.5 ingår också en rättsskyddsförsäkring en-
ligt punkt 26.

10.1.6 Transportskydd
I brandförsäkringen, som ingår i försäkringen för arbetsmaskiner 
(Kombinationerna II-IV), ingår även Transportskydd som ersätter 
skador som direkt har förorsakats försäkringsobjektet vid trans-
port med ett annat transportfordon genom vältning eller körning 
av vägen och genom krock eller markras. Den avvikande självrisk 
som ingår i Transportskydd nämns i villkorspunkt 18.4.1.1.

Med ett transportfordon avses en anordning som är avsedd att 
framföras på land men som inte går på skenor. Som ett transport-

fordon anses också ett ekipage bestående av ett fordon och en 
därtill kopplad släpvagn. Ett försäkringsobjekt transporteras då 
det skjutsas på transportfordonet eller bogseras med transport-
fordonet.

10.1.6.1 Begränsningar av transportskyddet
Ur Transportskydd ersätts inte skador som förorsakats försäkrings-
objektet vid lastning på eller lossning från transportfordonet. Ska-
dor på försäkringsobjektet ersätts inte om transportfordonet inte 
har råkat ut för ett i punkt 10.1.6 nämnt skadefall.

10.1.7 Merskyddsförsäkringar
Om det finns en särskild överenskommelse med försäkringsbola-
get och en anteckning har gjorts i försäkringsbrevet, ingår i försäk-
ringen som merskydd också
●● Finansieringsförsäkring (se 14.6)
●● Maskinhaveriförsäkring (se 14.8)
●● Avbrottsförsäkring i händelse av vagnskada, skadegörelse, 

brand och stöld (se 14.5.1.1)
●● Avbrottsförsäkring i händelse av skadegörelse, brand och stöld 

(se 14.5.1.2)
●● Avbrottsförsäkring i händelse av brand och stöld (se 14.5.1.3)
●● Avbrottsförsäkring i händelse av brandskada (se 14.5.1.4)
●● Avbrottsförsäkring för lantbruk (se 14.5.1.5)

11 Syftet med försäkringen
A-Försäkring Ab eller OP Försäkring Ab (nedan försäkringsbo-
laget) ersätter i enlighet med dessa villkor och de allmänna av-
talsvillkoren direkt sakskada som genom ett försäkringsfall för-
orsakats försäkringsobjektet samt i dessa villkor särskilt nämnda 
övriga kostnader.
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Läs särskilt de begränsande villkoren i försäkringen.
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12 Försäkringsobjekt
12.1 Försäkringsobjekt är den maskin eller anordning jämte stan-
dardutrustning som nämns i försäkringsbrevet. I försäkringen för 
arbetsmaskiner ingår även fast monterade tilläggsanordningar 
som enbart är avsedda att användas i försäkringsobjektet för olika 
arbetsuppgifter.

Begränsningar:
●● med fast montering avses emellertid inte vid försäkringsobjek-

tet fästa släpanordningar såsom släpvagnar, andra vagnar, ma-
skiner, anordningar och tilläggsanordningar som är försedda 
med bärande hjul,

●● försäkringen ersätter inte skador, om en maskin, släpvagn, an-
nan vagn, anordning, tilläggsanordning eller annan egendom 
har försäkrats med en lantbruksförsäkring eller i övrigt ingår i 
lantbruksförsäkringen.

12.2 En maskin eller anordning som hyrts  
eller lånats utan förare utgör försäkringsobjekt endast,

●● om det finns en separat överenskommelse om detta och
●● föremålet för användning är en maskin eller anordning som 

utan förare överlåtits i allmänhetens användning mot betalning 
och

●● en anteckning om detta har gjorts i försäkringsbrevet.

Försäkringen gäller vid uthyrning, om
●● hyrestagaren har styrkt sin identitet med ett körkort, ur vilket 

hans fullständiga namn och personbeteckning har tagits och 
antecknats i hyresavtalet, till vilket även fogats en kopia av 
körkortet, och

●● hyrestagaren vid uthyrning har betalt förskott med kreditkort 
eller finskt bankkort. Därvid ska de särskilda anvisningar som 
kreditinrättningen i fråga har gett iakttas.

Till hyrestagaren får överlåtas endast en uppsättning nycklar. Lås-
ningskraven i punkt 14.2 för en hyrd eller lånad maskin.

13  Giltighetsområde
Försäkringen gäller i de nordiska länderna. Om en maskin eller 
anordning har hyrts ut, gäller försäkringen emellertid endast i 
Finland. Grundförsäkringens (10.1.1-10.1.5) giltighetsområde kan 
utvidgas. Detta sker genom en separat skriftlig överenskommelse 
med försäkringsbolaget och en anteckning i försäkringsbrevet.

Om grundförsäkringens (10.1.1–10.1.5) giltighetsområde har ut-
vidgats, gäller också de tilläggsskyddsförsäkringar enligt punkt 
10.1.7 som anslutits till grundförsäkringen inom det utvidgade 
området.

14  Försäkringsfall som ersätts

14.1  Brandförsäkring

Brandförsäkringen ersätter brandskador som har förorsakats av 
eld som kommit lös eller av kortslutning i försäkringsobjektets 
elektriska utrustning. 

Brandförsäkringen ersätter inte skador som genom kortslutning 
i en generator, en elmotor, ett batteri eller någon annan elanord-
ning, t.ex. motorns styranordning, förorsakas själva anordningen, 
ej heller skador som genom brand eller explosion i försäkringsob-
jektets motor eller avgasrörsystem förorsakas själva anordningen.

Om en brandskada förorsakats försäkringsobjektet under det att 
det brukats olovligen, i samband med bruksstöld eller efter det att 
en dylik händelse ägt rum, ersätts skadan endast i det fall att ska-
defallet är ersättningsbart ur stöldförsäkringen. (Se punkt 14.2)

14.1.1 Stormskador
Brandförsäkringen ersätter också skador till följd av storm. Storm 

innebär att vindstyrkan varit minst 20 meter i sekunden. På storm-
skador tillämpas självrisken i brandförsäkringen.

Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av sjögång, en 
förskjutning i isen, isens eller snöns tyngd, översvämning eller 
höjning av vattenståndet.

14.2 Stöldförsäkring

Ur stöldförsäkringen ersätts skador till följd av att försäkringsob-
jektet har förlorats eller skadats endast om 
●● orsaken har varit stöld av maskinen, dess standardutrustning 

eller tilläggsutrustning; stöld, olovligt brukande eller bruks-
stöld eller som avses i 28 kap. i strafflagen eller försök till ett 
sådant brott och

●● föremålet för gärningen har vid gärningstidpunkten varit låst 
(karosseriet är stängt och låst) eller försäkringsobjektet har för-
varats i ett låst förvaringsutrymme och

●● försäkringstagaren eller någon annan försäkrad har yrkat på 
straff för det förövade brottet.

Förvaringsutrymmet ska vara ett låst och täckt utrymme eller stäl-
le i vilket man inte kan komma in utan nycklar utan att bryta sig 
in. Med inbrott avses att man i ett låst utrymme kommer in genom 
att man använt våld, söndrat lås eller konstruktioner, på så sätt att 
det lämnar inbrottsspår.

14.2.1 Begränsningar
Om någon av de gärningar som avses ovan har begåtts med hjälp 
av nycklar, betalas ersättning ur försäkringen endast om gärnings-
mannen har kommit i besittning av nycklarna till försäkringsob-
jektet eller dess förvaringsutrymme genom stöld i samband med 
inbrott eller i samband med rån. Med inbrott avses att man i ett 
låst utrymme kommer in genom att man använt våld, söndrat lås 
eller konstruktioner, på så sätt att det lämnar inbrottsspår.

14.2.2 Undantagsregel på grund av arbetsförhållandena
Ur försäkringen ersätts stöldskador gällande försäkringsobjektet, 
om 
●● försäkringsobjektet inte kan låsas med beaktande av ett ända-

målsenligt utförande av arbete och
●● försäkringsobjektet står under uppsikt på ett lantbruksområde 

eller i övrigt står under bevakning.

Oberoende av ovanstående ersätts stöldskador emellertid inte, om 
●● försäkringsobjektet inte är låst, har flyttats till ett förvarings-

ställe som är låst eller står under ständig bevakning genast, 
då det har varit möjligt med beaktande av ett ändamålsenligt 
utförande av arbete.

Med tillsyn avses att försäkringsobjektet inte får lämnas utan 
oavbruten tillsyn annat än vid uträttande av för arbetsuppdraget 
nödvändiga ärenden eller då den anställda uträttar ärenden som 
är nödvändiga p.g.a. personliga behov. Med bevakning avses att 
försäkringsobjektet står under bevakning dygnet runt.

14.2.3 Anmälan till försäkringsbolaget
Den försäkrade är skyldig att genast underrätta försäkringsbolaget 
om man har fått reda på vem gärningsmannen är och den stulna 
egendomen har återfåtts.

14.3 Skadegörelseförsäkring

Ur skadegörelseförsäkringen ersätts en skada som förorsakats 
försäkringsobjektet genom uppsåtlig skadegörelse för vilken gär-
ningstidpunkten och gärningsplatsen kan fastställas noggrant. 
Med uppsåtlig skadegörelse avses att någon har skadat försäk-
ringsobjektet uttryckligen i syfte att förorsaka skada. (OBS! Ska-
degörelseförsäkringen ersätter inte de i punkt 15 i de begränsande 
villkoren nämnda skadetyperna som inte omfattas av försäkring-
ens ersättningsområde.)
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En skada som genom skadegörelse förorsakats ett olåst försäk-
ringsobjekt när det brukats olovligen ersätts inte ur denna för-
säkring. En skada som förorsakats inne i ett olåst parkerat försäk-
ringsobjekt ersätts inte heller.

