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1 Ersättningsbara skador 
Ansvarsförsäkring för verksamhet ersätter person- 
och sakskador som i den försäkrade verksamheten 
och på försäkringens giltighetsområde orsakats 
annan part om 
• den försäkrade enligt gällande lag är ersätt-

ningsskyldig för skadan 
• skadan har konstaterats under försäkringspe-

rioden och 
• skadan gäller ersättningsanspråk som behan-

dlas i giltighetsområdet i enlighet med lagarna i 
länderna som ingår i giltighetsområdet. 

 
På basis av personuppgiftslagen, EU:s allmänna 
dataskyddsförordning eller lagstiftning som getts 
med stöd av den ersätter Ansvarsförsäkring för 
verksamhet under ovannämnda förutsättningar en 
direkt förmögenhetsskada som orsakats en fysisk 
person. Maximiersättningen är sammanlagt 100 
000 euro per försäkringsperiod. 
 
Ansvarsförsäkringen ersätter inte böter, betalning 
eller ersättning av straffkaraktär (såsom administ-
rativa sanktioner enligt EU:s dataskyddsförord-
ning), förverkandepåföljd eller annan påföljd som 
ådömts som straff oberoende av vem påföljden 
gäller. 
 
Som person- och sakskada ersätts den ekonomiska 
förlust eller kostnad som orsakats den skadeli-
dande som en direkt följd av person- och sakska-
dan. 
 
Ansvarsförsäkringsskyddet för verksamhet begrän-
sas av försäkringsbeloppet, självrisken, de gemen-
samma ersättningsbegränsningarna i punkt 4 i 
Gemensamma villkor för ansvarsförsäkring VY1, de 
i nedanstående punkt 2 nämnda ersättningsbe-
gränsningarna i Ansvarsförsäkring för verksamhet 
och eventuella specialvillkor.  

2 Ersättningsbegränsningar i  
Ansvarsförsäkring för verksamhet 

2.1 Egendom i besittning 

Försäkringen ersätter inte skada på egendom som 

när den skadeorsakande handlingen eller försum-
melsen inträffade var i den försäkrades besittning, 
var lånad av den försäkrade eller på annat sätt nytt-
jades av den försäkrade. 
 
Försäkringen ersätter dock skada på kläder eller 
annan personlig egendom som tillhör försäkrings-
tagarens kund då kläderna eller egendomen förva-
ras av försäkringstagaren. Vad gäller detta utvid-
gande villkor är maximiersättningen per försäk- 
ringsperiod 5 000 euro. Denna utvidgning gäller 
inte egendom som är avsedd att användas av den 
försäkrade eller som utgör arbetsobjekt och inte 
heller i lagrings- eller förvaringsaffärsverksamhet. 
 

2.2 Egendom under behandling eller anförtrodd 
egendom 

Försäkringen ersätter inte skada på egendom som 
när den skadeorsakande handlingen eller försum-
melsen inträffade var hos den försäkrade eller hos 
part den försäkrade anlitat 
• för tillverkning, montering, installering, reparat-

ion, förvaring eller transport 
• underställd skydds- och skadeavvärjningsskyl-

dighet med beaktande av arten på den försäk-
rades arbetsprestation och dess direkta infly-
telsesfär 

• på annat sätt under behandling eller skötsel. 
 

2.3 Rådgivning eller planeringsverksamhet 

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av 
råd, anvisning, övervakning, inspektion, undersök-
nings- eller mätningsresultat, kalkyl, ritning, arbets-
beskrivning, plan eller annan konsultation som den 
försäkrade gett, utfört eller uppgjort.   
 

2.4 Avtalsansvar 

Försäkringen ersätter inte skada till den del ersätt-
ningsskyldigheten grundar sig på avtal, garanti eller 
annan förbindelse som den försäkrade har ingått, 
såvida ersättningsskyldigheten inte skulle föreligga 
utan förbindelsen i fråga. 
 
Försäkringen ersätter inte skada som beror på att 
avtalsförpliktelse inte fullgjorts eller fullgjorts brist-

 
Ansvarsförsäkring för verksamhet VA1 

Försäkringsvillkor 
Gäller från 1.1.2016  



 

Ansvarsförsäkring för verksamhet, villkor  1.1.2016      V-EH-00692-sv     0818 

fälligt. 
 
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av 
den försäkrades underleverantör, underentrepre-
nör eller annan avtalspart. 
 

2.5 Förmögenhetsskada 

Försäkringen ersätter inte ren förmögenhetsskada. 
Ren förmögenhetsskada har definierats i Gemen-
samma villkor för ansvarsförsäkring VY1. 
 

2.6 Skada på såld produkt 

Försäkringen ersätter inte skada på själva produk-
ten den försäkrade sålt. 
 

2.7 Produktansvar 

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av 
produkt som överlåtits till annan. 
 

2.8 Patientskada 

Försäkringen täcker inte  
• patientskada avsedd i patientskadelagen 
• skada i anknytning till hälso- eller sjukvård ut-

anför Finland.   
 

2.9 Trafikskada 

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av 
att motorfordon använts i trafik enligt vid ifrågava-
rande tidpunkt gällande trafikförsäkringslag eller 
motsvarande utländsk lag.  
 
Om motsvarande utländsk lagstiftning saknas er-
sätter försäkringen inte skada som orsakats av att 
motorfordon, motordriven anordning eller arbets-
maskin använts i trafik. 
 
