
Vad ingår i försäkringen?

Försäkrade är de kostnader som ingår i entreprenadsumman el-
ler i årsfaktureringen eller årsomsättningen och som är avsedda 
för arbetsobjektet, såsom

 arbetsprestationer

 maskiner, anordningar och konstruktioner som ska instal-
leras

 byggnader och tillfälliga förbrukade konstruktioner

 inredningar och halvfärdiga monteringar

 råvaror och tillbehör.

Vid separat avtal täcker försäkringen också 

• verktyg, arbetsmaskiner och arbetsredskap

• arbetsplatsbyggnader

• kontorsmaterial

• arbetstagarnas egendom

• egendom som hyrts 

• egendom kring byggplatsen under entreprenaden

• forceringskostnader, såsom kostnader för övertid eller 
snabbfrakt.

Försäkringen ersätter högst upp till det försäkringsbelopp som 
antecknats i försäkringsbrevet vid plötsliga och oförutsedda 
skador, t.ex.

 om ett nybygge som är under byggnad skadas i en elds-
våda

 om vattenarmatur går sönder och förorsakar en vatten-
skada på den byggnad som byggs

 betongelement som skadats i anslutning till ett arbete med 
att lyfta elementet.

 om en anordning som ska installeras går sönder till följd av 
att det välter eller faller ner.

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen ersätter inte exempelvis

 rörliga arbetsmaskiner, hissar, lyftkranar eller arbetsflottar 
och pontoner

 slitage eller underhållskostnader

 om något försvinner, förkommer eller stjäls, om inte 
händelsen kan specificeras

 till följd av förändringar i grundvattenståndet och skador 
som förorsakas av översvämning

 tillverkningsfel eller fel i arbetet.

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker?

 Om det visar sig att en skada har förorsakats avsiktligen el-
ler av grov oaktsamhet kan vi sänka ersättningen eller låta 
bli att betala ut ersättning helt och hållet.

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?
Med Försäkring för installations- och byggarbeten får du ett omfattande skydd för ditt företags installations- och byggarbeten och för maskiner, an-
ordningar, konstruktioner, maskiner, råvaror och tillbehör som behövs i arbetet. Du kan till försäkringen också foga de separata försäkringar du vill ha 
som ger skydd exempelvis mot skador på byggplatsmateriel och egendom i omedelbar närhet av arbetsobjektet. Försäkringen ersätter plötsliga och 
oförutsedda skador. Ditt företag kan teckna försäkringen som en projektspecifik tidsbestämd försäkring eller som en årsförsäkring.
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Var gäller försäkringen?

 En tidsbestämd försäkring gäller på i försäkringsbrevet angivna arbetsobjekt och på lager som finns i anslutning till dem i Finland.

 En fortlöpande försäkring gäller till den omsättning som uppgetts eller för i faktureringen ingående arbetsobjekt och på lager som 
finns i anslutning till dem 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. I vissa situa-
tioner förutsätts att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand.

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, det vill säga uppgifter om exempelvis företagets omsättning samt arbetsma-
skiner och hur länge arbetet pågår. 

- 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. 

- Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

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

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.

 Försäkringen upphör för ett arbetsobjekts del då objektet har överlåtits till beställaren, tagits i bruk eller då den fortlöpande årsför-
säkringen upphör. För försäkringsobjektets del gäller försäkringen också under garantitiden, dock högst tre år från överlåtelsen eller 
ibruktagningen av objektet eller en del därav. 


