
Vad ingår i försäkringen?

Arbetsmaskinsextra omfattar

 tilläggsanordningar som är avsedda att användas i arbets-
maskin och som uppgetts separat

 anordningar, verktyg, små arbetsmaskiner och arbetsred-
skap som används vid service- och reparationsverksamhet

 inventarier, kontorsutrustning och handlingar i anslutning 
till yrket

 arbetsmaskinens reservdelar och andra små tillbehör

 bränslen och smörjmedel som förvaras separat från ar-
betsmaskinen.

Arbetsmaskinsextra ersätter skador som förorsakats företagets 
lösa egendom i enlighet med den omfattning som valts, högst 
upp till det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet.

 Oljeskadeförsäkring – ersätter skador som förorsakas av att 
vätska plötsligt runnit ut ur en behållare

 Krishjälpsförsäkring – ersätter kostnader som förorsakas av 
krishjälp högst upp till det försäkringsbelopp som anteck-
nats i försäkringsbrevet. Krishjälp kan ges exempelvis vid 
trafikolycka, olycksfall, rån eller misshandel i anslutning till 
arbetet.

• Omfattande sakförsäkring – ersätter plötsliga och oför-
utsedda skador, såsom brand-, stöld-, skadegörelse och 
andra haveriskador.

• Begränsad sakförsäkring – ersätter brand-, stöld- och 
skadegörelseskador på egendom.

Tilläggsanordningsextra ersätter från arbetsmaskinen fristående 
tilläggsanordningar som är avsedda att användas med arbets-
maskinen, såsom skopor, gripskopor eller skördaraggregat.

 Sakförsäkringen – ersätter högst upp till det försäkringsbe-
lopp som antecknats i försäkringsbrevet vid brand-, stöld- 
och skadegörelseskador på egendom.

 Transportskyddet – ersätter skador som förorsakats fristå-
ende tilläggsanordning av att det transporterande fordonet 
välter, kör av vägen, kolliderar eller av att markgrund rasar.

Vad ingår inte i försäkringen?

Sakförsäkringen ersätter inte exempelvis

 slitage eller andra skador som förorsakas småningom

 borttappad eller kvarglömd egendom, om exempelvis 
tidpunkt och plats då egendomen förkommit inte kan 
fastställas noggrant

 skador som förorsakats genom fel i arbete, anläggning 
eller material.

Oljeskadeförsäkringen ersätter inte exempelvis

 skador på behållare, därtill hörande rör eller annan 
anordning

 vätska har runnit till spillo.

Krishjälpsförsäkringen ersätter inte exempelvis

 indirekta kostnader för en försäkringstagare, en arbets-
tagare eller en familjemedlem, såsom kostnader för 
inkomstbortfall, resor eller övernattning.

Transportskyddet ersätter inte exempelvis

 skador på fristående tilläggsanordning, som förorsakats 
anordningen vid lastning på transportfordonet eller vid 
lossning från transportfordonet.

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker?

 Om det visar sig att säkerhetsföreskrifterna inte har följts 
eller om en skada har förorsakats avsiktligen eller av grov 
oaktsamhet kan vi sänka ersättningen eller låta bli att 
betala ut ersättning helt och hållet.

 Vi minskar eller avslår ersättningen, om ett fordon körs 
under påverkan av alkohol eller annat berusningsmedel 
eller utan körrätt.

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i produktbeskrivningen, försäkrings-
villkoren och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Arbetsmaskinsextra kompletterar Försäkring för arbetsmaskiner genom att ersätta skador på lös egendom som används inom maskinentreprenader. 
I Arbetsmaskinsextra ingår utöver sakförsäkring också krishjälpsförsäkring, som ersätter kostnader för krisskydd exempelvis efter en trafikolycka, ett 
allvarligt olycksfall eller ett rån. Omfattningen på sakförsäkringen i Arbetsmaskinsextra kan du välja enligt dina behov.

Också med Tilläggsanordningsextra kan du komplettera det försäkringsskydd som Arbetsmaskinsförsäkringen ger. Den ersätter brand-, stöld-, och 
skadegörelseskador på fristående tilläggsanordningar som används i företags eller privatpersons arbetsmaskin samt ger skydd för tilläggsanordningar 
under transporten.
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Var gäller försäkringen?

 Sakförsäkringen gäller antingen i de nordiska länderna eller i Europa eller på ett mer omfattande område i enlighet med vad som 
antecknats i försäkringsbrevet.

 Oljeskadeförsäkringen gäller i Finland.

 Krishjälpsförsäkringen gäller vid trafikolyckor, olycksfall eller exempelvis rån som inträffat i Europa i anslutning till arbetet, för vilka 
kristerapi ges i Finland.

 Transportskyddet gäller antingen i de nordiska länderna eller i Europa i enlighet med vad som antecknats i försäkringsbrevet.

När och hur ska jag betala? 

 Premien ska betalas senast på förfallodagen. Separat kan avtalas om årspremien betalas på en gång eller i flera poster.

Hur kan jag säga upp avtalet? 

 Du kan säga upp försäkringen eller därtill hörande skydd i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsägningsan-
mälan till försäkringsbolaget. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

Vilka är mina skyldigheter?

- Vid ansökan om försäkring ska ges korrekta uppgifter, såsom uppgifter om värdet på den egendomen som ska försäkras.

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

- De säkerhetsföreskrifter som försäkringsbolaget utfärdat för att avvärja och begränsa skador ska iakttas.

- Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

När börjar och slutar försäkringen gälla?

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