Om försäkringsobjektet under det att det brukats olovligen, i sam-
band med bruksstöld eller efter det att en dylik händelse ägt rum 
förorsakats en skada genom skadegörelse, ersätts skadan endast i 
det fall att skadefallet är ersättningsbart ur stöldförsäkringen. (Se 
punkt 14.2)

Ur försäkringen ersätts inte skador som förorsakats med ett annat 
fordon eller försäkringsobjekt.

14.4  Vagnskadeförsäkring

Ur vagnskadeförsäkringen ersätts skador som direkt förorsakats 
försäkringsobjektet genom vältning eller körning av vägen, genom 
krock, genom vägras eller genom annan utifrån plötsligt verkande 
orsak som skadar försäkringsobjektet eller genom att det sjunkit 
ned i is, myr eller vatten och lyftning av maskinen o.d. kostnader 
(Se punkt 18.4.2 Specialsjälvrisker). Vagnskadeförsäkringen ersät-
ter även skador som förorsakats utifrån vid lastning eller transport 
av försäkringsobjektet.

14.5 Merskyddsförsäkringar i händelse av förlorad bruksnytta

14.5.1 Avbrottsförsäkring
14.5.1.1 Avbrottsförsäkring i händelse av vagnskada, skadegörelseskada, 
brandskada och stöldskada
Syftet med försäkringen är att ersätta förlorade användningsdagar 
då försäkringsobjektet inte har kunnat användas till följd av er-
sättningsgill vagnskada, skadegörelse, brand eller stöld som drab-
bat försäkringsobjektet till den del det för samma tid inte betalas 
motsvarande dagersättning ur t.ex. trafik- eller ansvarsförsäkring. 
(Se punkt 14.5.3.5).

Om man till följd av en skada på en traktor, skördetröska eller 
annan maskin som används inom jordbruket emellertid använ-
der avbrottsförsäkring för lantbruk för de tilläggskostnader som 
främmande materiel förorsakar, t.ex. för kostnader för att hyra 
en motsvarande maskin, utbetalas ur den här försäkringen ingen 
ersättning alls.

Om försäkringen för arbetsmaskiner har tecknats för försäkrings-
objektet med ett mer begränsat innehåll (10.1.1–10.1.5) än vad 
som omfattas av den här avbrottsförsäkringen, betalas inte ersätt-
ning ur avbrottsförsäkringen för denna del.

14.5.1.2 Avbrottsförsäkring i händelse av skadegörelseskada, brandskada 
och stöldskada 
Syftet med försäkringen är att ersätta förlorade användningsda-
gar då försäkringsobjektet inte har kunnat användas till följd av 
ersättningsgill skadegörelse, brand eller stöld som drabbat försäk-
ringsobjektet till den del det för samma tid inte betalas motsva-
rande dagersättning ur t.ex. trafik- eller ansvarsförsäkring. (Se 
punkt 14.5.3.5).

Om man till följd av en skada på en traktor, skördetröska eller 
annan maskin som används inom jordbruket emellertid använ-
der avbrottsförsäkring för lantbruk för de tilläggskostnader som 
främmande materiel förorsakar, t.ex. för kostnader för att hyra 
en motsvarande maskin, utbetalas ur den här försäkringen ingen 
ersättning alls.

Om försäkringen för arbetsmaskiner har tecknats för försäkrings-
objektet med ett mer begränsat innehåll (10.1.1–10.1.5) än vad 
som omfattas av den här avbrottsförsäkringen, betalas inte ersätt-
ning ur avbrottsförsäkringen för denna del.

14.5.1.3 Avbrottsförsäkring i händelse av brandskada och stöldskada
Syftet med försäkringen är att ersätta förlorade användningsdagar 
då försäkringsobjektet inte har kunnat användas till följd av er-

sättningsgill brand eller stöld som drabbat försäkringsobjektet till 
den del det för samma tid inte betalas motsvarande dagersättning 
ur t.ex. trafik- eller ansvarsförsäkring. (Se punkt 14.5.3.5)

Om man till följd av en skada på en traktor, skördetröska eller 
annan maskin som används inom jordbruket emellertid använ-
der avbrottsförsäkring för lantbruk för de tilläggskostnader som 
främmande materiel förorsakar, t.ex. för kostnader för att hyra 
en motsvarande maskin, utbetalas ur den här försäkringen ingen 
ersättning alls.

Om försäkringen för arbetsmaskiner har tecknats för försäkrings-
objektet med ett mer begränsat innehåll (10.1.1–10.1.5) än vad 
som omfattas av den här avbrottsförsäkringen, betalas inte ersätt-
ning ur avbrottsförsäkringen för denna del.

14.5.1.4 Avbrottsförsäkring i händelse av brandskada
Syftet med försäkringen är att ersätta förlorade användningsda-
gar då försäkringsobjektet inte har kunnat användas till följd av 
ersättningsgill brand som drabbat försäkringsobjektet till den del 
det för samma tid inte betalas motsvarande dagersättning ur t.ex. 
trafik- eller ansvarsförsäkring. (Se punkt 14.5.3.5)

Om man till följd av en skada på en traktor, skördetröska eller 
annan maskin som används inom jordbruket emellertid använ-
der avbrottsförsäkring för lantbruk för de tilläggskostnader som 
främmande materiel förorsakar, t.ex. för kostnader för att hyra 
en motsvarande maskin, utbetalas ur den här försäkringen ingen 
ersättning alls.

14.5.1.5 Avbrottsförsäkring för lantbruk
Syftet med försäkringen är att ersätta skador då användningen 
av en traktor, skördetröska eller annan lantbruksmaskin som 
används i lantbruk avbryts till följd av en skada som ersätts ur 
försäkringen för arbetsmaskiner (Arbetsmaskinkasko, Kombina-
tion IIIV). Ur avbrottsförsäkringen för lantbruk betalas ersättning 
endast om det för en sakskada som avses i försäkringen för arbets-
maskiner (brand-, stöld-, skadegörelse- eller vagnskadeförsäkring-
en) betalas eller skulle betalas ersättning efter det att självriskan-
delen har avdragits.

Försäkringen ersätter de extra, skäliga och nödvändiga kostnader 
som uppstår till följd av att arbetet utförs med främmande mate-
riel. Som främmande materiel anses inte materiel som ägs eller 
innehas av en person som bor i samma hushåll eller materiel som 
ägs eller innehas av en person i ett företag eller en firma som bor 
i samma hushåll. Som främmande materiel betraktas inte heller 
materiel som en jordbrukssammanslutning hyr av en delägare och 
som ägs eller innehas av delägaren eller materiel som en delägare 
hyr av en annan delägare och som används i jordbrukssamman-
slutningens arbete. Om arbetet inte har utförts med främmande 
materiel betalas inte ersättning ur den här försäkringen. Om trak-
torn, skördetröskan eller en annan lantbruksmaskin används för 
något annat ändamål än lantbruk, betalas inte ersättning ur denna 
försäkring.

Om man för att täcka skadan använder Avbrottsförsäkring för lant-
bruk, utbetalas inte en separat dagpenningsersättning ur försäkringar 
enligt villkorspunkterna 14.5.1.1–14.5.1.4.

Ersättningen räknas ut enligt gängse pris per arbetstimme. Vid 
uträkningen av ersättningen beaktas de faktiska kostnaderna, va-
rifrån avdragits de till följd av skadan inbesparade kostnaderna. 
Om traktorn eller skördetröskan används för förvärvande av bi-
inkomster till lantbruket, ersätts den redovisade förlusten av net-
toförtjänst.

Ersättning betalas för högst en månad. Från de kostnader som 
ersätts avdras den självrisk som antecknats i försäkringsbrevet. 
Maximiersättningsbeloppet finns angivet i försäkringsbrevet. 

På försäkringen tillämpas inte de övriga villkorspunkterna 14.5.2–
14.5.3.5 i avbrottsförsäkringen.
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14.5.2 Förlorade användningsdagar
Som förlorade användningsdagar räknas hela dygn (24 timmar/
dygn) från det datum skadan inträffade till dess försäkringsob-
jektet är färdigt att överlåtas från reparationsverkstaden eller ett 
annat, av försäkringsbolaget eller den försäkrade själv anskaffat 
motsvarande objekt överlåts till den försäkrade, överlåtelsedagen 
medräknad. Om det datum då försäkringsfallet de facto inträffade 
inte är känt, anses försäkringsfallet ha inträffat det datum då ska-
dan upptäcktes.

Vid stöldskada, då det är fråga om olovligt brukande eller bruks-
stöld, räknas antalet förlorade användningsdagar dock från och 
med den dag då försäkringsbolaget har tillställts en av polismyn-
digheten utfärdad kopia av polisanmälan till dess då
●● försäkringsobjektet är färdigt att överlåtas från reparations-

verkstaden,
●● ett annat, av försäkringsbolaget eller den försäkrade själv an-

skaffat försäkringsobjekt överlåts till den försäkrade eller
●● försäkringstagaren återfår det försäkringsobjekt som har varit 

föremål för tillgreppsbrott eller
●● till den försäkrade betalas ersättning enligt det verkliga värdet 

på försäkringsobjektet.

