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Allmänt om fordonsförsäkringar
Försäkringsperiod
försäkringsperioden är 365 dagar lång och börjar den dag som försäkringen börjar gälla, 
såvida inte försäkringen sägs upp under försäkringsperioden.

Bonusrätt
På premien för kaskoförsäkringen beviljas premierabatt i enlighet med finska 
skadeförsäkring Ab:s bonusbestämmelser. Bonusen stiger med 10 procentenheter 
efter varje försäkringsperiod under vilken ingen ersättning har betalats utifrån 
kollisionsskyddet och fordonet har varit försäkrat genom kollisionsskyddet enligt 
följande:

• motorcyklar: minst 90 dygn

• bilar: minst 120 dygn.

Under en tidsperiod på ett år kan bonusen höjas högst en gång. Högsta möjliga bonus är 
70 procent. Efter varje skada som ersatts från kollisionsskyddet minskar bonusen med 20 
procentenheter. Bonusen sjunker inte vid skador, där en hagelskur eller storm har skadat 
fordonet eller ett parkerat fordon har skadats till följd av plötslig höjning av vattennivån.

Minimipremie
för försäkringsperioden uppbärs alltid en minimipremie, som finns angiven i 
försäkringsbrevet.

Uppsägning av försäkringen
försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp sin försäkring att upphöra under 
försäkringsperioden. Uppsägningen ska anmälas skriftligen till försäkringsbolaget.

försäkringen upphör också, om

• det görs en sådan ändring i fordonets ägar- eller innehavarförhållandena som 
påverkar försäkringens giltighet

• försäkringspremien inte har betalats

• försäkringstagaren byter trafikförsäkringsbolag.

Tillämplig lag
På detta försäkringsavtal tillämpas lagen om försäkringsavtal.

1 Försäkringens giltighet
försäkringen gäller utomlands under en högst 30 dagar lång oavbruten resa i hela 
Europa och länder som hör till gröna kort-systemet utom

• i geografiska regioner i ryssland som inte hör till Europa

• vitryssland, Ukraina, Albanien, kosovo, serbien, Moldavien, iran, israel, Marocko, 
Bulgarien, rumänien, Tunisien och Turkiet.

försäkringen är i kraft eller fortsätter årligen, såvida försäkringstagaren inte säger upp 
försäkringen eller försäkringen inte upphör av andra skäl som nämns ovan eller i lag.

2 Försäkringsobjekt
försäkringsobjekt är i försäkringsbrevet antecknat motorfordon samt i fordonet fast 
installerad standardutrustning som är avsedd att användas i fordonet i trafik.

objekt i försäkringar för motorcykel, moped och snöskoter är också utrustning som 
väsentligt hör till användningen av fordonet, såsom hjälm.

Till ovan nämnda standardutrustning hör också vanlig fast installerad tilläggsutrustning 
avsedd för användning i trafik med i punkt 2.1 nämnda begränsningar.

Brand- och stöldförsäkringsobjekt är också takräcke, takbox och en uppsättning sommar- 
eller vinterdäck i lager som hör till det försäkrade fordonet.

2.1 Begränsningar
försäkringsobjekt är inte

1. utrustning eller konstruktioner avsedda för tävlingsbruk

2. specialmålning eller tejper, t.ex. pärlemor, kameleont eller dekorationer

3. reservdelar till fordonet

4. anordningar som strider mot säkerhets- eller myndighetsföreskrifter eller som har 
installerats i strid med dem, t.ex. radardetektorer
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5. andra mobiltelefoner än fast installerade biltelefoner i bilar

6. bränsle eller smörjmedel

7. eftermonterade karosspaket och delar till dem

8. tilläggsutrustning, konstruktioner och delar som kräver ändringsbesiktning eller som 
inte är ändringsbesiktade.

