
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 kyrkoförsäkringen kan försäkras kyrkor, deras lösöre samt annan sakral egendom. Till kyrkoförsäkringen kan också fogas ett restaurationstillägg, 
som vid skadefall möjliggör restauration med användning av traditionella material och arbetsmetoder.

Kyrkoförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt

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

Produkt:  Kyrkoförsäkring

700075s 2.18

Vad ingår i försäkringen?

Försäkrad är den egendom som antecknats i försäkringsbrevet.

•	 Kyrkan	med	lösöre	eller	annan	sakral	egendom,	som	finns	
på det försäkringsställe som antecknats i försäkringsbrevet.

Kyrkoförsäkringen ersätter i enlighet med de skydd som valts och 
högst upp till det försäkringsbelopp som antecknats i försäk-
ringsbrevet för skador som förorsakas av exempelvis

 eld som kommit lös, rök eller sot

 direkt blixtnedslag eller överspänning förorsakad av blixt-
nedslag

 explosion

 utlösning av släckningsanordning

 elektriskt fenomen såsom kortslutning som skadar den 
elektriska anordningens isoleringar med permanent verkan

 inbrott, rån eller reparation av lås till följd av dessa

 skadegörelse

 att vätska, ånga eller gas plötsligt strömmar ut ur ledning-
ar, förvaringskärl eller anordningar som är fast installerade

 storm

 av att vilda djur trängt sig in i byggnaden

 av att anordning som tjänar byggnadens användning plöts-
ligt går sönder.

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen ersätter inte exempelvis

 skador på föremål som utsatts för värme

 skador som förorsakats av professionellt sprängnings- el-
ler schaktningsarbete

 skador som beror på avbrott i strömtillförseln

 till följd av normalt slitage eller repning

 skador förorsakade av fukt, såsom röta

 skador på grund av isens eller snöns tyngd

 skador som förorsakas av översvämning eller höjning av 
vattenståndet

 skador som förorsakats av insekter, hardjur eller gnagare.

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.



Var gäller försäkringen?

 Försäkringen gäller endast 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.