Som förlorade användningsdagar betraktas dock inte
●● det ökade antalet förlorade användningsdagar som den försäk-

rade eller reparationsverkstaden har förorsakat genom ovar-
samhet eller något annat förfarande

●● den tilläggstid som förorsakas av en riksomfattande arbets-
konflikt eller av att det inte har utförts en sådan provisorisk 
reparation genom vilken försäkringsobjektet skulle ha blivit 
användningsdugligt innan den egentliga reparationen inleddes.

14.5.3 Ersättningsbestämmelser för avbrottsförsäkring
14.5.3.1 Allmänt
Ur avbrottsförsäkringen betalas ersättning endast om det för en 
sakskada betalas eller skulle betalas ersättning efter avdrag av 
självrisk och åldersavdrag eller om försäkringsobjektet har varit 
föremål för tillgreppsbrott. Ur avbrottsförsäkringen betalas ersätt-
ning endast för de dagar då försäkringsobjektet varit oanvändbart 
eller varit på verkstad för reparation eller då det inte har kunnat 
användas på grund av stöld, olovligt brukande eller bruksstöld.

Vid varje försäkringsfall har försäkringstagaren den självrisktid 
som anges i försäkringsbrevet. Självriskdygnet är 24 timmar.  För 
förlorade användningsdagar som överstiger självrisktiden betalas 
en separat överenskommen ersättning per dag som anges i försäk-
ringsbrevet. (Se även punkt 14.5.3.5 Samordning av försäkrings-
ersättningar.)

14.5.3.2 Maximalt ersättningsbelopp
I avbrottsförsäkringen är maximiantalet ersättningsgilla förlorade 
användningsdagar fyrtio (40).

14.5.3.3 Beräkning av ersättning
För ett försäkringsobjekt som repareras betalas ersättning för 
högst fyrtio (40) dagar. 

I de fall där det är fråga om inlösning av ett försäkringsobjekt 
betalas ersättning för högst fjorton (14) dagar. 

Om försäkringsobjektet har varit föremål för tillgreppsbrott och 
det inte återfinns, betalas ersättning för fyrtio (40) dagar.

Om försäkringsobjektet har varit föremål för tillgreppsbrott och 
det återfinns skadat men i sådant skick att det lönar sig att låta 
reparera det, betalas ersättning för den tid försäkringsobjektet har 
varit tillgripet och för reparationstiden för sammanlagt högst fyr-
tio (40) dagar. 

Om försäkringsobjektet har varit föremål för tillgreppsbrott och 
det återfinns skadat men i sådant skick att det inte lönar sig att 
låta reparera det, dvs. försäkringsobjektet inlöses, betalas ersätt-

ning för den tid försäkringsobjektet varit tillgripet och för inlös-
ningen för sammanlagt högst fyrtio (40) dagar.

14.5.3.4 Ersättning för väntetid
För den tid ett försäkringsobjekt som skadats så att det inte är i 
användningsdugligt skick väntar på reparation betalas ersättning 
för högst sju (7) dagar.

Ersättning för väntetid som gäller reservdelar betalas endast till 
den del det är fråga om väntan på reservdelar som är nödvän-
diga för att försäkringsobjektet ska fås i användningsdugligt skick, 
dock för högst sju (7) dagar.

Om väntetiden för reparation för ett försäkringsobjekt som ska-
dats så att det inte är i användningsdugligt skick och väntetiden 
för reservdelar infaller vid samma tidpunkt, räknas som förlorade 
användningsdagar i dylika fall sammanlagt högst sju (7) dagar.

14.5.3.5 Samordning av försäkringsersättningar
Den motsvarande ersättning per dag som för samma tid betalas 
den försäkrade ur en trafik- eller ansvarsförsäkring avdras från 
den ersättning per dag som betalas ur avbrottsförsäkringen. Om 
den försäkrade har rätt att för samma tid få ersättning för hyr-
ningskostnaderna ur t.ex. en trafik- eller ansvarsförsäkring, be-
talas som ersättning endast den del av hyrningskostnaderna som 
ska betalas av den försäkrade själv, dock så att det per dag betalas 
högst den överenskomna dagersättningens belopp.

Bränsle, avgift för slopad självrisk eller andra frivilliga avgifter i 
samband med hyrningen ersätts dock inte.

14.5.3.6 Överföring av fordran till försäkringsbolaget
Den försäkrades rätt att få ersättning för förlorade användningsda-
gar av den som bär ersättningsansvaret övergår på försäkringsbo-
laget upp till det ersättningsbelopp bolaget har betalt.

14.5.4 Övriga försäkringsvillkor som ska tillämpas
I övrigt tillämpas dessa villkor för försäkring av arbetsmaskiner.

14.6  Finansieringsförsäkring

14.6.1 Syftet med försäkringen
Finansieringsförsäkringen är avsedd att trygga den bilfirmas som 
sålde försäkringsobjektet, leasinguthyrarens (ej s.k. rent-uthyr-
ning), panthavarens eller bilinteckningshavarens intressen.

Om skadan inte ersätts enligt punkt 14.2 på grund av att föremålet 
för gärningen inte var låst eller placerat i ett låst eller bevakat för-
varingsutrymme när gärningen begicks eller om ersättningen ned-
sätts eller kravet på ersättning avslås på de grunder som nämns 
i punkt 14.3, eller punkterna 15.1–15.4, är försäkringsobjektets 
säljare, uthyrare, panthavare eller bilinteckningshavaren berätti-
gad att få ersättning ur denna försäkring.

14.6.2 Försäkringens giltighet
Försäkringen är i kraft högst lika länge som försäkringens grund-
del och upphör alltid när avbetalningsposterna är betalade, lea-
singavtalet har upphört eller det lån som beviljats mot en bilin-
teckning har betalats i sin helhet.

14.6.3 Beräkning och utbetalning av ersättningsbelopp
14.6.3.1 Självrisk
Försäkringstagaren har vid varje skadefall en självrisk som är lika 
stor som den självrisk som tillämpas på ett likadant skadefall som 
ersätts ur försäkringens grunddel. 

Självrisken avdras från summan av det skadebelopp som fastställs 
på basis av försäkringens grunddel och denna merskyddsförsäk-
ring, och den tillämpas endast en gång vid ett och samma skade-
fall.

14.6.3.2 Bestämmande av ersättningen
Av skadebeloppet enligt punkt 18.2, från vilket självrisken avdra-
gits, betalas i ersättning den del av ersättningen ur försäkringens 
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grunddel som har nedsatts eller i fråga om vilken kravet på ersätt-
ning har avslagits.

14.6.3.3 Maximiersättning
Den ersättning som betalas ur försäkringen uppgår högst till det 
belopp som motsvarar säljarens fordran enligt avbetalningskon-
traktet eller panthavarens fordran eller den obetalda delen av det 
lån som beviljats mot en bilinteckning vid skadetidpunkten.

Säljaren, uthyraren eller panthavaren är skyldig att tillställa för-
säkringsbolaget en kalkyl över sin fordran som gäller det skadade 
försäkringsobjektet. 

För försummad delbetalning av fordran betalas ingen ersättning.

14.8 Haveriförsäkring

Haveriförsäkringen ersätter skador till följd av ett plötsligt och 
oväntat inre haveri i försäkringsobjektet som förorsakats försäk-
ringsobjektet direkt.

Försäkringsobjekt är inte:
●● bromssystem, t.ex. bromsbackar eller andra motsvarande 

bromsanordningar
●● bränslesystem, t.ex. bränslemunstycken och bränslepumpar

14.8.1 Skador som inte ersätts ur haveriförsäkringen
Försäkringen ersätter inte skador som förorsakats av händelser 
som nämnts i följande villkorspunkter och inte heller skador, som 
har förorsakats av följande orsaker:

14.8.1.2 Bristfällig luft- och vätskecirkulation, olämpliga vätskor och 
nedsmutsning
●● på motorn eller dess hjälpanordning, växellådan, kraftöverfö-

ringen till följd av bristfällig luft-, olje-, hydraul- eller kylväts-
kecirkulation e. dyl.

●● på motorn eller dess hjälpanordning, växellådan, kraftöverfö-
ringen till följd av att de nedsmutsats, förorenats eller av cirku-
lation av olämpliga vätskor

●● för att annat än haveriförsäkringsobjektet, t.ex. på grund av att 
bränsle- eller hydraulsystemet gått sönder, nedsmutsats eller 
förorenats, på haveriförsäkringsobjektet, exempelvis motorn

●● till följd av att växellådan nedsmutsats, förorenats eller av att 
olämpliga vätskor cirkulerat i dessa på en annan del av försäk-
ringsobjektet, exempelvis motorn.

14.8.1.3 Slitage
Försäkringen ersätter inte skador till följd av slitage, korrosion, 
frätning, förskämning, materialtrötthet eller liknande långsamt 
verkande skador, och inte heller det att föremålet eller någon del 
av det förlorar sin funktionsförmåga.

14.8.1.4 Underhållskostnader
Försäkringen ersätter inte kostnader för justerings- eller under-
hållsåtgärder, förhandsservice eller periodisk service, avhjälpande 
av funktionsstörningar och inte heller för delar som byts ut i sam-
band med dessa.

14.8.1.5 Fabrikationsfel
Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas genom konstruk-
tions-, material-, fabrikations-, planerings- eller dimensionerings-
fel och inte heller kostnader för reparation av ett föremål, eller 
någon del av det, som har gjorts felaktigt eller tillverkats av felak-
tigt material, inte ens om orsaken är ett planerings- eller dimen-
sioneringsfel eller felaktiga råd eller anvisningar.