9. eftermonterade datorer i fordon

10. ljudinspelningar, cd-skivor, dvd-skivor

11. verktyg som inte ingår i fordonets standardutrustning

12. körutrustning, t.ex. overall och stövlar.

radio-, kassettband- och CD-spelare samt annan ljudåtergivningsanordning, Tv-, 
video-, DvD- och bilnavigeringsapparater och biltelefoner som har efterinstallerats 
i bilar utgör försäkringsobjekt upp till 3 000 euro, dock högst värdet av fordonet. i 
maximiersättningen ingår också installation och installationstillbehör.

3 Försäkringsskydd
De skydd som ingår i försäkringen har antecknats i försäkringsbrevet.

3.1 Kollisionsskydd
kollisionsskyddet ersätter direkt sakskada som orsakats av en plötslig och oförutsedd 
yttre händelse, då skadan är en följd av kollision, dikeskörning, att fordonet vält eller 
annan motsvarande plötslig och oförutsebar yttre händelse. En skada som har blivit 
ersatt av kollisionsskyddet sänker bonusen med 20 procent.

3.2 Stöldskydd
stöldskyddet ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till följd av i strafflagen 
avsedd stöld, olovligt brukande, bruksstöld eller försök till dessa, förutsatt att 
försäkringsobjektet vid tidpunkten för händelsen varit låst eller förvarats i ett låst 
förvaringsutrymme, dit utomstående inte har tillträde.

fordonet är låst, då dess karosseriutrymme, dörrar, fönster och lastutrymme är stängda 
och låsta, och låsen fyller sin skyddsuppgift, de nycklar som används för att låsa fordonet 
har avlägsnats från fordonet och ratt- eller styrlås eller anordning som är avsedd för att 
förhindra olovligt brukande är i användning. kravet på låsning gäller alla fordon.

Ett fordon som saknar styrlås (tändningslås) anses vara låst endast om det varit låst med 
ett separat lås. Ett fordon som finns i ett annat fordon eller i en släpvagn anses vara låst 
endast om båda är låsta. Husvagnar och andra släpvagnar anses vara låsta endast om de 
har ett lås som hindrar användning, såsom stånglås.

En förutsättning för att ett fordon som gått förlorat i samband med en stöldskada ska 
inlösas eller ett nytt fordon skaffas i dess ställe är dessutom att det förlorade fordonet 
inte har återfåtts inom 30 dagar från det att försäkringsbolaget fått kännedom om 
skadan och polisanmälan gjorts hos polismyndigheten. stöldskada ska brottsanmälas till 
polisen. försäkringstagaren ska yrka på att den brottsmisstänkta straffas.

3.3 Brandskydd
Brandskyddet ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada som orsakats av eld 
som kommit lös eller blixt som slagit ned direkt i fordonet. Brandskyddet ersätter inte 
skada på elektrisk anordning, ledning, ledningssats eller fordonets elektroniska styrenhet, 
om skadan har orsakats av överhettning, kortslutning, överspänning eller annat inre 
bräckage. Brandskyddet ersätter inte heller skada på fordonets motor eller avgasrör 
till följd av brand eller explosion i dem. Brandskada som inträffat i samband med stöld 
eller bruksstöld ersätts endast om försäkringsobjektet vid tidpunkten för stölden eller 
bruksstölden varit låst eller förvarats i ett låst eller ständigt bevakat förvaringsutrymme.

3.4 Djurkollisionsskydd
Djurkollisionsskyddet ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till följd av 
kollision med ett djur. skador till följd av väjning för djur ersätts från kollisionsskyddet 
enligt försäkringsvillkoren och försäkringen. som djurskada ersätts inte skada som är en 
följdskada till följd av bristfällig cirkulation av olja eller kylarvätska i motorn, växellådan, 
transmissionen, kylsystemet eller luftkonditioneringen.

