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Begrepp som används i försäkringsvillkoren 
Resa 
Med resa avses resande som företas bort från den normala, dagliga livsmiljön och som omfattar turresan till resmålet, vistelse på orten samt returresan 
(t.ex. semesterresor). Med resa avses inte sedvanlig förflyttning t.ex. skötsel av ärenden, fritidsintressen, visiter, resor till egen fritidsbostad eller till arbets- 
eller studieorten. 

 
Försäkring till maximibelopp 
Resgods försäkras till ett maximibelopp. Skadebeloppet beräknas också i detta fall enligt dessa försäkringsvillkor, men i ersättning utbetalas högst det 
maximibelopp som valts för objektet och antecknats i försäkringsbrevet. Skador ersätts upp till det avtalade ersättningsbeloppet utan kontroll av huruvida 
det valda maximibeloppet räcker till för att täcka priset för hela det försäkrade objektet (förstariskregeln). 
 
Dagspris på lösöre 
Med ett föremåls dagspris avses det penningbelopp som fås, då från nyanskaffningspriset görs avdrag för sänkning av priset till följd av föremålets ålder, 
användning, försummelse av dess underhåll eller skötsel eller minskad användbarhet. Lösörets dagspris är priset på ett begagnat föremål. 
 
Nyanskaffningspris på lösöre 
Med ett föremåls nyanskaffningspris avses det penningbelopp som behövs för anskaffning av ny likadan eller närmast motsvarande egendom. 
 
Resterande pris 
Med resterande pris avses det pris som egendomen har omedelbart efter en skada uppskattat enligt samma grunder som omedelbart före skadan. 
 
Samling 
Med en samling avses en grupp föremål som samlats enligt ett system och vars pris i form av samling är större än det sammanlagda priset för de enskilda 
föremålen. Typiska samlingar är t.ex. frimärkssamlingar eller myntsamlingar. En samling behöver inte vara fullständig. Med samling avses t.ex. inte en 
antikmöbelgrupp, cd-skivor eller diverse sedvanliga tavlor eller böcker. 
 
Bruksanordning 
Med bruksanordning avses till vattenledningsnät fast kopplad anordning, såsom diskmaskin eller tvättmaskin. 
 
Gängse pris 
Med gängse pris avses det kontanta pris som vid tidpunkten för skadan skulle ha fåtts för föremålet i Finland, om det hade saluförts på ändamålsenligt sätt. 
 
Självrisk 
Med självrisk avses det penningbelopp som antecknats i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren och som avdras från det skadebelopp som ersätts i 
samband med ett försäkringsfall. 
 
Idrottsredskap och -utrustning 
Med idrottsredskap och -utrustning avses föremål som används för idrotts- och motionsprestationer, såsom skid- och slalomutrustning, golfutrustning, 
racketsportutrustning, cykel, rid- och travsportutrustning, vattensportutrustning samt motorsportutrustning. 
 
Elektriska förflyttningshjälpmedel 
Med elektriska förflyttningshjälpmedel avses eldrivna förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots, såsom exempelvis eldrivna 
ståhjulingar, eldrivna sparkcyklar, enhjuliga självbalanserande fordon, seniorskotrar och lätta elassisterade cyklar som till sin effekt eller hastighet inte 
behöver någon trafikförsäkring. Fordon som ska trafikförsäkras omfattas inte av Resgodsförsäkringen.  
 
Elektriska anordningar 
Med elektriska anordningar som räknas till lösöret avses till elnätet kopplade flyttbara anordningar som använder elström. 
 
Försäkringsfall 
Ett försäkringsfall är en händelse som inträffat under försäkringens giltighetstid och som i enlighet med försäkringsavtalet är avsedd att ersättas från 
försäkringen. 
 