14.8.1.6 Fel enligt avtalsansvar eller garanti
Försäkringen ersätter inte skador eller kostnader som en tillver-
kare, importör, säljare, leverantör eller någon annan är ansvarig 
för enligt avtal, garanti, serviceavtal, produktansvar eller någon 
liknande förbindelse.

En skada som annars omfattas av försäkringen ersätts emellertid 
till den del som försäkringstagaren kan bevisa att den ansvariga 
parten inte kan fullgöra sin ersättningsskyldighet.

Om försäkringstagaren själv är den som tillverkat eller sålt före-
målet, ersätts skadan inte, om tillverkaren eller säljaren är ansva-
rig enligt gängse garantipraxis i branschen.

14.8.1.7 Ämnen och tillbehör för konsumtion
Försäkringen ersätter inte skador på ämnen och tillbehör för kon-
sumtion, såsom bränslen och smörjmedel, andra vätskor, som an-
vänds i maskiner eller utrustning, utom i det fall att ämnet eller 
tillbehöret har tagit skada i samband med någon annan haveri-
skada som ersätts enligt dessa villkor.

14.8.1.8 Kretskort, styrenheter och datalagringsutrustning
Försäkringen ersätter inte om ett enskilt kretskort, datalagringsut-
rustning, en styrenhet eller en motsvarande komponent upphör 
att fungera eller inte fungerar.

14.8.1.9 Värdeminskning
Försäkringen ersätter inte värdeminskning och inte heller skador 
som inte påverkar försäkringsobjektets användbarhet.

14.8.2 Åldersavdrag och avdrag för användningstimmar som 
tillämpas på haveriförsäkringen
På en haveriskada görs ett procentuellt avdrag enligt antalet an-
vändningstimmar. Om avdraget för användningstimmar är mindre 
än självrisken, avdras från ersättningen den självrisk som nämns 
i försäkringsbrevet. Om antalet användningstimmar inte på ett 
tillförlitligt sätt kan fastställas, görs i stället för ett avdrag enligt 
antalet användningstimmar ett procentuellt avdrag enligt villkoret 
för åldersavdrag.

Användningstimmar Avdrag % År Avdrag %

1 - 1000 0 1. 0

1001 - 1500 10 2. 20

1501 - 2000 15 3. 40

2001 - 2500 20 4. 60

2501 - 3000 25 5. 80

3001 - 3500 30   6.– 90

3501 - 4000 40

4001 - 4500 50

4501 - 5000 60

5001 - 6000 70

6001 - 7000 80

7001 - 90

För tilläggsanordningar som kopplats till försäkringsobjektet till-
lämpas ett avdrag enligt villkoret för åldersavdrag.

15 Skador som inte ersätts ur sakförsäkringen
Ur brand-, stöld-, skadegörelse-, vagnskade- och avbrottsförsäk-
ringen och haveriförsäkringen (punkterna 14.1–14.5 och 14.8) 
ersätts inte skador som har uppstått:

15.1
●● på en del eller anordning på försäkringsobjektet, när skadan 

beror på ett konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, ma-
terialtrötthet eller slitage i själva delen eller anordningen eller 
för vilken tillverkaren eller reparatören är ansvarig på grund av 
garanti eller någon annan orsak

15.2
●● på motorn med tilläggsanordningar, växellådan, kraftöverfö-

ringen eller kylsystemet till följd av bristfällig luft-, olje-, hy-
draul- eller kylvätskecirkulation e.dyl.
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●● på bränslesystemet för att gått sönder, nedsmutsats eller föro-
renats

●● på växellådan till följd av att den nedsmutsats eller förorenats
●● på andra delar av försäkringsobjektet, till exempel motorn, till 

följd av att bränsle- eller hydraulsystemet eller växellådan gått 
sönder, nedsmutsats eller förorenats

15.3
●● genom inverkan av vatten (på motorn och dess hjälpanordningar) 

om fordonet framförs på en väg eller ett område som är helt eller 
delvis täckt av vatten. Den här villkorspunkten tillämpas även i 
sådana fall där fordonet framförs på en ovan avsedd plats och for-
donets egen eller den övriga trafikens rörelse förorsakar en höjning 
av vattennivån

15.4
●● på grund av försäkringsobjektets last eller på grund av att för-

säkringsobjektet har överbelastats eller belastats för hårt, el-
ler på grund av att det underhållits bristfälligt eller hanterats 
oskickligt eller vårdslöst

15.5
●● till följd av atomskada, terrorism, revolution, krig, uppror, am-

munition, mina eller någon annan liknande omständighet eller 
om försäkringsobjektet beslagtagits eller av någon annan orsak 
tagits i besittning av en myndighet

15.6
●● på grund av isens eller snöns tyngd, av köld, regn, korrosion, 

frätning eller nedfuktning under en längre tid

15.7
●● på ett däck på grund av att det exploderat

15.8
●● för slitage till följd av att försäkringsobjektet har använts och 

inte heller för förbrukat eller stulet bränsle

15.9
●● deltagande i tävling eller träning för tävling och annat dylikt 

eller till följd av försäkringsobjektet har övergivits.

Försäkringen för arbetsmaskiner ersätter inte skador, som kan er-
sättas utgående från en garanti, ett fel i varan eller på basis av 
produktansvaret.

16 Säkerhetsföreskrifter
Säkerhetsföreskrifterna har som syfte att förhindra hotande faror 
och minska uppkomsten av skador.

Säkerhetsföreskrifterna i enlighet med dessa villkor och övriga 
säkerhetsföreskrifter som försäkringsbolaget har gett skriftligen 
ska efterföljas. Försummelse kan leda till att ersättningen nedsätts 
eller kravet på ersättning avslås (se punkt 6 i de allmänna avtals-
villkoren).

16.1 Försäkringsobjektet och dess tilläggsanordningar ska vara i 
tillförlitligt skick i enlighet med de stadganden och bestämmelser 
som gäller försäkringsobjektet. Försäkringsobjektet ska underhål-
las och användas på det sätt som importören eller tillverkaren för-
utsätter eller rekommenderar. Serviceåtgärder ska registreras. De 
utrymmen där försäkringsobjektet installeras och förhållandena 
vid användningen, såsom driftspänningen, luftfuktigheten och 
temperaturen, ska överensstämma med importörens eller tillver-
karens rekommendationer.

16.1.1 Tillsyn över försäkringsobjektet
Under anmäld avställningstid eller när försäkringsobjektet annars 
är ur bruk en längre tid ska det varje vecka tillses.

Om det ställe där försäkringsobjektet förvaras står utanför nor-
mala tillsynsmöjligheter, ska man dock övervaka hur försäkrings-
objektet förvaras, antingen genom att själv konstatera situationen 
på platsen eller genom att situationen på något annat sätt kontrol-
leras minst en gång i månaden. 

16.1.2 Rätt att framföra eller använda försäkringsobjekt
Den som framför eller använder ett försäkringsobjekt ska inneha 
en av myndigheterna beviljad körrätt eller annan rätt att framföra 
eller använda fordonet som motsvarar fordonsklassen eller en på 
ålder grundad rätt att framföra eller använda fordonet eller ett 
annat försäkringsobjekt. Ett försäkringsobjekt får inte framföras 
eller användas av någon som är trött eller sjuk (jfr 63 och 64 § i 
vägtrafiklagen). 63 och 64 § i vägtrafiklagen).

Försäkringsobjektet får inte överlämnas att framföras eller använ-
das av någon annan utan att överlåtaren försäkrat sig om förarens 
identitet och att föraren innehar behövlig kör- eller annan rätt 
eller på ålder grundad rätt att framföra eller använda försäkrings-
objektet (jfr 65 § i vägtrafiklagen). 65 § i vägtrafiklagen).

16.2 Försäkringsobjektets förvaringsutrymme får inte användas 
för något som helst ändamål som äventyrar brandsäkerheten och 
man får inte heller använda öppen eld och eller röka där. I fråga 
om förvaringsutrymmet ska myndigheternas bestämmelser om 
brandsäkerhet samt bestämmelserna i förordningarna om brand-
farliga vätskor efterföljas.

16.3 Endast ellampor får användas för att belysa försäkringsob-
jektets motorutrymme, bränsletank eller andra delar.

16.4 För uppvärmning av försäkringsobjektets motor, kraftöver-
föringsanordningar eller andra delar av försäkringsobjektet får 
utöver standardutrustning endast användas anordningar som har 
godkänts för bruk av försäkringsobjektet. För uppvärmning av för-
säkringsobjektet eller delar av det med andra anordningar eller 
på annat sätt tillämpas villkorspunkt 16.8 och 18.4.2. Det är inte 
tillåtet att placera ett täcke i utrymmet mellan motorhuven och 
motorn.

Godkända anordningar är
●● av de anordningar som fungerar med nätström sådana som ut-

tryckligen är avsedda att användas i försäkringsobjektet
●● av de aggregat och anordningar som fungerar med flytgas såda-

na som är CE-godkända och sådana som Säkerhetsteknikcen-
tralen (TUKES) har godkänt för bruk av försäkringsobjektet.

16.5 Då försäkringsobjektet repareras genom svetsning, skärbrän-
ning eller slipning ska antändliga konstruktioner avlägsnas från 
ett tillräckligt stort område och på reparationsplatsen ska det fin-
nas redskap för första släckningsinsats samt behövlig bevakning, 
även efterbevakning. Den som utför reparationsarbete ska inneha 
ett certifikat för heta arbeten från Räddningsbranschens Central-
organisation i Finland (SPEK).

