
Yrkesansvarsförsäkringen ersätter inte exempelvis 

skador som förorsakas dig själv, din arbetstagare eller med 
denna jämförbar person.

skador för vilka ersättningsansvaret enbart grundar sig på 
ett avtal, en förbindelse, ett löfte eller en garanti, till den del 
det är fråga om en trafik- eller patientskada.

förmögenhetsskador som åsamkas delägarkompanjoner 
eller som kan avhjälpas genom reparation av ett fel hos ett 
arbetsresultat.

Ersättning betalas inte

x om skadan har förorsakats med avsikt.   
 Om skadan har förorsakats av grov oaktsamhet eller om  
 den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har  
 bidragit till skadan, kan ersättningen nedsättas eller kravet 
 på ersättning avslås.

x om det är fråga om en trafik- eller patientskada.

Försäkringen ersätter person- och sakskador som för-
orsakas någon annan och för vilka den försäkrade enligt 
gällande rätt är ersättningsansvarig för i det arbete, yrke 
eller i den tjänst som nämns i försäkringsbrevet. Ersätt-
ningsansvaret ska basera sig på en handling eller försum-
melse som inträffat under försäkringsperioden. I ersättning 
betalas högst det gällande försäkringsbeloppet per skada.

• Tjänstemän kan utvidga sin försäkring så att den ersätter 
också förmögenhetsskador. Förmögenhetsskador ersätts 
under varje försäkringsperiod högst två gånger det gällande 
försäkringsbeloppet.

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i produktguiden, försäkringsvillkoren 
och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Yrkesansvarsförsäkringen ersätter en skada som du i ditt arbete, ditt yrke eller i din tjänst förorsakar en annan person eller hans egendom och då du 
enligt lag är ersättningsansvarig för det. Försäkringen gäller i det arbete, yrke eller den befattning som du tecknat försäkringen för.

Yrkesansvarsförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Pohjola Försäkring Ab, 1458359-3, Helsingfors,  
  Finland

Produkt: Yrkesansvarsförsäkring

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker?

Vad ingår i försäkringen?
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 ʸ Korrekta uppgifter ska anges vid ansökan om försäkring.

 ʸ Försäkringsbolaget ska underrättas, om det skett några väsentliga förändringar eller om det finns brister i uppgifter som getts då avtalet 
ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet.

 ʸ Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

Försäkringen gäller i Norden om inte annat har antecknats i försäkringsbrevet.

Var gäller försäkringen?

Vilka är mina skyldigheter?

Vad ingår inte i försäkringen?



Du kan när som helst säga upp försäkringen i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsägningsanmälan till försäk-
ringsbolaget. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

Försäkringen börjar gälla tidigast den dag då den har sökts. Försäkringen upphör när försäkringstagaren säger upp skyddet. Också försäk-
ringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet.

Premien ska betalas senast på förfallodagen. Separat kan avtalas om årspremien betalas på en gång eller i flera poster. I vissa situationer 
förutsätts att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand.

När och hur ska jag betala?

När börjar och slutar försäkringen gälla?

Hur kan jag säga upp avtalet?