Plötslig och oförutsedd skada 
En skada som uppstått till följd av en händelse som inträffat plötsligt och samtidigt utan tecken på förhand och som inte hade kunnat undvikas genom 
normal omsorgsfullhet och förutsägelse. Huruvida en händelse är oförutsedd bedöms objektivt på basis av allmän livserfarenhet, graden av exceptionellt 
händelseförlopp och ersättningssökandens handlande. Huruvida skadan ersätts fastställs på basis av orsaken till skadan, inte på basis av skadans följder. 
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1 Försäkrade och försäkringens giltighet 
Försäkrade är försäkringstagaren och personer som stadigvarande bor i hans eller hennes hushåll. En person anses vara fast bosatt på den adress där 
han eller hon de facto huvudsakligen bor och vistas bl.a. på grund av försörjning, studier eller andra levnadsförhållanden. Som den försäkrades boningsort 
betraktas i regel den adress som antecknats i befolkningsregistermyndighetens register. 
 
Barn under 20 år som reser med sina föräldrar är försäkrade i förädlarnas försäkring, även om de inte skulle bo på samma adress med föräldern. Barnbarn 
under 20 år som reser med sina mor- eller farföräldrar är försäkrade i mor- eller farförälderns försäkring. Det barn och barnbarn som följer med på resan 
ska ha samma tur- och returresa och samma resmål som sina föräldrar och mor- eller farföräldrar. 
 
En fortlöpande försäkring gäller överallt i världen på resa som varar oavbrutet i högst 45 dygn. Om den försäkrade inte har sin stadigvarande boningsort i 
Finland, är försäkringen i kraft endast i Finland. 
 
En tidsbestämd försäkring gäller på det resmål som anges i försäkringsbrevet och är i kraft den tid som valts. 
 
2 Resgods 
Objekt för försäkringen är resgods som tillhör den försäkrade upp till det maximibelopp per skadefall som antecknats i försäkringsbrevet. 
 
Med resgods avses sedvanliga föremål avsedda för dagligt bruk i hushållet och för fritidsbruk som tagits med på resa. Försäkringen omfattar dessutom 
sådan egendom som hyrts eller lånats av en privatperson och som, om den ägdes av den försäkrade, skulle ingå i dennes försäkrade resgods. 
 
Av följande tabell framgår maximiersättningen för enskilda föremål eller särskilda föremåls- eller egendomsgrupper som är objekt för försäkringen. Om den 
maximiersättning som valts för resgodset är lägre än den maximiersättning som anges, utbetalas i ersättning högst den maximiersättning som valts för 
objektet och antecknats i försäkringsbrevet. 
 
Försäkrat lösöre 

Objekt Maximi-
ersättning  
i euro 

Enskilt föremål eller samling   5 000  
 

Högst 5 000 euro värda enskilda konstverk, smycken och 
övriga värdeföremål sammanlagt 

20 000 
 

Högst 5 000 euro värda enskilda föremål som hör till 
samma föremålsgrupp eller som har samma eller liknande 
användningsändamål (t.ex. vapen, fiskeredskap, 
bordssilver, musikinstrument) sammanlagt 

20 000 

Cykel eller elektriskt förflyttningshjälpmedel med utrustning   2 500 
 

Resgods som bestående eller tillfälligt förvaras i 
motorfordon, släpvagn, husvagn eller båt 

  3 500 
 

Verktyg, arbetsredskap och anordningar som används i 
förvärvsverksamhet upp till sammanlagt 

  2 000 
 

Pengar och värdepapper     100 
 

 
Begränsningar 
Objekt för försäkringen är inte 

1) djur 
2) motorfordon, släpvagnar, husvagnar, övriga motordrivna fortskaffningsmedel eller delar och utrustning till dem 
3) anordningar som drivs med förbränningsmotor  
4) egendom som ägs av ett företag. 
5) uppgifter, filer eller program och annat material, såsom virtuella valutor, som ingår i datamedier eller fillagring på nätet 
6) manuskript, avhandlingar, lärdomsprov och andra motsvarande handlingar. 

 
3 Försäkringsskydd 
3.1 Skydd vid plötslig och oförutsedd händelse 
Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till följd av en plötslig och oförutsedd händelse. 
 