3.5 Skadegörelseskydd
skadegörelseskyddet ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada om 
den förorsakats av uppsåtlig skadegörelse och en polisanmälan har gjorts. 
skadegörelseskyddet ersätter inte skada som har orsakats med ett annat fordon. 
Uppsåtlig skadegörelse innebär att skadegöraren har haft som avsikt att skada 
försäkringsobjektet.

skadegörelse ska brottsanmälas till polisen. försäkringstagaren ska yrka på att den 
brottsmisstänkta straffas.
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3.6 Inlösningsskydd
från inlösningsskyddet betalas ersättning vid inlösning av fordonet enligt 
bestämmelserna i punkt 7.3.4 i villkoren.

3.7 Bogseringsskydd
Bogseringsskyddet ersätter bogsering av fordonet till närmaste reparationsverkstad, om 
resan avbryts som en direkt följd av ett fel i fordonet eller av att fordonet skadats eller 
kört av vägen.

i stället för bogseringskostnader kan ersättning betalas för arbetskostnader för 
reparation av skada och fel på skadeplatsen, däremot inte för reservdelar. Ersättningen 
uppgår högst till det belopp som motsvarar bogseringskostnaderna.

Dessutom ersätts övriga ändamålsenliga extra rese- och boendekostnader samt andra 
kostnader som uppkommit till följd av att körningen avbrutits. Ersättningen omfattar 
också transport av föraren och passagerarna till avrese- eller destinationsorten 
med det förmånligaste fortskaffningsmedlet. Det belopp som ersätts utöver 
bogseringskostnaderna utgör dock högst 500 euro.

Bogseringsskyddet gäller till utgången av den försäkringsperiod under vilken det har gått 
20 år från den första dagen som fordonet togs i bruk.

3.7.1 Ersättningsbegränsningar i bogseringsskyddet
1. Bogseringsskyddet ersätter inte extra kostnader för transport av andra än fordonets 

förare och passagerare eller förflyttning av ett släp som kopplats till bilen till 
närmaste verkstad tillsammans med bilen. skyddet ersätter inte heller kostnader 
som skulle ha uppkommit oberoende av skadefallet.

2. Bogseringsskyddet ersätter inte kostnader som indirekt ansluter sig till 
skaderegleringen eller skadan, såsom telefonkostnader, inkomstbortfall eller andra 
motsvarande kostnader. sådana andra kostnader är bl.a. kostnader för mat och 
dryck, dagtraktamenten och kostnader som orsakats av skötsel av ärenden.

3. om försäkringsbolaget eller dess samarbetspartner på begäran ger hjälp 
med anledning av ett försäkringsfall, är försäkringsbolaget inte ansvarigt eller 
ersättningsskyldigt för skada som uppstått till följd av hjälpåtgärd eller orsakats av 
att en transport försenats.

4. Ersättning betalas inte från bogseringsskyddet, om det är fråga om att fordonets 
nycklar har lämnats kvar inne i fordonet, nycklarna har kommit bort eller bränslet 
eller, om drivkraften är elenergi, elektriciteten har tagit slut. Beloppet av de 
kostnader som ska ersättas ska påvisas med originalverifikat. om ersättning söks 
för avbrott i resa till följd av ett inre bräckage i fordonet, ska reparationsräkning 
uppvisas.

5. Bogseringsskyddet ersätter inte skada som orsakats av bristfälligt underhåll av 
fordonet eller av att fordonet inte kan startas eller köras på grund av kyla, regn eller 
andra väderrelaterade omständigheter.

6. Bogseringsskyddet ersätter inte skada som orsakas av att fordonet sjunker i vatten, 
kärr eller genom isar.

7. Bogseringsskyddet ersätter inte skada som orsakas av att fungerande verktyg för 
byte av ett funktionsdugligt reservdäck eller reparation av däck saknas.

8. Bogseringsskyddet ersätter inte inkomstbortfall.

3.8 Kontinuitetsskydd vid resa
kontinuitetsskyddet vid resa ersätter förlorade användningsdagar i form av 
penningersättning som uppgår till 50 euro per varje fullt dygn. Alternativt kan 
försäkringstagaren vid behov också komma överens med försäkringsbolaget om att 
hyra ersättande bil. som ersättande bil ersätts fordon upp till klass C. om det försäkrade 
fordonet hör till en lägre klass än C hör det ersättande fordonet till samma klass, inte 
till klass C. när det gäller ersättande fordon har försäkringsbolaget rätt att välja 
biluthyrningsföretag.

