
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?
Ett offentligt samfunds, såsom en stads, kommuns, eller församlings fasta eller lösa egendom kan försäkras i händelse av skador med en Egendoms-
riskförsäkring för offentliga samfund eller med separata försäkringar mot brand, inbrott, läckage, storm eller elektriskt fenomen.

Egendomsförsäkringar för offentliga 
samfund
Faktablad för försäkringsprodukt

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

Produkt: Egendomsriskförsäkring för offentliga samfund och 
brandförsäkring
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Vad ingår i försäkringen?

Försäkrad är den egendom som antecknats i försäkringsbrevet.

• Ett offentligt samfunds fasta egendom, såsom byggnader, 
fastigheter eller lös egendom, som finns på det försäk-
ringsställe som antecknats i försäkringsbrevet.

Egendomsriskförsäkring för offentliga samfund ersätter högst 
upp till egendomens fulla värde eller upp till det försäkringsbe-
lopp som antecknats i försäkringsbrevet

 plötsliga och oförutsedda skador, såsom brand-, läckage-, 
inbrotts-, storm-, el- och haveriskador.

Du kan också välja ett eller flera skydd, som ersätter skador i 
enlighet med vad som antecknats i försäkringsbrevet antingen 
upp till egendomens fulla värde eller högst upp till det försäk-
ringsbelopp som anges i försäkringbrevet.

• Brandförsäkringen – ersätter eld som kommit lös, explo-
sion, utlösning av släckningsutrustning, direkt blixtnedslag 
eller överspänning till följd av skador som förorsakats av 
blixtnedslag. 

• Inbrotts- och rånförsäkringen – ersätter skador där orsa-
ken är inbrott, rån eller skadegörelse på byggnaden.

• Läckageförsäkringen – ersätter skador som förorsakats av 
vätske-, ång- eller gasläckage ur en fast rörledning.

• Stormförsäkringen – ersätter stormskador.

• Elförsäkringen – ersätter skador som förorsakas av elek-
triska fenomen, såsom kortslutning eller genomslag.

• Haveriförsäkringen – ersätter plötsliga och oförutsedda 
skador, såsom skador till följd av haveriskador på maskiner 
och anordningar.

Vad ingår inte i försäkringen?

Egendomsförsäkringar för offentliga samfund täcker inte 
exempelvis

 slitage eller någon annan skada som sker småningom

 underhållskostnader

 tillverkningsfel eller fel i arbetet

 om något förkommit eller kvarglömts, då exempelvis 
tidpunkt och plats inte kan fastställas noggrant

 skador som förorsakats av professionellt sprängnings- el-
ler schaktningsarbete

 skador som förorsakas till följd av översvämning eller 
förändringar i grundvattenståndet.

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.

 När till försäkringen har valts ett eller flera skydd, ersätter 
försäkringen bara de skador som omfattas av de valda 
skydden.



Var gäller försäkringen?

 Egendomsriskförsäkring för offentliga samfund och brandförsäkringen gäller på det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsstället. 
Försäkringarna gäller upp till det avtalade försäkringsbeloppet för den tillfälligt försäkrade egendomen också utanför försäkringsstäl-
let under en tillfällig förvaring, reparation, service eller transport i anslutning till dem i Finland.

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. 

- Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

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

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.

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 dina försäkringar, om den försäkrade 
egendomen byter ägare.

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.