Från detta skydd ersätts inte försäkringsfall som enligt dessa försäkringsvillkor kunde ersättas från något annat skydd. 
 
3.2 Brandskydd 
Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till följd av 

- eld som kommit lös, sot, rök eller brandgaser 
- explosion 
- blixt, som slagit ned direkt i den försäkrade egendomen och splittrat den mekaniskt. 

 
3.3 Naturfenomenskydd 
Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till följd av stormvind eller hagel.  
 
3.4 Stöld- och skadegörelseskydd 
Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till följd av 

- stöld eller försök därtill 
- skadegörelse, varmed avses skada som en utomstående orsakar uppsåtligen 
- inbrott, varmed avses att någon bryter sig in i låst byggnad, lokalitet i byggnad eller annan förvaringsplats som till sin konstruktion och hållfasthet ger 

tillräckligt skydd 
- rån, varmed avses tillgrepp eller försök därtill, då en person blivit utsatt för våld eller hot om våld. 

 
3.5 Läckageskydd 
Försäkringen ersätter direkt sakskada som orsakats av läckage till följd av att fast VVS-anordning, VVS-rörnät eller därtill kopplad bruksanordning i 
byggnad plötsligt och oförutsett går sönder. 
 
3.6 Skydd för elektrisk anordning 
Försäkringen ersätter direkt bräckage på elektrisk anordning som orsakats av ett plötsligt och oförutsett elektriskt fenomen (kortslutning, jordslutning och 
överspänning). 
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4 Allmänna begränsningar i försäkringsskydden  
Försäkringen ersätter inte skada, som har orsakats 

1) själva egendomen eller föremålet till följd av 
- behandlings-, användnings- eller arbetsfel 
- konstruktions-, tillverknings- eller materialfel 
- att olämpliga eller kvalitetsmässigt uppenbart svaga delar eller material har använts för dess reparation 

2) av långsamt framskridande händelser, såsom 
- anfrätning eller förskämning 
- svampbildning, mögel eller röta 
- av slitage, materialtrötthet, kondensering eller annat motsvarande långsamt framskridande fenomen 

3) av materialutvidgning eller -minskning till följd av temperaturväxlingar 
4) av lukt 
5) av köld, is, frysning, torka, hetta, fukt eller av snö eller regn 
6) av översvämning till följd av naturfenomen, sjögång eller isens rörelser  
7) av insekter eller skadedjur, med undantag av rengöring av på resa medhavt resgods på grund av vägglöss 
8) av att egendom försvinner eller glöms kvar 
9) av att idrottsredskap eller -utrustning gått sönder eller kommit bort under en idrotts- eller motionsprestation 
10) av att fjärrmanövrerade modellflygplan, helikoptrar eller motsvarande samt deras utrustning eller anordningar som kopplas till dem gått sönder eller 

förkommit i samband med flygning 
11) genom sedvanliga skråmor eller stötar 
12) av datavirus eller sabotageprogram 
13) till följd av bedrägeri, förskingring eller motsvarande svikligt förfarande eller avtalsbrott eller av uppsåtlighet eller grov oaktsamhet hos hyresgäst 
14) av odling av narkotiska växter eller på utrustning och redskap avsedda för detta ändamål 
15) av sådan orsak att skadan kan ersättas på basis av speciallag, garanti, annan förbindelse eller försäkring eller med allmänna medel. 

 
Försäkringen ersätter inte 

16) skada som ett sällskapsdjur orsakat med tänder eller klor eller genom att urinera, ha avföring, kräkas eller fläcka ned 
17) skador på ritningar och handlingar såvida inte nya anskaffas i deras ställe 
18) rena förmögenhetsskador 
19) skada i sådana fall där försäkringsfallet inte kan fastställas; t.ex. stöldskada då händelsetiden, -platsen och omständigheterna inte exakt kan 

fastställas. 
 