Utbetalning av ersättning förutsätter en sakskada som ska ersättas från det försäkrade 
fordonets kaskoförsäkring, såsom kollision, utkörning, brand eller stöld. Ersättning 
betalas också om fordonet inte är i kördugligt skick på grund av ett tekniskt fel i det. 
sådan ersättning är alltid ersättande bil. från ersättningen avdras eventuell ersättning för 
samma tid som betalats ut från en annan försäkring, såsom trafikförsäkringens ersättning 
för stilleståndstid.

om fordonet efter en sakskada är i kördugligt skick, betalas ersättning först efter att 
reparationen av fordonet har påbörjats på reparationsverkstaden. om fordonet inte är i 
kördugligt skick, betalas ersättning från det att skadan har anmälts till försäkringsbolaget. 
Ersättning betalas ut tills det försäkrade fordonet är klart att avhämtas från 
reparationsverkstaden, det i övrigt står till försäkringstagarens förfogande eller ett 
annat fordon har getts, hyrts eller skaffats i dess ställe. för fordonets reparationstid 
betalas ersättning emellertid för högst 30 dagar. i ovan nämnda tid som ersätts 
ingår användningsdagar som gått förlorade i väntan på reparation eller reservdelar. 
Användningsdagar som gått förlorade ersätts till ett antal av högst sju (7) dagar, om den 
totala reparationstiden inklusive väntetiden överstiger tio (10) dygn.
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i följande situationer tillämpas avvikande maximiersättningstid:

• På grund av ett tekniskt fel betalas ersättning för högst fem dagar, inklusive den 
dag som felet uppkom. Ersättning för tekniskt fel betalas högst tre gånger under en 
försäkringsperiod på ett år.

• vid utbetalning av engångsersättning eller vid inlösning av fordonet betalas 
ersättning för högst 14 dagar.

• om fordonet inte är i kördugligt skick på grund av skada som ersätts utifrån 
glasskyddet, betalas ersättning för högst fem dagar.

• På grund av skada som ersätts utifrån däckskyddet betalas ersättning för att resan 
ska kunna fortsätta för en dag.

från kontinuitetsskyddet vid resa betalas ersättning för högst 30 dagar.

3.9 Finansieringsskydd
från finansieringsskyddet betalas ersättning till den del som ersättning i övrigt inte skulle 
betalas ut till fullt belopp på grund av att skadan är en följd av

1. försummelse av säkerhetsföreskrifterna (punkt 5 i villkoren)

2. den försäkrades klandervärda förfarande (punkt 6.4.2 i villkoren)

3. försummelse av den skyldighet att avvärja eller begränsa skada som avses i de 
allmänna avtalsvillkoren (punkt 6.2 i de allmänna avtalsvillkoren)

4. stöldskada som drabbat ett olåst fordon

5. att fordonet använts i trafik under den tid som fordonet på förhand anmälts vara 
avställt.

Ersättning betalas endast till fordringsägaren i ett avbetalningsavtal eller 
finansieringsavtal. finansieringsskyddet gäller inte till förmån för andra.

övre gräns för den ersättning som betalas till fordringsägaren i ett avbetalningsavtal 
eller finansieringsavtal är beloppet av den fordran som inte förfallit vid tidpunkten för 
skadan, dock högst skadebeloppet. Ersättning betalas inte för obetalda avbetalnings- 
och finansieringsposter som förfallit före tidpunkten för skadan. försäkringsbolaget 
har rätt att återkräva ersättning som bolaget betalat ut av fordonets innehavare eller 
skadevållaren. självrisken utgör det självriskbelopp som tillämpas på varje enskilt 
försäkringsfall. Ersättningen kan reduceras med betalda försäkringspremier som hänför 
sig till denna försäkring och som förfallit till betalning.

