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1 Ersättningsbara skador 

Förmögenhetsansvarsförsäkringen ersätter ren 
förmögenhetsskada som vid försäkrad verksamhet 
orsakats annan part om 

• den försäkrade enligt lagen om försäkrings-
förmedling är ersättningsskyldig för skadan 

• ett skriftligt ersättningsanspråk framställts 
kunden eller LokalTapiola för första gången 
under försäkringens giltighetstid eller inom 36 
månader efter att försäkringen upphört  

• skadan gäller ersättningsanspråk som behand-
las i giltighetsområdet i enlighet med lagarna i 
länderna som ingår i giltighetsområdet 

• skadan uppstått till följd av handling eller för-
summelse som inträffat under försäkringens 
giltighetstid. 

Försäkringen gäller verksamheten som avses i la-
gen om försäkringsförmedling och som utförs av 
en försäkringsförmedlare som antecknats i försäk-
ringsförmedlarregistret. 

Förmögenhetsansvarsförsäkringsskyddet begrän-
sas av försäkringsbeloppet, självrisken samt de 
gemensamma ersättningsbegränsningarna i punkt 
4 i Gemensamma villkor för ansvarsförsäkringar 
VY1 och ersättningsbegränsningarna i förmögen-
hetsansvarsförsäkringen som avses i punkt 2 ne-
dan och eventuella specialvillkor. 

 

2 Ersättningsbegränsningar i  
förmögenhetsansvarsförsäkring 

2.1 Skada orsakad part i samma intressesfär 

Försäkringen ersätter inte skada orsakad juridisk 
person som på basis av ägande- eller rösträtt eller 
av annan orsak tillhör samma intressesfär som den 
försäkrade.  

Med intressesfär avses den försäkrades direkta 
eller indirekta bestämmanderätt eller innehav av 
juridisk person som överstiger 20 % av den juri-
diska personens aktiekapital eller optionsrätter där 
motsvarande bestämmanderätt eller innehav kan 

åstadkommas genom att man antingen nyttjar opt-
ionsrätter eller använder optionsrätter och aktiein-
nehav tillsammans. 

2.2 Avtalsansvar 

Försäkringen ersätter inte skada till den del den 
försäkrade förbundit sig till större ersättningsskyl-
dighet än vad han enligt gällande lag skulle ha haft i 
samma avtalsrelation utan en dylik avtalsbestäm-
melse. 

2.3 Person- och sakskada 

Försäkringen ersätter inte person- eller sakskada.  

Som sakskada anses också förstörda, skadade eller 
borttappade kontanter, värdepapper, oanvända 
frimärken, kuponger, växlar, checkar och övriga 
fordringsbevis. 

2.4 Betalning med och mottagning av pengar 

Försäkringen ersätter inte skada som beror på räk-
nefel eller annan orsak vid betalning med eller 
mottagning av pengar. 

2.5 Kommissionsarvode eller kostnader 

Försäkringen ersätter inte skada eller kostnader 
som hänför sig till kommissionsarvode. 

2.6 Immateriella rättigheter 

Försäkringen ersätter inte skada eller kostnader 
orsakade av kränkning av annan parts immateriella 
rättigheter. 

2.7 Ekonomisk konsultation 

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av 
ekonomisk konsultation om det inte är fråga om 
försäkringsförmedlingsverksamhet som avses i 
lagen om försäkringsförmedling.  

2.8 Redovisning av transaktion 

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av 
att redovisning av betalning, ersättning eller skatt 
försummats. Försäkringen ersätter dock skada som 
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orsakats av försummelse som gäller betalning av 
sådan premie som ikraftträdandet av försäkringen 
kräver.   

2.9 Skatt 

Försäkringen ersätter inte skatt, skattetillägg, skat-
tehöjning eller annan liknande påföljd.  

2.10 Uppfyllande av avtal  

Försäkringen ersätter inte skada till följd av att för-
säkringsgivaren för en förmedlad försäkring inte 
uppfyller sin förpliktelse.  

2.11 Förlust av uppgifter  

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av 
förstörda, försvunna, förändrade eller bristfälligt 
krypterade uppgifter eller filer. 

2.12 Hantering av personuppgifter 

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av 
hantering av personuppgifter på ett sätt som stri-
der mot personuppgiftslagstiftningen som tilläm-
pas vid respektive tidpunkt. 

Ansvarsförsäkringen ersätter inte heller böter, be-
talning eller ersättning av straffkaraktär (såsom 
administrativa sanktioner enligt EU:s dataskydds-
förordning), förverkandepåföljd eller annan påföljd 
som ådömts som straff oberoende av vem påfölj-
den gäller. 

 

3 Belopp som ersätts av försäkringen 

3.1 Maximibelopp för ersättningen vid  
förmögenhetsansvarsförsäkring 

Vid en enstaka skada som ersätts med stöd av an-
svarsförsäkringen ersätts högst försäkringsbelop-
pet och vid flera skador under samma försäkrings-
period ersätts totalt högst 1 876 000 euro. 

Skador som orsakats av samma händelse eller om-
ständighet anses som en skada (serieskada) obero-
ende av när ersättningsanspråk gällande skadan 
gjorts. Om ersättningsanspråk görs gällande ska-

dan under olika försäkringsperioder anses de höra 
till den försäkringsperiod under vilken det första 
ersättningsanspråket gällande skadan gjorts.  

Om ersättningsanspråk gjorts om seriens första 
skada innan försäkringen trätt i kraft förblir hela 
serieskadan utanför ansvarsförsäkringsskyddet.  

3.2 Anmälan om att maximiersättningen över-
skrids 

Om maximibeloppet för anmälda och motiverade 
ersättningsanspråk under försäkringsperioden 
överstiger hälften av maximiersättningen för för-
säkringsperioden meddelar LokalTapiola Finansin-
spektionen om det.  

 

4 Självrisk 

Vid förmögenhetsansvarförsäkring betalas ersätt-
ningen till den skadedrabbade utan att avdra själv-
risken. Försäkringstagaren är skyldig att betala 
självrisken direkt till LokalTapiola inom 14 dagar 
fr.o.m. LokalTapiola framställt krav på detta. 

 

5 Uppsägning av försäkring 

Efter den första försäkringsperioden är försäkring-
en i kraft ett år åt gången om inte avtalet sägs upp 
skriftligt inom 90 dagar efter utgången av försäk-
ringsperioden. 

Om försäkringstagaren inte betalar självrisken 
inom tidsfristen som avses i punkt 4 (självrisk) har 
LokalTapiola rätt att säga upp försäkringen att 
upphöra 90 dagar efter utgången av tidsfristen som 
gäller återbetalning av självrisken. 

Enligt grunderna som avses i allmänna avtalsvillkor 
har LokalTapiola även rätt att säga upp försäkring-
en att upphöra 90 dagar efter att ha fått uppgiften 
om sådan omständighet.  

Försäkringen upphör att gälla efter att två månader 
förflutit från att Finansinspektionen fått LokalTapi-
olas meddelande om ärendet. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Detta är en inofficiell översättning. 
Vid eventuella meningsskiljaktigheter har de finska originalvillkoren företräde. 

 
 
 
 


