
Vad ingår i försäkringen?

 Egendomsförsäkringen – ersätter plötsliga och oförutsedda 
skador på företagets lösegendom, såsom att något plötsligt 
och oförutsett går sönder, brand, inbrott eller läckage- eller 
stormskador. Skador ersätts i regel högst upp till egendo-
mens återanskaffningsvärde.

 Avbrottsförsäkringen – ersätter skador som förorsakats av 
avbrott i affärsrörelsen, som är en följd av exempelvis en 
ersättningsgill egendomsskada eller av myndighetsföre-
skrifter för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar 
eller djursjukdomar. Skadorna ersätts högst upp till det 
försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet.

 Ansvarsförsäkringen – ersätter högst upp till det försäk-
ringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet vid person- 
och sakskador som förorsakas en annan, om företaget 
enligt lag är ersättningsansvarig.

 Rättsskyddsförsäkringen – ersätter högst upp till det 
försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet 
företagets nödvändiga och skäliga advokat- och rätte-
gångskostnader som förorsakas av att juridisk hjälp anlitas 
i anslutning till företagets verksamhet i tvistemål eller 
brottmål.

•	 Transportförsäkringen	–	ersätter	skador	som	förorsakas	
egendom som transporteras högst upp till det försäkrings-
belopp som antecknats i försäkringsbrevet.

•	 Avbrottsförsäkring	vid	arbetsoförmåga	–	ersätter	ekono-
miska skador som förorsakats av avbrott i affärsrörelsen 
och som är en följd av att en i företaget fast anställd 
arbetstagare eller företagare drabbas av en sjukdom el-
ler av ett olycksfall som förorsakar arbetsoförmåga eller 
dödsfall. Maximiersättningen är det belopp som antecknats 
i försäkringsbrevet.

•	 Förmögenhetsansvarsförsäkringen	–	ersätter	högst	det	
försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet vid 
förmögenhetsskador som förorsakas en annan person, om 
företaget har ersättningsansvar.

•	 Brottsförsäkringen	–	ersätter	ekonomiska	skador	högst	upp	
till det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbre-
vet och som beror på att företagets egen arbetstagare eller 
en utomstående person begått ett egendomsbrott.

Vad ingår inte i försäkringen?

I	Företagsettan	ingår	inte	exempelvis

 försäkringar för motorfordon

 försäkringar för fastigheter

 lagstadgade försäkringar, såsom arbetsolycksfallsförsäk-
ringar.

Egendomsförsäkringen ersätter inte exempelvis

 normalt slitage

 underhållskostnader.

Avbrottsförsäkringar täcker inte exempelvis

 risker i affärsrörelsen, såsom ett avbrott i affärsrörelsen 
som beror på att en samarbetspart gått i konkurs.

 skada, som är en direkt följd av en sjukdom som har 
brutit ut innan försäkringen började gälla. 

Ansvarsförsäkringar täcker inte exempelvis

 skada som förorsakats av felaktig arbetsprestation.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte exempelvis ärenden

 som behandlas av administrativa myndigheter eller speci-
aldomstolar, såsom en förvaltningsdomstol

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

Transportförsäkringen	ersätter	inte	exempelvis

 skada som förorsakats av bristfällig förpackning eller av 
ett olämpligt transportfordon.

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.

 Ur rättsskyddsförsäkringen ersätts endast försäkringsfall 
som inträffat under försäkringens giltighetstid. Om försäk-
ringen har varit i kraft under en kortare tid än två år då ett 
försäkringsfall inträffar, ska också exempelvis de faktorer 
som tvisten, yrkandet, bestridandet, meddelandet om att 
anställningsförhållandet avslutas, 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?
Företagsettan	är	ett	försäkringspaket	för	företag	som	innehåller	en	egendoms-,	avbrotts-,	ansvars-	och	rättsskyddsförsäkring	för	företag.	Till	
Företagsettan	kan	du	som	frivilliga	tilläggsskydd	också	foga	transportförsäkring,	avbrottsförsäkring	vid	arbetsoförmåga	samt	inom	vissa	branscher	
förmögenhetsansvarsförsäkring	och	brottsförsäkring.	Företagsettan	täcker	de	vanligaste	risker	som	hotar	företagets	lösegendom	och	kontinuiteten	i	
verksamheten.

Företagsettan
Faktablad	för	försäkringsprodukt

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

Produkt:	Företagsettan
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Var gäller försäkringen?

	 Egendomsförsäkringen	gäller	på	försäkringsplatsen	och	för	vissa	egendomsslag	också	utanför	försäkringsplatsen	i	Finland	och	Eu-
ropa.

	 Avbrottsförsäkringen	gäller	i	Finland.

 Ansvarsförsäkringen gäller i Europa. Med separat överenskommelse kan giltighetsområdet också utvidgas.

	 Rättsskyddsförsäkringen	ersätter	tviste-	eller	brottmål	som	behandlas	i	Finland	i	tingsrätt	eller	med	skiljeförfarande.	Med	separat	
överenskommelse kan giltighetsområdet också utvidgas till de nordiska länderna eller till EES-området.

 De valbara tilläggsskydden avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga, förmögenhetsansvarsförsäkring, brottsförsäkring och transport-
försäkring	gäller	i	Finland.	Med	separat	överenskommelse	kan	transportförsäkringen	gälla	också	utomlands.

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 branscher och omsättning.

-	 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. Kom ihåg att säga upp din försäkring, om den försäkrade 
egendomen byter ägare.