3.10 Glasskydd
glasskyddet ersätter direkt sakskada till följd av plötsligt och oförutsett bräckage på 
vindruta, sidoruta eller bakruta, då orsaken är ett direkt yttre slag mot glaset, t.ex. ett 
stenskott.En förutsättning för ersättning är dessutom att skadan är av sådant slag att det 
är nödvändigt att reparera eller byta ut rutan för att bibehålla fordonets trafiksäkerhet. 
försäkringsbolaget har rätt att välja verkstad.

glasskyddet ersätter inte skador, som

1. orsakats andra glas eller glaskonstruktioner, såsom speglar, strålkastarhus, takluckor, 
takfönster eller tak av glas

2. orsakats av last eller djur i fordonet eller fordonskombinationen

3. ersätts med stöd av garanti, varudefekt eller produktansvar eller av annan orsak 
repareras utan avgift på fordonstillverkarens, -importörens eller -försäljarens 
bekostnad

4. inte inverkar på fordonets trafiksäkerhet

5. är en följd av att glasrutan slitits eller skråmats

6. orsakats av temperaturförändring eller av inre spänning i glaset.

från ersättningen avdras självrisken 150 euro, om glasrutan byts ut. om glasrutan 
repareras, avdras ingen självrisk.

3.11 Ansvarsskydd
Ansvarsskyddet gäller på resor som varar oavbrutet i högst 45 dygn i sådana gröna 
kortet-avtalsländer som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEs). 
Ansvarsskyddet gäller inte i följande länder: iran, israel, Marocko, Moldavien, Tunisien, 
Turkiet, Ukraina och vitryssland.

försäkrade är det i försäkringsbrevet angivna fordonets förare, innehavare och ägare, 
var och en i respektive egenskap. Ansvarsskyddet ersätter person- och sakskador som 
orsakats utomstående av att det fordon som anges i försäkringsbrevet har använts i trafik 
utomlands och som den försäkrade enligt gällande rättspraxis och lag är personligen 
ersättningsskyldig för.

Utbetalning av ersättning förutsätter att den handling eller försummelse som 
ersättningsskyldigheten grundar sig på har inträffat under försäkringens giltighet. om 
den skadelidande har medverkat till att skadan inträffat ersätter försäkringen endast 
den del av skadan som den försäkrade är ansvarig för. om flera personer är skyldiga att 
solidariskt ersätta en och samma skada ersätter försäkringen endast den del av skadan 
som kan läggas den försäkrade till last. försäkringen ersätter högst en så stor andel av 
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den totala skadan som antalet personer som vållat skadan utvisar, såvida den försäkrade 
inte bevisar något annat.

från ansvarsskyddet betalas ersättning per skadevållande händelse inträffad utomlands 
sammanlagt upp till 250 000 euro vid egendomsskador och sammanlagt upp till 500 
000 euro vid personskador. Maximiersättningarna inkluderar också rättegångskostnader i 
rättegång som gäller skadestånd.

3.11.1 Ersättningsbegränsningar i ansvarsskyddet
Ansvarsskyddet ersätter inte skada

1. för vilken ersättningsansvaret baserar sig på avtal, förbindelse, löfte eller garanti

2. till den del som den skadelidande har rätt till ersättning från en trafik- eller 
olycksfallsförsäkring eller någon annan försäkring, från ett särskilt ersättningssystem 
eller någon annanstans ifrån med stöd av lag eller andra stadganden

3. när det är fråga om böter eller annat straff, skatt, administrativ avgift, 
förverkandepåföljd eller annan liknande påföljd

4. är en följd av felbehandling eller annan patientskada.

Ansvarsskyddet ersätter inte skada som orsakats

1. på flygplatsområde

2. när det fordon som anges i försäkringsbrevet transporteras i ett annat fordon, 
fartyg eller annat transportmedel

3. till följd av en sådan atomskada som beskrivs i atomansvarighetslagen

4. till följd av krig, krigsliknande händelse, strejk eller arbetsinställelse

5. det i försäkringsbrevet angivna fordonets förare, innehavare eller ägare eller deras 
egendom

6. last eller annan egendom i det fordon som anges i försäkringsbrevet

7. det fordon som anges i försäkringsbrevet.