5 Säkerhetsföreskrifter  
I säkerhetsföreskrifterna nämns de vanligaste skyddsåtgärderna, varmed man strävar efter att förhindra uppkomsten av skada eller reducera skadans 
omfattning. 
 
Försäkringstagaren, den försäkrade och med honom eller henne jämställbar person ska iaktta säkerhetsföreskrifterna. Om säkerhetsföreskrifterna 
försummas, kan detta leda till att ersättning inte utbetalas eller att ersättningen sänks i enlighet med punkt 5 i de allmänna avtalsvillkoren. 
 
Försäkringstagaren, den försäkrade och med honom eller henne jämställbar person ska se till att föremål eller egendom inte används i strid med 
tillverkarens, importörens eller säljarens bruks-, underhålls- eller installationsanvisningar eller utsätts för alltför stor påfrestning. 
 
I säkerhetsföreskrifterna avses med övervakning av lösöre ständig uppsikt. 
 
5.1 Omsorgsfull användning och förvaring av egendom 

1) Fönster, dörrar och andra ingångar till förvaringsutrymmen för försäkringsobjekt ska vara låsta. Om egendom förvaras i gemensamma utrymmen, dit 
t.ex. bostadsbolagets invånare har tillträde, ska egendomen låsas separat. 

2) Smycken eller andra värdefulla eller stöldbegärliga föremål får inte lämnas i hotellrum, hytt eller andra motsvarande rum, såvida de inte där förvaras i 
ett separat låst utrymme. 

3) Nycklar får inte lämnas eller gömmas i närheten av bostaden eller förvaringsutrymmen. Nycklarna får inte märkas med namn och adress, som kan 
avslöja för upphittaren var egendomen finns. Låset måste omedelbart bytas eller serieläggas på nytt, om nyckeln har hamnat i fel händer. För att 
förhindra stöldskada får nycklarna inte förvaras på synligt ställe eller på ett sådant olåst ställe där en utomstående på förhand vet eller kan anta att 
nycklarna finns.  

4) Egendom som förvaras utomhus eller tagits med ska övervakas för att undvika stöldskada. Om den försäkrade lämnar egendom som han eller hon 
tagit med sig utan övervakning, ska den låsas eller lämnas på en låst förvaringsplats. Värdefull eller stöldbegärlig egendom, såsom t.ex. kameror, 
telefoner, surfplattor, datorer och värdeföremål, får inte lämnas ens i låst motorfordon, släpvagn, båt, husvagn eller tält utan övervakning. 

5) Cykel ska stå under uppsikt eller vara låst.  
6) Den hemliga koden till bank- eller kreditkort får inte förvaras tillsammans med kortet. 
7) Drycker ska hållas på ett sådant avstånd från datorer att de inte kan skada datorn om de spills ut. 
8) Då ett skjutvapen inte används, ska det förvaras i ett säkerhetsskåp, i övrigt inlåst eller annars under lås eller så att en vapendel som hör till 

skjutvapnet förvaras separat med iakttagande av bestämmelserna i skjutvapenlagen (9.1.1998/1). 
9) Varor som är utsatta för fukt- och vattenskador ska vid förvaring i lager placeras på minst 10 cm höjd från golvytan. 

 
5.2 Brandsäkerhet 

1) Försäkringstagaren ska iaktta myndigheternas anvisningar och föreskrifter om brand- och elsäkerhet.  
2) Vid användning och förvaring av brännbara vätskor och flytgas får mängderna inte överstiga de mängder som anges i förordningen om brännbara 

vätskor eller de mängder för vilka det finns tillstånd (statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier 
20.12.2012/856). Flytgas får inte förvaras i källare. 