16.6 I en arbetsmaskin, traktor eller något annat försäkrings-
objekt som väger över tre ton ska finnas två köldtåliga kemiska 
handsläckare (innehållande minimum 6 kg släckningsmedel) av 
släckningsklass 34 A 233BC. Om försäkringsobjektet flisar/kros-
sar virkesmaterial ska försäkringsobjektet förses utöver med ett 
fast installerat automatiskt släckningssystem som godkänts av 
försäkringsbolaget dessutom med fyra (4) handbrandsläckare av 
ovan nämnda slag.

Vid gatuarbete, vägarbete, husbygge i tätorter, grustäkter samt på 
godsterminaler och i depåer är det tillräckligt om det i arbetsma-
skinen, traktorn eller i något annat försäkringsobjekt finns en ke-
misk, köldtålig handsläckare (innehållande minimum 6 kg släck-
ningsmedel) av släckningsklass 34A/233BC. (Se punkt 18.4.2.)

Den här punkten (16.6) tillämpas inte på traktorer och maskiner 
som enbart används inom lantbruk. Den här villkorspunkten till-
lämpas när traktorer, arbetsmaskiner eller andra försäkringsobjekt 
används för biinkomster inom lantbruk.
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16.6.1 Kontroll av släckare
Släckare får kontrolleras och underhållas endast av en av Säker-
hetsteknikcentralen godkänd serviceman eller en servicefirma. 
Efter underhåll ska släckaren förses med en kontroll- och servi-
ceetikett. 

Släckare ska kontrolleras minst en gång om året.

16.7 Om försäkringsobjektets motor värms med en sådan god-
känd värmare som saknar lågvakt, ska uppvärmningen stå under 
ständig övervakning. (Se punkt 18.4.2)

16.8 Om försäkringsobjektet värms med låga, öppen eld eller glöd 
eller med något annat än en godkänd värmare, ska uppvärmning-
en stå under ständig övervakning i dess omedelbara närhet. Om 
i den här punkten avsedd övervakning försummas, betalas ingen 
ersättning. (Se punkt 18.4.2)

16.9 Om försäkringsobjektet används på en torvmosse, i skogen 
eller någon annanstans under särskilt brandfarliga omständighe-
ter ska särskild uppmärksamhet fästas vid att maskinen hålls ren. 
Vid behov ska maskinens brandfarliga delar rengöras flera gången 
om dagen. (Se punkt 18.4.2)

17 Åtgärder vid inträffat försäkringsfall
Försäkringsbolaget ska beredas tillfälle att inspektera det skadade 
försäkringsobjektet innan reparationen påbörjas. Försäkringsbo-
laget har rätt att bestämma på vilken verkstad reparationen av 
skadorna ska göras. Den omständigheten att försäkringsbolaget 
har värderat skadan, anvisar reparationsverkstad eller företar nå-
gon annan teknisk utredning bevisar inte att försäkringsbolaget är 
skyldigt att ersätta skadan.

18 Värderings- och ersättningsbestämmelser

18.1  Ersättningens omfattning

18.1.1 Ur försäkringen ersätts direkta sakskador till följd av ett 
försäkringsfall. Med sakskada avses att ett föremål skadas, för-
störs eller försvinner.

Ur försäkringen betalas inte ersättning för värdeminskning, änd-
rings- eller förbättringsarbete som har utförts i samband med 
reparation, kostnader för en ny reparation av en bristfällig eller 
misslyckad reparation, för tvätt eller annan behandling utan sam-
band med skadan, för bränsle, för övertidsförhöjningar eller för 
flygfrakt. Ur försäkringen ersätts inte kostnader som beror på att 
försäkringsobjektet inte har kunnat användas på grund av ska-
dan, om det inte ersätts på basis av en separat avbrottsförsäkring.

Utöver direkt sakskada ersätts ur försäkringen även kostnaderna 
för bärgning av det skadade försäkringsobjektet. Ur försäkringen 
ersätts även kostnaderna för transport av försäkringsobjektet till 
närmaste lämpliga reparationsverkstad, om försäkringsobjektet 
inte kan köras dit för egen maskin. 

18.1.2 Ur stöldförsäkringen ersätts den skada som direkt orsa-
kats av förlust av försäkringsobjektet, om inte den försäkrade eller 
polismyndigheten har fått veta att försäkringsobjektet har hittats 
inom 30 dagar från det att försäkringsbolaget tillställdes en av 
polismyndigheten utfärdad kopia av polisanmälan om att försäk-
ringsobjektet har tagits i bruk olovligen eller blivit föremål för 
bruksstöld. Ur stöldförsäkringen ersätts även skäliga kostnader för 
hämtning eller återställande av försäkringsobjektet till följd av en 
ersättningsgill händelse som nämns i punkt 14.2.

18.2  Bestämning och utbetalning av ersättning

18.2.1 Verkligt värde
Den högsta gränsen för försäkringsbolagets ersättningsskyldig-
het vid direkt sakskada utgörs av det verkliga värdet för försäk-
ringsobjektet eller för en del av det. Med verkligt värde avses det 
kontantpris som, i den marknadssituation som råder vid skade-

tidpunkten, i allmänhet kan fås för försäkringsobjektet i försäk-
ringstagarens ägo, när det hålls till salu på ett ändamålsenligt sätt. 
Med verkligt värde avses inte t.ex. maskinaffärers försäljningspris, 
begärda pris eller inbytesvärde utan ett pris som flera köpare skul-
le ha varit beredda att betala för försäkringsobjektet. När försäk-
ringsobjektets verkliga värde fastställs beaktas dagens marknads-
pris för försäkringsobjektet i fråga, maskinens individuella skick, 
utrustning, tidpunkt då den tagits i bruk, årsmodell, användnings-
sätt, antalet användningstimmar samt andra omständigheter som 
inverkar på priset.

För fastställande av det verkliga värdet på en tilläggsanordning till 
försäkringsobjektet ska till försäkringsbolaget lämnas ett verifikat 
som givits av den affär som sålt anordningen eller något annat be-
vis av vilket anordningens märke och modell samt anskaffnings-
tidpunkt och anskaffningspris framgår.

Om den som yrkar på ersättning inte lämnar de redogörelser som 
behövs för fastställande av det verkliga värdet och det inte finns 
något giltigt skäl till detta, uppskattas det verkliga värdet enligt 
vad som är skäligt.

18.2.1.1 Försäkringsbelopp
Det försäkringsbelopp som har antecknats i försäkringsbrevet el-
ler det nyanskaffningspris, det tariffvärde eller verkliga värde eller 
dylikt som har uppgetts som grund för premien utgör inte bevis 
på det verkliga värdet vid skadetidpunkten.

18.2.2 Skadebelopp
Om försäkringsobjektet eller en del av det har skadats så illa att 
det inte kan repareras till skäliga kostnader, utgörs skadebeloppet 
av skillnaden mellan dess verkliga värde omedelbart före och efter 
skadefallet. 

Om den skadade egendomen kan repareras till skäliga kostnader, 
utgörs skadebeloppet av reparationskostnaderna eller motsvaran-
de penningbelopp. 

18.2.3 Reparation
18.2.3.1 Vid reparation av ett skadat försäkringsobjekt ska till 
skick och ålder likvärdiga eller annars lämpliga, användbara delar 
användas, om sådana står att få och anskaffningen av dem inte 
fördröjer reparationsarbetet oskäligt.

Försäkringsbolaget är inte skyldigt att ersätta sådana skadade de-
lar med nya, vilka genom reparation kan fås i sådant skick att de 
fyller sitt ändamål.

18.2.3.2 Om man i samband med reparationen av försäkringsob-
jektet har förnyat slitna, korroderade eller anfrätta delar på grund 
av att dessa skadats eller om man har utfört sådana lackerings-, 
klädsel- eller andra arbeten till följd av vilka försäkringsobjektets 
skick kan anses ha förbättrats väsentligt jämfört med tidigare, be-
aktas detta vid uträkningen av ersättningen varvid ersättningen 
nedsätts i motsvarande mån.

18.2.4 Inlösning till verkligt värde
Om skadans belopp beräknas överstiga 60 % av försäkringsobjek-
tets verkliga värde, har försäkringsbolaget rätt att lösa in objektet 
till detta värde.

18.2.5 Ersättningsförfarande
Försäkringsbolaget fullgör sin ersättningsskyldighet enligt skadans 
omfattning och reparationsmöjligheterna genom att antingen
●● betala skäliga reparationskostnader enligt verifikat 
●● som engångsersättning betala ett penningbelopp som motsva-

rar skäliga reparationskostnader, om egendomen inte repareras, 
trots att det vore möjligt. Som engångsersättning betalas högst 
det gängse värde egendomen hade omedelbart innan skadan 
inträffade minskat med restvärdet för den skadade egendomen.

●● i pengar betala skillnaden mellan det gängse värde försäkrings-
objektet hade före skadan och försäkringsobjektets värde i ore-
parerat skick,
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●● i det fall som avses ovan i 18.2.4, lösa in försäkringsobjektet till 
det verkliga värdet före skadan eller

●● i stället skaffa ett likadant eller likvärdigt försäkringsobjekt el-
ler en del av ett sådant.

