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1 DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET
Försäkrade är i försäkringsbrevet eller försäkringsavtalet nämnda medlemmar i den organisation som tecknat försäkringen.

8)
9)
10)

Försäkringen gäller i Finland.
11)
Försäkringen ersätter de skador som konstaterats under försäkringens
giltighetstid.
2 FÖRSÄKRINGSSKYDD
Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd skada, som orsakats
annan i samband med i försäkringsbrevet eller -avtalet nämnd verksamhet och för vilken den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig.

på grund av räknefel vid mottagande av eller betalning med
kontanta medel.
på grund av lotsning.
i sådana fall där den försäkrades ersättningsansvar grundar sig på
medlemskap i styrelse eller förvaltningsråd.
av annan verksamhet eller produktion än vad som uppgetts vid
ansökan om försäkring eller vad som antecknats i försäkringsbrevet.

4 ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER
Ersättningen fastställs i enlighet med skadeståndslagen.
Försäkringen ersätter också nödvändiga kostnader för avvärjande av
sådan omedelbart hotande skada som ska ersättas ur denna ansvarsförsäkring samt nödvändiga kostnader för utredning av ersättningsansvaret.

Försäkringen ersätter personskada, sakskada och förmögenhetsskada
eller någon av dessa i enlighet med vad som antecknats i försäkringsbrevet eller -avtalet.

Om den skadelidandes eget förfarande har varit en bidragande orsak till
skadan, ersätts från försäkringen endast den del av skadan som den
försäkrade är ansvarig för.

3 ALLMÄNNA BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET
Försäkringen ersätter inte skada
1)
som drabbar den försäkrade själv eller annan person som stadigvarande bor i den försäkrades hushåll. Som personens hemort betraktas den adress som antecknats i befolkningsregistermyndighetens register.
2)
som orsakas en person som är anställd hos den försäkrade eller
en person som kan jämställas med sådan till den del denna är berättigad att få ersättning med stöd av den lagstadgade olycksfallseller trafikförsäkringen.
3)
som orsakas en patient, till den del det är fråga om en personskada som ska ersättas enligt patientskadelagen.
4)
för vilken den försäkrade är ansvarig enbart på basis av avtal,
förbindelse eller löfte och inget ersättningsansvar skulle föreligga
utan dessa förbindelser.
5)
som beror på fel eller felaktighet, som försäkringstagaren eller den
försäkrade var eller borde ha varit medveten om när försäkringen
trädde i kraft.
6)
som orsakas egendom, som vid tidpunkten för den skadevållande
handlingen eller försummelsen
var i den försäkrades ägo, hade lånats av den försäkrade eller som den försäkrade i övrigt hade tillgång till att nyttja till
sin fördel
som hade omhändertagits för att tillverkas, installeras, bevaras, transporteras eller för att på annat sätt hanteras eller
ombesörjas av den försäkrade eller av någon annan för dennas räkning, eller som utgjorde objekt för någonderas verksamhet
var försäkringstagarens skyldighet att skydda eller att förebygga skada, då den försäkrades verksamhet eller den typ
av arbetsprestation som orsakat skadan eller dess omedelbara effekter beaktas.
7)
som beror på
användningen av registreringspliktig båt, registreringspliktigt
fartyg eller segelbåt, såvida användningen inte hänför sig till
arbete som den försäkrade utfört åt sig själv.
att luftfartyg använts för luftfart, om den försäkrade är skyldig
att ersätta skadan i egenskap av ägare eller innehavare till
luftfartyget, i egenskap av person som använder eller utför
uppdrag i luftfartyget, eller i egenskap av arbetsgivare för
sådana personer
att motorfordon eller motordriven anordning använts i sådan
trafik som avses i trafikförsäkringslagen eller motsvarande
utländsk lag.

Skada som inträffar i arbete, tjänst eller befattning hos annan ersätts ur
försäkringen till det belopp som den försäkrade enligt skadeståndslagen
eller arbetsavtalslagen är skyldig att betala sin arbetsgivare för skada
som åsamkats denna eller av det skadestånd som arbetsgivaren betalat.
Om flera personer är skyldiga att solidariskt ersätta samma skada,
ersätter försäkringen endast den del av skadan som svarar mot den
försäkrades andel i egenskap av skadevållare eller den fördel han haft
av skadefallet. Såvida inte den försäkrade bevisar annat, ersätter försäkringen högst en så stor andel av den totala skadan som antalet personer
utvisar.
Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet eller -avtalet utgör
vid varje försäkringsfall högsta gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet. Skador till följd av samma gärning eller försummelse
anses som ett och samma försäkringsfall, oberoende av om skadorna
konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador
konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den
försäkringsperiod under vilken den första skadan har konstaterats. I
varje försäkringsfall avdras den självrisk som antecknats i försäkringsbrevet eller -avtalet från det skadebelopp som ersätts.
Försäkringen ersätter inte kostnader som beror på rättelse av felaktig
eller bristfällig arbetsprestation eller på att arbetet måste utföras på nytt.
Försäkringen ersätter inte böter eller annan liknande påföljd.
5 ÅTGÄRDER VID SKADA
Den försäkrade ska bereda försäkringsbolaget möjlighet att inspektera
skadan samt medverka till en uppgörelse i godo.
Försäkringsbolaget utreder huruvida den försäkrade är skadeståndsskyldig i det skadefall som anmälts och förhandlar med den som kräver
ersättning. Om den försäkrade ersätter skadan, ingår avtal därom eller
godkänner ett krav, binder detta inte försäkringsbolaget, såvida inte
ersättningsgrunden och -beloppet är uppenbart riktiga.
Om skadefallet leder till rättegång, ska den försäkrade utan dröjsmål
underrätta försäkringsbolaget därom.
Om försäkringsbolaget meddelar den försäkrade att bolaget är berett att
inom gränserna för försäkringsbeloppet träffa uppgörelse med den som
lidit skada om ersättande av skadorna, och den försäkrade inte samtycker till det, är försäkringsbolaget inte skyldigt att ersätta de kostnader
som härefter uppstår och företar inga ytterligare utredningar i ärendet.

Försäkringen ersätter inte skada som orsakas ovannämnda fortskaffningsmedel.
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Rättegång
Om ett ärende som gäller ersättningsskyldigheten eller skadebeloppet i
ett skadefall som ska ersättas i enlighet med försäkringsvillkoren överförs för behandling i rätten, ska den försäkrade omedelbart meddela
försäkringsbolaget om detta. Försäkringsbolaget sköter rättegången och
betalar de kostnader som uppkommer därav inom ramen för försäkringsbeloppet. För att rättegångskostnaderna ska ersättas förutsätts att
skadan har anmälts till försäkringsbolaget innan rättegången
börjar
försäkringsbolaget har beretts möjlighet att utse ett ombud
som biträder den försäkrade.
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