3) Trasiga elektriska anordningar och installationer ska repareras utan dröjsmål. De får inte användas förrän de reparerats.  
4) Tobaksrökning och uppgörande av öppen eld är förbjudet i sådana utrymmen där det finns lättantändliga ämnen eller material. Det är förbjudet att 

röka i sängen. Cigaretter ska släckas i ett obrännbart kärl. 
5) Eldstad, öppen eld och levande ljus ska övervakas vid användning. De måste stå på ett eldfast underlag och på tillräckligt avstånd från antändligt 

material då de används. 
6) Det är förbjudet att torka och förvara egendom i bastun.  
7) Spis, ugn, grill, rök eller motsvarande ska användas under övervakning. På dem eller i deras omedelbara närhet får inte finnas brännbara föremål. 

Då man lämnar bostaden ska man alltid försäkra sig om att de har släckts eller att strömmen till dem är frånkopplad. 
8) Flyttbara halogenlampor ska användas under övervakning. I lampans omedelbara närhet får inte finnas antändligt material. Lampan ska alltid släckas 

då man lämnar rummet. 
9) Det är förbjudet att ladda elektriska anordningar i närheten av brännbara material, såsom på sängen, på soffan eller nära gardiner eller andra 

textilier. En elektrisk anordning får endast laddas med en laddningsanordning som är avsedd för anordningen i fråga. Elektriska anordningar ska 
hållas under uppsikt när de laddas. 

 
5.3 Avvärjning av transportskador 

1) Egendom som transporteras ska packas på ett för ifrågavarande vara lämpligt sätt, så att den tål sedvanliga påfrestningar av väder och transport. 
Föremål som lätt kan gå sönder samt smycken, värdeföremål och andra stöldbegärliga föremål ska i allmänna kommunikationsmedel transporteras 
som handbagage. 

2) Vätskor samt nedsmutsande eller frätande ämnen ska transporteras separat och packas på ett skyddande sätt så att de inte kan skada annat gods. 
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6 Ersättning av skador 
6.1. Ersättningsgrunder 
Den försäkrade egendomen och det försäkringsskydd som valts har antecknats i försäkringsbrevet.  
 
6.1.1 Direkt sakskada 
Försäkringen ersätter i enlighet med det försäkringsskydd som antecknats i försäkringsbrevet direkt sakskada, som under försäkringens giltighetstid 
drabbar det försäkrade objektet till följd av en plötslig och oförutsedd händelse. Ersättningsgrund vid en sakskada utgör den förlust som direkt orsakats av 
skadan, varför ett begagnat föremål inte alltid ersätts till priset av ett nytt föremål. 
 
Försäkringen ersätter också skäliga kostnader för avvärjning eller begränsning av skada i samband med en direkt sakskada.  
 
Kostnader för byte eller serieläggning av lås ersätts som kostnader för avvärjande av skada endast, om nyckeln råkat i fel händer i samband med stöld, rån 
eller inbrott och det finns anledning att anta att risken för skada därigenom väsentligt har ökat.  
 
6.1.2 Ersättningsbegränsningar 
Försäkringen ersätter inte 

1) minskning av egendomens värde och inte heller förlust eller försämring av garanti eller annan tilläggsförmån som erhållits i samband med köpet på 
grund av ett försäkringsfall eller reparationsarbete som utförts på grund av det 

2) minskning eller förlust av egendomens affektionsvärde 
3) skaderegleringsutgifter eller -kostnader och inte heller kostnader som indirekt ansluter sig till skadan, såsom telefon- och resekostnader, 

inkomstbortfall eller andra motsvarande kostnader 
4) service- och underhållskostnader 
5) kostnader till följd av att föremål, tillbehör eller reservdelar transporteras eller repareras på ett sätt som väsentligt avviker från det normala, t.ex. i form 

av övertids- eller helgarbete som utförs för att spara tid 
6) reparationskostnader, till den del som de överstiger föremålets pris för tidpunkten före skadan 
7) slitage till följd av normal användning av föremålet i samband med försäkringsfallet. 

