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Vad täcker försäkringen? 

 

 Försäkringen ersätter en skada som orsakats av en 

publikation och som grundar sig på:  

• ärekränkning eller spridande av information som 

kränker privatlivet enligt finsk strafflag eller motsva-

rande utländsk lag, eller  

• oavsiktlig oriktig angivelse som upphovsman, eller  

• oavsiktlig kränkning av tredje parts immaterialrätt. 

 Försäkringen ersätter skada, som försäkringstagaren 

eller annan försäkrad åsamkat en annan person inom 

försäkringens giltighetsområde i  

publiceringsverksamhet som anges i försäkringsbre-

vet,  

• för vilken ett skriftligt ersättningsanspråk har fram-

lagts till försäkringstagaren under försäkringens giltig-

hetstid, och  

• som försäkringstagaren är ersättningsansvarig för 

enligt gällande rätt, och  

• som härrör från publicering under försäkringens gil-

tighetstid. 

 

 

 

 

 
Vad täcker försäkringen inte? 

 Skador orsakade av annat än publikationen 

 Skador orsakade av annan verksamhet än publicerings-

verksamhet 

 Skador som grundar sig på ett avtal eller en garanti, om 

ersättningsskyldighet inte skulle föreligga utan dessa 

 Skada som drabbar en person som omfattas av samma 

bestämmanderätt som försäkringstagaren 

 Böter 

 Skada som drabbar försäkringstagaren själv eller en an-

nan försäkrad som omfattas av denna försäkring 

 Skada, där de försäkrade är motparter 

 Royaltyer och andra bruksavgifter 

 Skada som orsakas av olagligt eller förbjudet material 

 Skada, om försäkringstagaren eller den ansvariga redak-

tören visste eller borde ha vetat om ett fel eller en brist i 

publikationen innan skadan orsakades 

 Kostnader för återkallelse eller rättelse av material eller 

andra liknande åtgärder 

 Skador som ersätts från försäkringstagarens verksam-

hetsansvarsförsäkring eller någon annan försäkring  

   

 

 
Finns det begränsningar för försäkringsskyddet? 

 Försäkringen ersätter skador som orsakats av publikat-

ionen. 

 Med publikation avses en text-, ljud- eller bildupptag-

ning som har gjorts tillgänglig för allmänheten eller en 

nätpublikation som avses i lagen om yttrandefrihet i 

masskommunikation (460/2003) eller motsvarande ut-

ländskt lag. Enbart ett program eller ett nätmeddelande 

är inte publikationer enligt dessa villkor.  
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Du hittar de fullständiga uppgifterna som ska ges innan avtalet ingås och som gäller avtalet i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Försäkringsobjektet i försäkringen är skadeståndsskyldigheten för en försäkringstagare, som bedriver publiceringsverksamhet, för en 

skada som orsakas av en publikation.    



 

 

 

If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland 

If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland 

Adress: PB 4, 0025 IF 

FO-nummer: 1602149-8 

 Besöksadress: Ängsporten 4, Esbo 

Ängsporten 4, Esbo 

Telefon: 010 19 19 19 

 www.if.fi 

E-post: asiakaspalvelu@if.fi 

If
 2

0
2

2
/0

3
 

  2/3   

 

 
Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen är i kraft överallt i världen, om inte annat 

överenskommits och antecknats i försäkringsbrevet. 

   

     

 
Vilka är mina skyldigheter? 

 Att lämna korrekta begärda uppgifter när avtalet ingås, 

såsom kvaliteten på och omfattningen av den försäk-

rades verksamhet. 

 Att utan dröjsmål meddela felaktiga och bristfälliga 

försäkringsrelaterade uppgifter som jag upptäckt. 

 Att betala försäkringspremien i tid. 

 Att iaktta de säkerhetsföreskrifter som anges i försäk-

ringen. 

 Att i händelse av skada, ge försäkringsbolaget de upp-

gifter som är nödvändiga för att reda ut skadeärendet. 

   

     

 
Hur och när betalar jag premien? 

 Försäkringsbolaget (eller försäkringsförmedlaren) sän-

der en försäkringsfaktura, som ska betalas på förfallo-

dagen till det bankkonto som anges på fakturan. 

 Då försäkringsavtalet ingås avtalas om i hur många 

poster den årliga premien betalas och hur fakturorna 

levereras. 

   

     

 
När börjar och upphör försäkringsskyddet? 

 Försäkringsskyddet börjar då försäkringstagaren och 

försäkringsbolaget kommer överens om att försäk-

ringen börjar och gäller tillsvidare. 

 Försäkringsskyddet upphör då försäkringstagaren sä-

ger upp det skriftligen. 

 Försäkringsbolaget kan avsluta en försäkring om för-

säkringspremien inte har betalats på förfallodagen. I 

så fall upphör försäkringen inom 14 dagar från det att 

anmälan om uppsägning har skickats. 

 Försäkringsbolaget har därtill rätt att säga upp försäk-

ringen då försäkringsperioden byts. 

 En tidsbestämd försäkring upphör på den över-

enskomna tidpunkten utan separat anmälan. 

   

     

 
Hur säger jag upp avtalet? 

 Försäkringen kan sägas upp när som helst. 

 Uppsägningen ska göras skriftligen till försäkringsbola-

get.  
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 En tidsbestämd försäkring vars giltighetstid är kortare 

än 30 dagar, kan inte sägas upp. 
 


