
Vad ingår i försäkringen?

Organisationsförsäkringen ersätter skador högst upp till den 
maximiersättning som antecknats i försäkringsbrevet eller upp till 
försäkringsbeloppet.

 Sakförsäkringen – ersätter plötsliga och oförutsedda skador 
på lösegendom som är organisationens egen och på dess 
ansvar, såsom haveri-, brand-, inbrotts-, läckage- eller 
stormskador. 

 Merkostnadsförsäkringen – ersätter extra kostnader som 
har förorsakats organisationen av ett avbrott i organisa-
tionsverksamheten till följd av en ersättningsgill sakskada, 
såsom avbrott i organisationsverksamheten till följd av en 
brand.

 Ansvarsförsäkringen för verksamhet och produktansvars-
försäkringen – ersätter person- och sakskador som i orga-
nisationsverksamhet förorsakas andra eller av att produkt 
erbjudits till annan, och som organisationen enligt lag är 
ersättningsskyldig för.

 Förmögenhetsansvarsförsäkringen – ersätter ekonomiska 
skador som organisationen förorsakar sin medlem, och 
som organisationen är ersättningsansvarig för.

 Transportförsäkringen – ersätter skador på egendom som 
ska transporteras då organisationen från huvudkontoret 
transporterar exempelvis utrustning till regionkontor eller 
mässor.

 Rättsskyddsförsäkringen – ersätter advokat- och rätte-
gångskostnader som förorsakas av att juridisk hjälp anlitas 
i anslutning till avtals- och anställningstvister i organisa-
tionsverksamheten.

 Bilförsäkringen, dvs. den subsidiära kaskoförsäkringen 
– ersätter skador på organisationsmedlemmars och 
tjänstemäns bilar, då de används i anslutning organisa-
tionsverksamhet, organisationen betalar ersättning enligt 
resereglementet och bilen har inte någon annan bilförsäk-
ring.

 Resenärförsäkringen – ersätter sjukdom och olycksfall 
under resa och vårdkostnader utan övre gräns i euro

 Resgodsförsäkringen – ersätter plötsliga och oförutsedda 
skador på resgods

 Reseansvarsförsäkringen – ersätter person- och sakskador 
som förorsakats någon annan och som den försäkrade 
personen enligt lag är ersättningsansvarig för

 Reserättsskyddsförsäkringen – ersätter advokat- och rätte-
gångskostnader som förorsakats av att juridisk hjälp anlitas 
i tviste- eller brottmål i anslutning till resan.

Vad ingår inte i försäkringen?

Organisationsförsäkringen ersätter inte exempelvis

 slitage eller korrosion

 fabrikationsfel

 att egendom kvarglömts eller förkommit

 underhåll av egendom

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

 skador till följd av en felaktig arbetsprestation

 ersättningsansvaret som baserar sig på ett avtal eller en 
garanti

 skador på en produkt som överlåtits

 ärenden som hänför sig till annan organisationsverksam-
het än den som nämns i försäkringsbrevet

 motpartens rättegångskostnader

 ärenden, där det inte kan visas att yrkandet har bestridits.

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker?

 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 på ha uppstått under 
försäkringens giltighetstid.

 Vårdkostnader som förorsakats av sjukdom som utbrutit 
under resa ersätts under högst 120 dagar från det att 
vården inletts.

 Vårdkostnader som föranletts av olycksfall som inträffat 
under resa ersätts i högst tre års tid från det att olycksfallet 
inträffade. 

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?
En organisationsförsäkring är en försäkringshelhet som är avsedd för fackförbund och löntagarorganisationer och som omfattar de viktigaste skade-
riskerna för egendom och verksamhet. I organisationsförsäkringen ingår också exempelvis en subsidiär bilförsäkring och en reseförsäkring, som gäller 
vid evenemang som organisationen ordnar för sina medlemmar, såsom möten, sommar- och vinterdagar, utbildningar och seminarier samt tur- och 
returresor i anslutning till dem, när det om resan finns ett beslut i ett protokoll över ett styrelsesammanträde eller i ett motsvarande dokument.
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Var gäller försäkringen?

 Sakförsäkringen gäller endast på de i försäkringsbrevet antecknade försäkringsställena. Lös egendom som organisationens arbetsta-
gare har med sig är försäkrad också i Europa i verksamhet i anslutning till arbetet och under resor upp till högst 1 000 euro.

 Merkostnadsförsäkringen gäller i Finland.

 Ansvarsförsäkringen för verksamhet och produktansvarsförsäkringen gäller överallt i världen, förutom i USA och Kanada eller vid 
rättegångar som hålls någon annanstans enligt dessa länders lagar.

 Förmögenhetsansvarsförsäkringen gäller i Finland.

 Rättsskyddsförsäkringen gäller i EU-och EFTA-länder och den kan användas för ärenden som kan tas upp till behandling i en tings-
rätt i Finland, i dess besvärsinstanser eller i skiljeförfarande.

 Bilförsäkringen, dvs. den subsidiära kaskoförsäkringen gäller enligt vid skadetidpunkt gällande bilförsäkringsvillkor.

 Reseförsäkringen gäller överallt i världen vid evenemang som organisationen ordnar för sina medlemmar, såsom möten, sommar- 
och vinterdagar, utbildningsevenemang och seminarier samt tur- och returresor i anslutning till dem, när det om resan finns ett 
beslut i ett protokoll över ett styrelsesammanträde eller i ett motsvarande dokument.

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? 

 Försäkringstagaren kan när som helst säga upp försäkringen i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsägnings-
anmälan till försäkringsbolaget. Försäkringen kan inte sägas upp per telefon.

Vilka är mina skyldigheter?

- Korrekta uppgifter ska anges vid ansökan om försäkring.

- 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.