 
6.1.3 Övriga skador 
6.1.3.1 Förhindrad användning av resgods  
Anskaffningskostnaderna för nödvändighetsartiklar ersätts, när resgods som på ett ändamålsenligt sätt inlämnats för transport försenas minst 6 timmar 
räknat från tidpunkten för den försäkrades ankomst till resmålet. Dessa kostnader ersätts upp till högst 80 euro per resenär för varje påbörjat dygn, dock 
högst sammanlagt 320 euro per resenär. Kostnaderna ersätts mot specificerade verifikat. 
 
Kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar ersätts emellertid inte, om det är fråga om returresan. 
 
Vid stöld, inbrott eller rån utomlands ersätts skäliga extra rese-, telefon- och övernattningskostnader för anskaffning av för returresan nödvändigt pass eller 
visum. Måltidskostnader ersätts inte från försäkringen. 
 
Kostnader för rengöring av på resa medhavt resgods upp till högst 100 euro per resenär, när orsaken har varit vägglöss. 
 
6.1.3.2 Kostnader för transport av resgods 
Skäliga kostnader för transport av resgods till resmålet eller tillbaka hem ersätts när det motorfordon som resgodset transporterades med har drabbats av 
en sådan skada som försäkringen ersätter. 
 
6.2 Uppskattning av egendomens pris och uträkning av skadebeloppet 
6.2.1. Lösöre 
6.2.1.1 Uppskattning av priset på lösöre 
Priset på lösöre värderas enligt nyanskaffningspriset för ett till sina egenskaper och sin användbarhet motsvarande nytt föremål. Som nyanskaffningspris 
används det pris varmed närmast motsvarande föremål kan skaffas i det skadade föremålets ställe, såvida detta är möjligt. 
 
6.2.1.2 Uträkning av beloppet av skada på lösöre 
Skadebeloppet på lösöre som är högst fem (5) år gammalt uträknas enligt nyanskaffningspriset för motsvarande föremål. För de föremål eller 
föremålsgrupper som uppräknas i följande tabell uträknas skadebeloppet emellertid alltid enligt tabellen. Skadebeloppet på övriga föremål som är mer än 
fem (5) år gamla uträknas enligt föremålets dagspris, varmed avses priset för ett begagnat föremål. Föremålets pris sjunker till följd av föremålets ålder, 
användning, försummelse av dess underhåll eller skötsel samt uppenbar inverkan av andra motsvarande orsaker. 
 
Självplockade bär ersätts enligt genomsnittspriset för anskaffningsperioden, dvs. säsongen. Viltkött ersätts enligt värdet vid anskaffningstidpunkten. 
 
Skadebeloppet på konstverk, smycken och övriga värdeföremål uträknas alltid enligt deras gängse pris. 
 
Skadebeloppet på konstverk, tavlor, smycken och handarbeten som den försäkrade själv tillverkat uträknas enligt nyanskaffningspriset för det material som 
använts till dem. 
 
Reparationskostnaderna ersätts högst upp till det skadebelopp som uträknats på ovannämnda sätt.  
 
6.2.1.3 Uträkning av beloppet av skada på bestämda föremålsgrupper 
Vid ersättning av nedan uppräknade egendom görs på nyanskaffningspriset årliga avdrag på basis av föremålets ålder  
 
- Hemelektronik och övriga elektroniska apparater samt optiska apparater med utrustning 

(däremot inte kikare eller teleskop)       9 % 
- Smartklockor och motsvarande      9 % 
- Cyklar samt elektriska förflyttningshjälpmedel med utrustning    9 % 
- Hushållsmaskiner       9 % 
- Övriga maskiner och anordningar      5 % 
- Bärbara datorer, surfplattor och motsvarande   20 % 
- Övrig datautrustning    15 % 
- Glasögon och solglasögon med styrka   15 % 
- Idrottsredskap och -utrustning    15 % 
- Kläder, heminredningstextilier, skodon, väskor, ryggsäckar samt barn- och sittvagnar 15 % 
- Mobiltelefoner och motsvarande    25 % 
- Egendom som används eller är avsedd för förvärvs- och 