Om den som är berättigad till ersättning inte vill att försäkrings-
bolaget i stället införskaffar motsvarande egendom, trots att det 
vore möjligt, så beräknas ersättningen i pengar utgående från det 
pris till vilket försäkringsbolaget kunde införskaffa den motsva-
rande egendomen. Från det här priset görs avdrag enligt åldern på 
egendomen. Försäkringsbolaget har rätt att utse inköpsställe eller 
varuleverantör.

Försäkringsbolaget har rätt att utse verkstad eller inköpsställe, och 
för det här syftet ska den försäkrade kontakta försäkringsbolaget. 
Försäkringsbolaget ansvarar inte för kvaliteten på reparationen el-
ler den produkt som köpts, utan ansvaret vilar på ifrågavarande 
tjänsteproducent eller varuleverantör.

Äganderätten till ett försäkringsobjekt eller en del som ska ersät-
tas genom inlösning övergår på försäkringsbolaget. Äganderätten 
till det försäkringsobjekt som ska inlösas ska skriftligen överföras 
på försäkringsbolaget. En förutsättning för inlösningsersättning är 
att till försäkringsbolaget också överlåts eventuella registrerings-
handlingar och nycklarna till försäkringsobjektet samt nycklar till 
alla de anordningar, vilkas syfte är att förhindra olovligt brukande 
av försäkringsobjektet.

Vid inlösningsersättning avdras den del av den nedsatta eller åter-
betalade bilskattens belopp som skulle ha debiterats om fordonet 
hade sålts den dag försäkringsfallet inträffade. 

Försäkringsbolaget förbinder sig att betala den del av den från 
bilskatten avdragna ersättningen som eventuellt kan debiteras se-
nare. 

Ur försäkringen betalas ingen separat ersättning för fordonsskatt 
eller motsvarande skatt, dvs. för betalning av en skatt som är en 
förutsättning för att fordonet ska kunna användas. Ersättning be-
talas inte heller för en avgift som betalas för beslut om special-
skylt.

18.3 Mervärdesskatt

Om försäkringsobjektets ägare eller innehavare har eller har haft 
rätt enligt mervärdesskattelagen att i sin egen mervärdesbeskatt-
ning dra av eller få återbäring på de mervärdesskatter eller mot-
svarande utländska konsumtionsskatter som ingår i inköpsfaktu-
rorna för varor och tjänster som föranleds av skadan, avdras dessa 
mervärdesskatter från ersättningen.

Från inlösningsersättningen avdras ett belopp som motsvarar 
mervärdesskatten om den försäkrade i det fall att försäkringsob-
jektet hade sålts den dag då försäkringsfallet inträffade hade varit 
skyldig att betala skatt på försäkringsobjektets försäljningspris, 
eller om den skadelidande har återbäringsrätt enligt mervärdes-
skattelagen.

18.4 Självrisker och i vilken ordning de avdras

18.4.1 Grundsjälvrisk
Försäkringstagaren har en för det enskilda skadefallet fastställd 
grundsjälvrisk, som har antecknats i försäkringsbrevet.

18.4.1.1 Självrisk vid transportskydd
Självrisken i Transportskydd är 25 procent av skadebeloppet, dock 
alltid minst självriskbeloppet i den brandförsäkring som ingår i 
försäkringen för arbetsmaskiner. 

Om det i den försäkring för arbetsmaskiner som valts för försäkrings-
objektet ingår vagnskadeförsäkring, ersätts skadan ur vagnskadeför-
säkringen.

18.4.2 Specialsjälvrisker
Om en i punkt 16.6, 16.7 eller 16.9 nämnd säkerhetsbestämmelse 

försummas, har försäkringstagaren i varje skadefall en självrisk på 
25 %, dock minst av grundsjälvriskens storlek.

Om försäkringsobjektet värms på ett sätt som nämns ovan i punkt 
16.8, har försäkringstagaren i varje skadefall en självrisk på 50 % 
av skadebeloppet, dock minst av grundsjälvriskens storlek. Om 
försäkringsobjektet värms på sätt som nämns i punkt 16.8 men så 
att övervakningen försummas, utbetalas ingen ersättning.

Om försäkringsobjektet sjunkit ned i is, myr eller vatten, har 
försäkringstagaren i varje skadefall en självrisk på 25 % av ska-
debeloppet, dock minst storleken på grundsjälvrisken i vagnska-
deförsäkringen (i skadebeloppet ingår även eventuella lyft- o.d. 
kostnader). 

Om skadan beror på att maskinen eller anordningen, en del av 
maskinen eller anordningen eller en last i maskinen eller anord-
ningen stöter på ett hinder som ligger ovanför är försäkringsta-
garens självrisk, i avvikelse från punkt 18.4.1, 25 procent av det 
skadebelopp som ska ersättas och minst det självriskbelopp som 
gäller för vagnskadeförsäkringen. Den här specialsjälvrisken till-
lämpas inte då försäkringsobjektet har varit lastat på och trans-
porterats av ett transportfordon som är ett annat än ett sådant 
som försäkringstagaren äger eller har i sin besittning. Den här 
specialsjälvrisken tillämpas också då försäkringsobjektet har varit 
lastat på och transporterats av ett transportfordon som framförs 
av försäkringstagaren eller den försäkrade.

18.4.3 På skador som ersätts ur försäkringen tillämpas även spe-
cialvillkor enligt olika typer av maskiner och försäkringsskydd, 
(t.ex. M4 och M8), samt villkor för släckningssystem (t.ex. S1–
S2), vilka framgår av försäkringsbrevet. Villkorspunkterna i fråga 
finns i punkt 25.

18.4.4 Den ordning i vilken självrisker avdras
Om inte annat anges avdras självrisker och avdrag från skade-
beloppet genom successiva räkneoperationer i följande ordning:
●● mervärdesskatt
●● bilskatt
●● självrisk
●● eventuell nedsättning av ersättningen
●● procentuell självrisk.

19 Allmänna bestämmelser

19.1  Försäkringspremie

Premiens storlek bestäms enligt en separat tariff i försäkringsbola-
get. På premiens storlek inverkar bl.a. försäkringens omfattning, 
försäkringsperiodens längd, självriskens storlek och bonus. Den 
minimipremie som tas ut för en försäkringsperiod motsvarar alltid 
den i respektive bolag separat fastställda minimipremien.

19.2  Premierabatt (bonus)

På premien för försäkringen för arbetsmaskiner som har beviljats 
med bonusrabatt beviljas för skadefria försäkringsperioder en pre-
mierabatt på 10 % per år upp till 70 %. 

Försäkringsobjektet ska vara i trafik minst 180 dagar om året för 
att samla bonus. Med försäkringsperiod som berättigar till bonus 
avses en minst sex (6) månader lång försäkringsperiod under vil-
ken försäkringsobjektet har varit i trafik och inom vilken ur för-
säkringen inte har betalats ersättning som inverkar på bonusen. 
Under en tidsperiod på ett år kan försäkringen dock högst en gång 
övergå till en högre bonusklass.

För varje försäkringsfall som har ersatts ur vagnskadeförsäkringen 
sjunker bonus med 20 %, i bonusklass 10 % dock bara med 10 %.

19.3 På premiebetalningen och följderna av försummelse att be-
tala premier tillämpas bestämmelserna i punkt 4 i de allmänna 
avtalsvillkoren. 
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Om försäkringstagaren har försummat att betala premien inom 
utsatt datum, har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen 
så att den upphör 14 dagar efter det att uppsägningsmeddelandet 
har avsänts.

20 Ägarbyte
Försäkringen upphör att gälla när äganderätten till försäkringsob-
jektet övergår till någon annan, dock inte när innehavaren av ett 
försäkringsobjekt som har sålts på avbetalning blir ägare till för-
säkringsobjektet. Om en skada inträffar inom 14 dagar efter ägan-
derättens övergång, har den ägare som följer närmast efter för-
säkringstagaren dock rätt till ersättning, såvida han inte själv har 
tecknat en försäkring för försäkringsobjektet. När innehavaren till 
ett försäkringsobjekt som sålts på avbetalning blir dess ägare, har 
den nya ägaren rätt att inom 30 dagar från det att han blev ägare 
skriftligen säga upp försäkringen att upphöra, tidigast från den 
tidpunkt då försäkringsbolaget fick kännedom om uppsägningen.

20.1 Byte av försäkringsbolag

De frivilliga försäkringarna för ett motorfordon upphör utan upp-
sägning den dag då det i fordonsregistret har antecknats att tra-
fikförsäkringen för motorfordonet har överförts till ett annat för-
säkringsbolag.

21 Förändring i omständigheterna

21.1  Fareökning

Försäkringstagaren ska utan dröjsmål meddela försäkringsbolaget 
om det i de förhållanden som uppgavs när försäkringsavtalet in-
gicks eller i de omständigheter som antecknats i försäkringsbrevet 
skett en sådan förändring som innebär en väsentlig fareökning. 
Ett meddelande ska bl.a. lämnas, om 
●● försäkringsobjektets användningsändamål ändras eller försäk-

ringsobjektets konstruktion väsentligen ändras
●● om ett i registret antecknat försäkringsobjekt avförs ur registret
●● försäkringsobjektet förs utanför de nordiska länderna och man 

vill att försäkringen gäller även utanför de nordiska länderna 
(se punkt 13).

Den försäkrade ska underrätta försäkringsbolaget om en sådan 
förändring utan dröjsmål och senast inom den tid som nämns i 
punkt 5.2 i de allmänna avtalsvillkoren. I samma villkorspunkt 
fastställs påföljderna av försummelse att meddela om en föränd-
ring.

