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1 Ersättningsbara skador 
 
Med stöd av detta specialvillkor görs ett undantag 
från punkterna 2.1 och 2.2 i villkoren för Ansvars-
försäkring för verksamhet. Försäkringsobjekt är 
motorfordon eller del av motorfordon som den 
försäkrade har i sin besittning på grund av reparat-
ions- eller serviceuppdrag.  
 
1.1 Försäkringen ersätter sakskada den försäkrade 
orsakar försäkringsobjektet förutsatt att 
• den försäkrade enligt gällande lag är ersätt-

ningsskyldig för skadan 
• skadan är en följd av fel eller försummelse un-

der reparation eller service och 
• skadan konstateras i samband med reparat-

ionen eller servicen eller senast inom två må-
nader efter att arbetet slutförts och arbetsob-
jektet överlåtits till kunden.  

 
1.2 Försäkringen ersätter, på villkoren ovan, skada 
den försäkrade orsakar försäkringsobjektet under 
provkörning eller i samband med att han överlåter 
fordonet till periodisk besiktning. 
 
Specialvillkorets försäkringsskydd begränsas av 
försäkringsbeloppet, självrisken och ersättningsbe-
gränsningarna i punkt 4 i Gemensamma villkor för 
ansvarsförsäkringar VY1, punkt 2 i villkoren för An-
svarsförsäkring för verksamhet samt punkt 2 Er-
sättningsbegränsningar i detta villkor.  

 
2 Ersättningsbegränsningar 

2.1 På nytt utfört arbete 

Från reparationskostnaderna för en ersättningsbar 
skada avdras den andel av arbete, reservdelar, ut-
rustning och material som bildas av att det ur-
sprungligen beställda arbetet utförs på nytt. 

2.2 Felaktig reservdel 

Försäkringen ersätter inte skada eller risk för skada 
på försäkringsobjektet som orsakas av felaktig re-
servdel när skadan/risken kan elimineras eller för-
hindras genom att byta reservdelen.   

2.3 Olovligt ibruktagande eller skadegörelse 

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av 
olovligt ibruktagande, stöld eller försök till stöld av 
försäkringsobjektet och inte heller till följd av ska-
degörelse på försäkringsobjektet.  

2.4 Bogsering 

Försäkringen ersätter inte skada till följd av bogse-
ring av fordonet. 

2.5 Eld och explosion 

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats di-
rekt eller indirekt av eld eller explosion.  
 

3 Maximiersättning 
 
Maximiersättningen är högst 10 % av försäkrings-
beloppet i ansvarsförsäkringen för motsvarande 
verksamhet, dock högst 200 000 euro sammanlagt 
per ett skadefall och under en försäkringsperiod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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