företagarverksamhet    15 % 
(om ovannämnda procent för åldersavdrag för det föremål som ersätts inte är större än detta). 
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Avdraget räknas från nyanskaffningspriset för ett motsvarande nytt föremål. På nyanskaffningspriset för en enskild del av ett föremål eller en anordning 
görs åldersavdraget enligt anordningens ålder som helhet, även om den enskilda delen skulle vara yngre. Avdraget görs inte för det år anordningen tagits i 
bruk. Vid beräkning av åldersavdragen avses med det första användningsåret det år när föremålet tagits i bruk. Det första användningsåret upphör vid 
kalenderårets slut, oberoende av vilken tid på året föremålet har tagits i bruk. Åldersavdraget görs också för skadeåret. Åldersavdraget uträknas enligt 
antalet år multiplicerat med avdragsprocenten. 
 
För ovannämnda föremål återstår i pris alltid minst 10 % av nyanskaffningspriset för ett nytt motsvarande föremål, med undantag av följande 
föremålsgrupper: bärbara datorer, surfplattor och motsvarande, övrig datautrustning, glasögon, kläder, heminredningstextilier och skodon samt 
mobiltelefoner och motsvarande. För cyklar återstår i pris alltid minst 28 % av nyanskaffningspriset för en ny motsvarande cykel. 
För ett föremål som skaffats begagnat ersätts högst priset för motsvarande begagnade föremål vid tidpunkten för skadan.   
 
Avdraget görs inte på reparationskostnader som grundar sig på räkning. Reparationskostnaderna ersätts högst upp till det skadebelopp som uträknats med 
avdrag för självrisken. 
 
6.2.4 Övrig egendom 
6.2.4.1 Hyrd eller lånad egendom 
Priset på hyrd eller lånad egendom uppskattas och skadebeloppet uträknas enligt samma grunder som i fråga om eget lösöre, i det fall att egendomen, om 
den ägdes av den försäkrade, skulle ingå i dennes försäkrade lösöre. 

 
6.3 Utbetalning av ersättning 
Försäkringsbolaget ersätter en sakskada efter eget val på något av sätten nedan.   
  
Sakskador ersätts i första hand genom att reparationskostnaderna betalas. Med reparation avses att egendomen återbördas i motsvarande skick som den 
hade före skadan. Försäkringsbolaget har rätt att bestämma det skadade föremålets reparatör eller reparationssätt.  
Reparationskostnaderna ersätts enligt det pris till vilket försäkringsbolaget hade kunnat låta reparera egendomen. I reparationskostnader utbetalas högst 
egendomens värde före skadan. Om egendomen inte repareras trots att det skulle vara möjligt, utbetalas i ersättning ett penningbelopp som motsvarar de 
uppskattade reparationskostnaderna, dock högst upp till det värde som egendomen hade före skadan.  
  
Om egendomen inte kan repareras eller den har gått förlorad och inte återfåtts, utbetalas i ersättning högst föremålets nyanskaffningspris omedelbart före 
skadan med avdrag för det skadade föremålets resterande pris, åldersavdrag och självrisken.  
 
Alternativt kan försäkringsbolaget ersätta en sakskada genom att i stället skaffa motsvarande föremål som är avsett för samma ändamål eller i form av 
penningersättning ersätta det pris till vilket motsvarande föremål kunde ha skaffats (t.ex. utbytesenhet för en mobilenhet). Från anskaffningspriset görs 
avdrag för åldersavdrag och självrisken.  
 
Egendom som ersatts från försäkringen övergår i försäkringsbolagets ägo.  
  
Om egendom som gått förlorad återfås efter att ersättning har betalats ut, ska ersättningstagaren utan dröjsmål överlåta egendomen till bolaget eller 
återbetala ersättningen till denna del.  
  
Ersättningen för smycken och klockor är 60 % av deras gängse pris, såvida inte den försäkrade skaffar nya motsvarande inom sex månader från 
försäkringsfallet.   
 