21.2  Fareminskning

Om risken för skada har minskat så mycket att det inverkar på 
försäkringsavtalet, är försäkringsbolaget sedan försäkringstagaren 
har anmält saken skyldigt att justera premien och försäkringsvill-
koren så att de motsvarar de förändrade förhållandena från den 
tidpunkt då förändringen inträdde, dock tidigast från och med 
början av den pågående försäkringsperioden.

22 Den försäkrades skyldigheter i samband med 
försäkringsfall

22.1  Skyldighet att avvärja eller begränsa en skada

När en skada inträffar eller är omedelbart hotande ska den för-
säkrade eller en person som identifieras med honom (se punkt 8 
i de allmänna avtalsvillkoren) efter förmåga vidta åtgärder för att 
avvärja eller begränsa skadan.

22.2  Utredning av skadan på skadeplatsen

Den försäkrade ska i mån av möjlighet i enlighet med bestäm-
melserna om terräng- och vägtrafik delta i utredningen av skadan 
på skadeplatsen samt medverka till att skadans verkliga orsak och 
upphovsman klarläggs.

22.3  Anmälan om skada och skadeinspektion

Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål skriftligen anmäla en 
skada till försäkringsbolaget och till bolaget lämna de handlingar 
och uppgifter som är av betydelse för utredningen av skadan. 

Försäkringsbolaget ska beredas tillfälle att inspektera det skadade 
försäkringsobjektet innan reparationen påbörjas. Den omständig-
heten att försäkringsbolaget har inspekterat skadan, anvisar en 
reparationsverkstad eller företar någon annan teknisk utredning 
av skadan är inte ett tecken på att försäkringsbolaget är skyldigt 
att ersätta skadan, och inte heller på att försäkringsbolaget ska 
beställa eller betala arbetet. Innan ersättningsbeslut har fattats är 
försäkringsobjektets ägare eller innehavare ansvarig för kostna-
derna för skadan.

22.4  Anmälan till polismyndighet

Den försäkrade ska omedelbart anmäla en brand-, stöld- och ska-
degörelseskada till polismyndigheten på skadeorten. Den försäk-
rade ska också meddela polismyndigheterna i Finland om ett ska-
deobjekt stulits eller förkommit utomlands.

Om försäkringsbolaget så kräver, ska polisundersökning företas 
även annars och protokollet över undersökningen tillställas för-
säkringsbolaget. Försäkringsbolaget ersätter kostnaderna för in-
lösning av de protokoll som det har begärt.

22.5  Påföljderna av att den försäkrade försummar sina 
skyldigheter

Om den försäkrade försummar de skyldigheter som nämns i 
punkterna 22.1–22.4 eller svikligen lämnar oriktiga eller bristfäl-
liga uppgifter som inverkar på utredningen av skadan kan den 
ersättning som tillkommer honom nedsättas eller kravet på ersätt-
ning avslås (32–34, 69 och 72 § i lagen om försäkringsavtal).

23 Uppsåtlighet, grov oaktsamhet samt påverkan av 
alkohol eller annat berusningsmedel än alkohol

Ersättningen kan nedsättas eller avslås, om försäkringstagaren el-
ler en person som enligt punkt 8 i de allmänna avtalsvillkoren  
identifieras med honom har förorsakat försäkringsfallet
●● uppsåtligt, av grov oaktsamhet eller genom grovt äventyrande 

av trafiksäkerheten 
●● vid framförande eller hantering av försäkringsobjektet under 

påverkan av alkohol eller annat berusningsmedel, eller under 
gemensam påverkan av alkohol och annat berusningsmedel, 
så att hans förmåga till felfria prestationer var nedsatt eller att 
alkoholhalten i hans blod vid eller efter skadetillfället uppgått 
till minst 0,5 ‰ eller varit sådan att det fanns minst 0,22 mg 
alkohol per liter utandningsluft och dessa omständigheter har 
inverkat på skadans uppkomst eller omfattning

●● genom att använda försäkringsobjektet i brottsligt syfte eller 
för förövande av brott eller för att hemlighålla förövaren av ett 
brott.

24 Regressrätt

24.1  Försäkringsbolagets regressrätt gentemot tredje man

Försäkringsbolaget har rätt att av tredje man återkräva det ersätt-
ningsbelopp som försäkringsbolaget betalat till den försäkrade, 
om 
●● skadan har förorsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
●● skadevållaren är ansvarig för skadan oberoende av om han vål-

lat den eller ej
●● ansvarsgrunden är arbetsgivarens eller ett offentligt samfunds 

ansvar
●● då ansvarsgrunden är väghållarens ansvar
●● skadevållaren med stöd av ett försäkrings-, uppdrags- eller an-

nat avtal är ansvarig för skadan.
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24.2 Om skadan har orsakats vid framförande av försäkringsob-
jektet, har försäkringsbolaget utöver vad som anges i punkt 24.1 
ovan rätt att återkräva ersättning som bolaget har betalat på grund 
av en skada
●● av försäkringsobjektets ägare, innehavare eller förare, om den-

ne har förorsakat skadan uppsåtligen eller av grovt vållande
●● av den som genom vårdslöshet har förorsakat en skada vid 

framförande av ett fordon som olovligt tagits i bruk
●● av den som framförde det försäkringsobjekt som förorsakade 

skadan, om denne då skadan inträffade framförde försäkrings-
objektet i ett sådant tillstånd att alkoholhalten i hans blod un-
der eller efter färden uppgick till minst 1,2 promille eller var så-
dan att det fanns minst 0,53 mg alkohol per liter utandningsluft

●● av den som framförde det försäkringsobjekt som förorsakade 
skadan, om denne då skadan inträffade framförde fordonet un-
der sådan påverkan av alkohol eller annat berusningsmedel än 
alkohol, eller under gemensam påverkan av alkohol och annat 
berusningsmedel, att hans förmåga till felfria prestationer var 
kännbart nedsatt.

24.3 Om en försäkringstagare, försäkrad eller person som enligt 
punkt 8 i de allmänna avtalsvillkoren identifieras med dem har 
förorsakat försäkringsfallet eller åsidosatt en skyldighet som ang-
es i 4 kap. i lagen om försäkringsavtal (skyldigheterna omfattar 
skyldigheten att lämna upplysningar vid ansökan om ersättning, 
upplysningsplikt vid fareökning, skyldighet att iaktta säkerhetsfö-
reskrifterna och räddningsplikt), får försäkringsbolaget dessutom, 
utöver de situationer som nämns i punkterna 24.1 och 24.2 ovan, 
av dessa personer helt eller delvis återkräva den ersättning som 
bolaget har betalat till en försäkrad till vars förmån försäkringen 
gäller.

Försäkringsbolaget får med stöd av regressrätten återkräva hela 
ersättningen, om försäkringsbolaget på de grunder som anges i 4 
kap. i lagen om försäkringsavtal skulle vara fritt från ansvar eller 
berättigat att vägra betala ersättningen. Om ersättningen skulle ha 
nedsatts på de grunder som anges i 4 kap. i lagen om försäkrings-
avtal, kan försäkringsbolaget återkräva den del av ersättningen 
som motsvarar nedsättningen.

SpEcIELLA VILLKOR

25 Speciella villkor
Specialvillkoren och -anvisningarna enligt dessa villkor och de 
specialvillkor och -anvisningar som försäkringsbolaget i övrigt 
ger skriftligen ska efterföljas. Försummelse kan leda till att ersätt-
ningen nedsätts eller kravet på ersättning avslås (se punkt 6 i de 
allmänna avtalsvillkoren).

Speciella villkor

M4 Specialvillkor för bergborrar 

Försäkringen ersätter inte skador på borrnackar, förlängnings-
stänger och borrkronor till borrmaskiner. 

M8 Specialvillkor för lyftkranar

I lyftarbete ska de lyftvärdestabeller som fastställts i typgodkän-
nandebeslutet följas. Lastindikatorn ska vara tillkopplad och kor-
rekt inställd. Om dessa åligganden inte har fullgjorts, kan ersätt-
ningen minskas eller helt vägras på det sätt som anges i lagen om 
försäkringsavtal.

M16 Specialvillkor för krossverk

Krossens tillverkare, importör eller agent ska med minst 10000 
drifttimmars intervall sörja för grundservice av krossen, varvid 
den tas i sär och rengörs och varvid konditionen hos dess olika de-
lar fastställs med hjälp av slitagemätningar samt vid behov också 
med oförstörande provning. De delar vilkas kondition till följd av 

slitage eller av någon annan anledning har försvagats så att de 
utgör en haveririsk, ska i samband med grundservicen repareras 
eller bytas ut.

Villkor för släcksystem

S1  För varje skadefall som uppstått av sig själv i en maskin 
och som ersätts på basis av brandförsäkringen avdras utöver den 
självrisk som antecknats i försäkringsbrevet 25 % av skadebelop-
pet, om inte maskinen har ett fungerande automatiskt släcknings-
system som godkänts av försäkringsbolaget och som servats och 
underhållits i enlighet med tillverkarens instruktioner och gran-
skats minst en gång per år.

De utförda underhållsåtgärderna ska dokumenteras i en under-
hållsdagbok och en rapport ska uppgöras över utförd besiktning.

