
Vad ingår i försäkringen?

 Sakförsäkringen – ersätter högst upp till det försäkrings-
belopp som antecknats i försäkringsbrevet vid plötsliga och 
oförutsedda egendomsskador samt för rengöringskostna-
der då kunden smutsat ner interiören.

 Ansvarsförsäkringen – ersätter person- och sakskador 
som förorsakats någon annan inom yrkestrafik och som 
företaget enligt lag är ersättningsansvarig för. Maximier-
sättningen i person- och sakskador är 1 000 000 euro och 
vid skador som avses i lagen om personuppgifter 20 000 
euro.

 Rättsskyddsförsäkringen – ersätter kostnader i anslut-
ning till idkande av yrkestrafik för att juridisk hjälp anlitas i 
tvistemål, brottmål och ansökningsärenden samt i förvalt-
ningsrättsliga ärenden som gäller trafiktillstånd. Maximier-
sättningen är 25 000 euro.

 Krishjälpsförsäkringen – ersätter kostnader som förorsakas 
av krishjälp upp till högst 1 500 euro. Krishjälp kan ges 
exempelvis vid trafikolycka, olycksfall, rån eller misshandel i 
anslutning till arbetet.

Försäkrad är egendom som du i din affärsrörelse använder och 
äger eller hyr, dvs.

 anordningar och verktyg som används vid service och 
reparation

 inventarier och kontorsutrustning i anslutning till verksam-
heten

 fordonets reservdelar

 bränslen och smörjmedel som förvaras separat från fordo-
net

 data- och kommunikationsutrustning, kortläsare för bank- 
och kreditkort, telefoner, radioapparater och musikanord-
ningar jämte utrustning

 varuförsändelser mot vederlag i taxitrafiken

• fristående tilläggsanordningar då det har gjorts en anteck-
ning om dem i försäkringsbrevet.

Försäkrade är dessutom

 egendom som din kund har med sig under transporten

 förarens och hjälpförarens personliga resgods

 i händelse av rån växelkassan och försäkringstagarens, 
förarens eller hjälpförarens kontanter och personliga egen-
dom.

Vad ingår inte i försäkringen?

Sakförsäkringen ersätter inte exempelvis

 slitage eller andra skador som förorsakas småningom

 borttappad eller kvarglömd egendom

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

Ansvarsförsäkringen ersätter inte exempelvis

 skador på egendom, som är i försäkringstagarens besitt-
ning, till låns, under behandling eller denna utnyttjar

 skador på egendom som är hos försäkringstagaren för 
installering, reparation, förvaring eller annan behandling.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte exempelvis ärenden

 där det inte kan visas att yrkandet har bestridits,

 där det är fråga om ett åtal som allmän åklagare driver 
mot den försäkrade.

Krishjälpsförsäkringen ersätter inte exempelvis

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

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.

 Ur rättsskyddsförsäkringen ersätts endast försäkrings-
fall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Om 
försäkringen har varit i kraft under en kortare tid än två 
år då ett försäkringsfall inträffar, ska också exempelvis de 
faktorer som tvisten, yrkandet, bestridandet, åtalet eller 
det misstänkta brottet baserar sig på ha uppstått under 
försäkringens giltighetstid.

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?
Yrkestrafiksextra är en omfattande försäkringslösning för egendom och verksamhet samt är avsedd för företagare som är taxi-, buss-, sjuktransport- 
och trafikutövare. I Yrkestrafiksextra ingår alltid en sak-, ansvars-, rättsskydds- och krishjälpsförsäkring.

Yrkestrafiksextra
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Pohjola Försäkring Ab, 1458359-3,  
 Helsingfors, Finland 
 A-Försäkring Ab, 1715947-2, Helsingfors, Finland

Produkt:  Yrkestrafiksextra
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Var gäller försäkringen?

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

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

 Rättsskyddsförsäkringen 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.

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.