6.4 Självrisk och övriga avdrag 
6.4.1 Självrisk 
Från det skadebelopp som ersätts avdras en självrisk. Självrisken fastställs enligt försäkringsbrevet och dessa försäkringsvillkor.  
 
Om flera försäkringsobjekt ersätts på basis av samma försäkringsfall med olika självrisker i försäkringsskydden, avdras endast den största självrisken. 
 
Självrisken avdras inte 

- för kostnader för avvärjning och begränsning av skada 
- om objektet varit skyddat med en larmanordning och denna anordning eller dess funktion förhindrat uppkomsten av skada eller begränsat skadans 

omfattning 
- från ersättningen för kostnader som nämns i villkorspunkterna 6.1.3.1 och 6.1.3.2. 

 
6.4.2 Inverkan av personers förfarande 
Försäkringsbolaget kan nedsätta eller förvägra ersättning till sådan försäkrad eller med honom eller henne jämställbar person, som 

1) orsakat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet; detsamma gäller försäkringsfall, där den försäkrades bruk av alkohol eller berusande 
medel har varit en bidragande orsak till försäkringsfallet (punkt 6.1 i de allmänna avtalsvillkoren) 

2) försummat att iaktta försäkringens säkerhetsföreskrifter (punkt 5 i villkoren och punkt 5.1.1 i de allmänna avtalsvillkoren) 
3) försummat att vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa skada (punkt 5.2.1 i de allmänna avtalsvillkoren). 

 
I punkt 7 i de allmänna avtalsvillkoren redogörs för vilka personer som jämställs med den försäkrade. 
 
6.4.3 Skattelagstiftningens inverkan 
Vid uträkning av ersättningsbeloppet beaktas lagarna om beskattning. 
 
6.4.4 Uträkning av avdrag 
Självriskerna och övriga avdrag avdras från det ersättningsbara skadebeloppet i form av successiva räkneoperationer i följande ordning:  

1) beloppet av eventuell skatt 
2) avdrag på basis av livslängd (åldersavdrag) 
3) självrisk 
4) minskad ersättning till följd av personers förfarande.  

 
6.5 Försäkringspremie och Indexjusteringar 
6.5.1 Omständigheter som inverkar på försäkringspremien 
På premien för resgodsförsäkringen inverkar bland annat egenskaper som hänför sig till försäkringstagaren, hans eller hennes familjemedlemmar, de 
försäkrade eller egendomens innehavare, såsom ålder, boningsort och boendemiljö samt försäkrings- och skadehistorien, det försäkrade objektets 
egenskaper och användningsändamål som anges i försäkringsbrevet samt försäkringsskyddets omfattning och självriskens storlek. De faktorer som 
inverkar på premien varierar enligt det objekt som försäkras. 
 
Försäkringsbolaget har rätt att justera försäkringspremien vid ingången av nästa försäkringsperiod till följd av förändring i åldern hos försäkringsobjektet, 
försäkringstagaren, hans eller hennes familjemedlemmar, de försäkrade eller egendomens innehavare. Då justeras försäkringspremien i enlighet med 
förändringen i den statistiska skaderisken som motsvarar förändringen i åldern.  
 
När ålderns inverkan på skaderisken förändras, kan försäkringspremien justeras så att den bättre motsvarar risken. 
 
I de allmänna avtalsvillkoren redogörs för de övriga situationer där försäkringsbolaget har rätt att justera försäkringspremien. 
 



 
 
Resegodsförsäkringsvillkor 
Villkor MAE 130.4, gäller från 1.1.2023 

6 

6.5.2 Indexjusteringar  
Maximiersättningarna, självriskerna och försäkringspremierna justeras årligen vid ingången av nästa försäkringsperiod. Som justeringstal används 
poängtalet för september föregående kalenderår. Om indexet sjunker eller det nya poängtalet är lägre än det poängtal som tidigare använts vid justeringen, 
görs emellertid ingen indexjustering. 
 
I byggnadsobjekt används byggnadskostnadsindex och i övriga objekt levnadskostnadsindex.  
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