Försäkringen ersätter dock person- eller sakskada 
som under lastning, lossning eller annan arbets-
prestation i Finland orsakats annan part till den del 
skadan inte ersätts av trafikförsäkring på basis av 
40 § 2 moment eller 42 § i trafikförsäkringslagen, 
dock inte skada på egendom som lastas eller los-
sas. Självrisken vid skador som ersätts enligt denna 
villkorspunkt är 2 000 euro eller en större självrisk 
som antecknats i försäkringsbrevet. 
    

2.10 Förvaltning av fastighet 

Om i försäkringsbrevet inte antecknats att den för-
säkrade verksamheten är ägande eller uthyrning av 
fastighet, ersätter försäkringen inte skada som den 
försäkrade är skyldig att ersätta i rollen som ägare 
eller innehavare av fastighet. 
 
Försäkringen ersätter dock skada som orsakats av 
ägande eller förvaltning av sådan fastighet som till 
största delen används av den försäkrade.    

 

2.11 Fukt och översvämning  

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av 
fukt eller av översvämning på grund regn-, smält- 
avfalls- eller avloppsvatten. 
 
Försäkringen ersätter dock plötslig och oförutsedd 
skada i Europa  
• som orsakats av ett sporadiskt och enstaka fel 

eller en sporadisk och enstaka försummelse 
som den försäkrade ansvarar för eller ett fel el-
ler en brist som plötsligt och oförutsett upp-
stått i byggnad, inrättning eller anordning på 
grund av orsak som grundar sig på den försäk-
rades ersättningsskyldighet och 

• som konstaterats senast inom fjorton (14) dygn 
och anmälts till LokalTapiola senast inom sex-
tio (60) dygn efter att fukten eller översväm-
ningen uppstått. 

 
Orsaken till skadan är inte plötslig eller oförutsedd 
om den är en följd av t.ex. 
• en långsamt eller gradvis framskridande påver-

kan 
• fortsatt gärning eller försummelse 
• händelser som på annat sätt är återkom-

mande. 
 
2.12 Grundvatten  

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av 
förändring i grundvattennivån. 
 

2.13 Sprängnings- och pålningsarbeten 

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av 
sprängnings-, brytnings- eller pålningsarbete eller 
av att jord flyttat sig till följd av dessa. 
 

2.14 Farkost och luftfartyg 

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av 
ägande, innehav eller användning av farkost eller 
fartyg eller luftfartyg som avses i lagen om farkost-
register eller i fartygsregisterlagen. 

3 Avvikande självrisker 

3.1 Heta arbeten 

Om skadan orsakats av hett arbete som den för-
säkrade eller med den försäkrade likställd part ut-
fört eller låtit utföra är självrisken vid sakskada 10 
% av skadebeloppet, dock minst 2 000 euro eller ett 
större belopp som antecknats i försäkringsbrevet. 
Självrisken är dock högst 20 000 euro eller ett 
större belopp som antecknats i försäkringsbrevet. 
 
Heta arbeten är arbeten där gnistbildning före-
kommer eller där låga eller annan värme används 
och orsakar brandfara. Heta arbeten är bl.a. el- och 
gassvetsning, arbeten med gaslöd, brännskärning 
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samt metallslipning och -skärning med kapmaskin. 
Med heta arbeten i tak- och vattenisolerings-
branschen avses heta arbeten som utförs vid tak- 
och vattenisoleringsarbeten. Sådana är bl.a. tork-
ning av isoleringsunderlag med öppen låga eller 
hetluft, upphettning av bitumen i asfaltgryta och 
applicering av tätskikt genom upphettning samt 
arbeten där det uppstår gnistor.  
 

3.2 Takarbeten 

Om skadan orsakats av takarbeten som den för-
säkrade eller med denne likställd part utfört eller 
låtit utföra är självrisken vid sakskador 10 % av 
skadebeloppet, dock minst 2 000 euro. Självrisken 
är dock högst 20 000 euro eller ett större belopp 
som antecknats i försäkringsbrevet. 
 
Med takarbeten avses i detta villkor arbete som 
utförs på taken på byggnader eller konstruktioner 
som kan orsaka skada på byggnadsobjektet eller 
egendom i dess omedelbara närhet. Med dessa 
arbeten avses t.ex. montering, reparation och un-
derhåll av konstruktioner, ytbeläggningar och ut-
rustningar till byggnadernas yttertak. 
 

3.3 Schaktning 

Den försäkrade ska före arbetet påbörjas begära 
en utredning av kablar och rör på arbetsplatsen av 
deras innehavare samt beakta deras placering när 
arbetet utförs. Utredningen av arbetsplatsens kab-
lar och rör ska göras i terrängen med hjälp av 
kartskisser och ändamålsenlig positioneringsut-
rustning. 
 
Om en skada drabbar kablar eller rör nedsänkta i 
marken ska försäkringsbolaget tillställas ett skrift-
ligt intyg från innehavaren av kabeln eller röret 
över att en visning i terrängen skett innan arbetet 
inleddes. 
 
Självrisk vid kabel- och rörskador: 
• Om ovan nämnda intyg inte tillställts försäk-

ringsbolaget vid skada på kabel eller rör, av-
dras en självrisk på 25 % av skadebeloppet, 
dock minst 2 000 euro eller ett större belopp 
som antecknats i försäkringsbrevet.  

• Om ovan nämnda intyg tillställts försäkringsbo-
laget vid skada på kabel eller rör, avdras en 
självrisk på 10 % av skadebeloppet, dock minst 
2 000 euro eller ett större belopp som anteck-
nats i försäkringsbrevet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