S2  För varje skadefall som på en torvmosse uppstått av sig 
själv i en traktor, skoplastare, grävmaskin, schaktmaskin eller 
pistmaskin och som ersätts på basis av brandförsäkringen avdras 
utöver den självrisk som antecknats i försäkringsbrevet dessutom 
en tilläggssjälvrisk på 25 %, om inte maskinen har ett fungerande 
automatiskt släckningssystem som godkänts av försäkringsbola-
get och som underhållits i enlighet med tillverkarens instruktioner 
och granskats minst en gång per år. 

De utförda underhållsåtgärderna ska dokumenteras i en under-
hållsdagbok och en rapport ska uppgöras över utförd besiktning.

VILLKOR FÖR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

26  Villkor för rättsskyddsförsäkring

26.1 Försäkrade

Försäkrade är i försäkringsbrevet nämnda fordonets, arbetsmaski-
nens eller anordningens ägare, innehavare och förare, var och en 
i denna egenskap. 

26.2 Giltighetsområde, domstolar och nämnder. 

Den försäkrade kan utnyttja sin försäkring i ärenden, som tas upp 
till behandling i en tingsrätt i Finland eller i motsvarande utländ-
ska domstolar i punkt 13  nämnda länder samt i dessa domstolars 
besvärsinstanser. I dessa domstolars besvärsinstanser kan försäk-
ringen användas endast, om det tillstånd till handläggning eller 
sökande av ändring som är en förutsättning har beviljats.

Om det är fråga om en tvist som biläggs utan rättegång, kan för-
säkringen utnyttjas i mål eller ärenden som i en tingsrätt eller i en 
utländsk domstol som nämnts i punkten ovan omedelbart hade 
kunnat underkastas för behandling. 

Dessutom kan den försäkrade utnyttja försäkringen i skiljeförfa-
rande, eller i ärenden som tas upp till behandling i trafikskade-
nämnden, Försäkringsnämnden eller av Konsumenttvistenämn-
den.

26.3 Försäkringsfall som ersätts

Ur försäkringen ersätts nedan nämnda kostnader
●● där den försäkrande är svarande i ett ärende som gäller även-

tyrande av trafiksäkerheten, skadevållande och dödsvållande. I 
ett ärende som gäller grovt äventyrande av trafiksäkerheten är 
en förutsättning för att ersättning betalas, att åtalet med laga 
kraft förkastas helt eller åtminstone till den del, som svaranden 
påstås gjort sig skyldig till grovt förfarande

●● då den försäkrade är målsägande och den som yrkar på ersätt-
ning i ett brottmål 

●● då den försäkrade är kärande eller svarande i ett tvistemål i an-
slutning till den försäkrades fordon, arbetsmaskin, anordning 
eller delar av dessa, som gäller ägande, reparation, service eller 
försäkringsersättning, då den försäkrade eller motparten har 
bestridit yrkandet till sin grund eller till sitt belopp. 
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Försäkringen ska vara i kraft i ett brottmål vid tidpunkten för den 
påstådda gärningen och i ett tvistemål när det avtal, den händelse 
eller annan omständighet som utgör grund för tvisten har upp-
stått. 

Det är fråga om ett och samma försäkringsfall då
●● två eller flera personer som är försäkrade genom denna försäk-

ring står på samma sida; eller
●● den försäkrade är part i flera tvistemål och brottmål som grun-

dar sig på samma händelse, omständighet, rättshandling eller 
rättskränkning eller som grundar sig på samma yrkande eller 
på ett likadant yrkande även om detta har gjorts på andra grun-
der. 

Begränsningar:

Om i ett brottmål dessutom behandlas ett sådant ärende, som inte 
hör till försäkringens ersättningsområde, ersätts kostnaderna inte 
till någon del.

Om i ett tvistemål dessutom behandlas ett sådant ärende, som inte 
hör till försäkringens ersättningsområde, ersätts ur försäkringen 
endast den andel av kostnaderna som hör till ersättningsområdet.

Då de försäkrade är motparter ersätts endast försäkringstagarens 
kostnader. Kostnader som emellertid förorsakas av förarens för-
svar ersätts i ett ärende som gäller äventyrande av trafiksäkerhe-
ten.

Kostnader ersätts inte i ett ärende som hänför sig till konkurs, 
utsökning, i lagen om utsökning avsedd exekutionstvist eller verk-
ställande av utsökning.

Kostnader ersätts inte i ett ärende, där det är fråga om, ifall de 
kostnader som förorsakats av ett försäkringsfall som den försäk-
rade anmält ska ersättas antingen helt eller delvis ur rättsskydds-
försäkringen. 

Kostnader ersätts inte i ett ärende som behandlas som grupptalan.

26.4  Åtgärder efter inträffat försäkringsfall

Om den försäkrade vill utnyttja försäkringen, ska han anmäla 
detta skriftligen till försäkringsbolaget på förhand. 

Den försäkrade ska anlita som sitt ombud en advokat, ett offent-
ligt rättsbiträde eller annan sådan jurist som enligt lagen har rätt 
att fungera som rättegångsombud eller rättegångsbiträde i Finland 
eller i det land som nämns i punkt 13 . Kostnader för annat om-
bud ersätts inte.

26.5 Ersättningsbestämmelser

26.5.1 Självrisk och maximiersättning
Från de kostnader som ska ersättas avdras den självrisk som ang-
es i försäkringsbrevet.

Maximiersättningen vid varje försäkringsfall är 10 000 euro. 

26.5.2 Kostnader som ersätts
Försäkringen ersätter den försäkrades nödvändiga och skäliga 
kostnader för att den försäkrade anlitar ett eget ombud och för 
bevisning. 

Om förutsättningen för att tvisten ska kunna hänskjutas till dom-
stolsprövning är att någon rättshandling har företagits eller att 
ett beslut har fattats av något organ eller vid någon förrättning, 
ersätts kostnaderna från det att denna förutsättning har uppfyllts. 

Begränsningar:

Försäkringen ersätter inte
●● tilläggskostnader på grund av byte av ombud
●● kostnader för inhämtande av juridiskt expertutlåtande 

●● kostnader som har förorsakats av anmälan om brott, begäran 
om undersökning eller av förundersökning i brottmål

●● kostnader, som förorsakats av preliminär utredning av ett ären-
de eller av en sådan utredning eller skötsel av ett tvistigt ären-
de till följd av vilken den försäkrade avstår från sina yrkanden 
även om detta skulle vara helt motiverat

●● kostnader som förorsakas av verkställigheten av dom eller be-
slut.

26.5.3 Yrkande på ersättning för rättegångskostnader
Den försäkrade ska i en rättegång och i förlikningsförhandlingar 
yrka på ersättning av motparten för sina advokat- och rättegångs-
kostnader. Om den försäkrade inte yrkar på ersättning av motpar-
ten för sina kostnader eller om han helt eller delvis avstår från att 
yrka på ersättning för dessa, kan den ersättning som ska betalas 
nedsättas eller avslås.

26.5.4 Förbud mot medgivande av rättegångskostnader
Den försäkrade har inte rätt att på ett sätt som binder bolaget 
medge beloppet av de kostnader som föranletts av skötseln av 
ärendet.

26.5.5 Gemensamt intresse
Om det i ärendet är fråga om något väsentligen annat än den 
försäkrades eget intresse eller om den försäkrade i försäkringsfal-
let har ett gemensamt intresse att bevaka tillsammans med andra 
personer än sådana som är försäkrade genom denna försäkring, 
ersätter försäkringen endast den del av kostnaderna som ska an-
ses utgöra den försäkrades andel.

26.5.6 Ersättningens belopp 
De kostnader som ska ersättas ur försäkringen fastställs enligt 
rättsnormerna i rättegångsbalken och i lagen om rättegångskost-
nader i brottmål med beaktande också av de kostnader som i all-
mänhet döms ut eller betalas i motsvarande fall. Kostnaderna er-
sätts dock högst upp till det kostnadsbelopp som den försäkrades 
motpart har ådömts att betala, såvida inte domstolen på de grun-
der som framgår av beslutet uttryckligen ansett att den försäkrade 
själv helt eller delvis ska stå för sina kostnader.

Om värdet av det tvistiga intresset kan uppskattas i pengar, er-
sätter försäkringen vid tvisteärenden och då den försäkrade är 
målsägande i ett brottmål högst två gånger värdet av det intresse 
tvisten gäller. Vid uppskattning av värdet av intresset beaktas inte 
yrkanden på ränte-, parts- eller advokat- och rättegångskostnader. 
Om föremålet för tvisten är en betalning av återkommande natur, 
beaktas vid uppskattningen av värdet av intresset högst ett belopp 
som är tio gånger det tvistiga engångsbeloppet.

26.5.7 Tidpunkten för utbetalning av ersättning
Försäkringsbolaget betalar ersättningar då domstolens avgörande 
vunnit laga kraft eller då förlikning ingåtts. Den slutliga ersätt-
ningen utbetalas efter det att den försäkrade på yrkande av försäk-
ringsbolaget har visat att han betalat in sin självriskandel av kost-
naderna på ombudets samma bankkonto, på vilket ersättningen 
ur försäkringen utbetalas.

26.5.8 Mervärdesskatteavdrag
Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen är berättigad att 
dra av den skatt som ingår i kostnaderna, avdras den moms som 
ingår i kostnaderna från ersättningen. 

26.5.9 Återbetalning av rättegångskostnader och överföring av 
fordran 
Om motparten har dömts eller förbundit sig att betala den försäk-
rades rättegångskostnader, är den försäkrade skyldig att återbetala 
de ersättningar han fått eller att överföra sin rätt till ersättningen 
på försäkringsbolaget intill det ersättningsbelopp som bolaget har 
betalt.
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