Alla ovan nämnda ersättningsbegränsningar gäller också släpvagn som kopplats till det 
fordon som anges i försäkringsbrevet.

3.11.2 Handläggning av ersättningskrav i ansvarsskyddet
Den försäkrade ska ge försäkringsbolaget tillfälle att inspektera skadan och att medverka 
till en uppgörelse i godo. försäkringsbolaget utreder om den försäkrade är skyldig att 
betala skadeersättning för det anmälda fallet eller inte och diskuterar med den som 
kräver ersättning.

om den försäkrade ersätter skadan, ingår avtal därom eller godtar ett krav är det inte 
bindande för försäkringsbolaget, såvida inte ersättningsgrunden och ersättningsbeloppet 
är uppenbart riktiga. Den försäkrade ska utan dröjsmål informera försäkringsbolaget om 
försäkringsfallet leder till rättegång.

om försäkringsbolaget har meddelat den försäkrade att bolaget är berett att 
inom gränserna för försäkringsbeloppet träffa uppgörelse med den skadelidande 
om ersättning för skadorna, men om den försäkrade inte samtycker till det, är 
försäkringsbolaget inte skyldigt att ersätta de kostnader som uppstår därefter och inte 
heller att företa ytterligare utredningar i ärendet.

3.12 Parkeringsskydd
Parkeringsskyddet ersätter direkt sakskada som ett annat motorfordon genom kollision 
orsakat ett parkerat fordon som utgör försäkringsobjekt, då det skadevållande fordonet 
inte är känt. Utbetalning av ersättning förutsätter att sökande som yrkar på ersättning 
kan ge försäkringsbolaget en tillförlitlig utredning av händelsetiden och händelseplatsen. 
skada som ersatts från parkeringsskyddet leder inte till bonusförlust.

3.13 Däckskydd
Däckskyddet ersätter plötslig och oförutsedd däckskada på fordonet vid användning 
av fordonet. i ersättning betalas kostnader för reparation av däcket eller ett nytt 
motsvarande däck i det skadade däckets ställe, om det inte är möjligt att reparera däcket. 
Ersättning betalas däremot inte om däcket är över två år gammalt eller om spårdjupet 
på däckets slitbana vid tidpunkten för skadan är mindre än fyra millimeter. Tidpunkten för 
köpet av däcket ska kunna påvisas för försäkringsbolaget.

från däckskyddet betalas ersättning upp till 300 euro per skadat däck. självrisken är 50 
euro. ingen självrisk avdras om däcket repareras.

3.14 Naturskadeskydd
naturskadeskyddet ersätter sakskada på försäkringsobjektet, som har förorsakats

1. stillastående fordon till följd av träd som stormvindar fällt

2. stillastående fordon till följd av annat föremål som stormvindar slitit loss

3. fordonets yttre till följd av hagel

4. fordon som står stilla med strömmen avstängd på grund av att vattenytan stigit.
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skada som ersätts från naturskadeskyddet leder inte till bonusförlust. självrisken har 
antecknats i försäkringsbrevet.

naturskadeskyddet ersätter inte sakskada som har orsakats till följd av

1. skada på grund av vatten på styrenhet för fordonets funktioner eller annan skada till 
följd av fukt

2. av vatten vid körning med fordonet på väg eller annat område som är helt eller 
delvis täckt av vatten

3. luftström som ett annat fordon gett upphov till

4. av fenomen eller konsekvenser som utvecklas långsamt, såsom frätning, slitage, 
korrosion, svampbildning, mögel, röta, fukt eller materialtrötthet.

3.15 Rättsskydd
3.15.1 Försäkringens syfte
syftet med försäkringen är att ersätta nödvändiga och skäliga kostnader för juridisk 
hjälp och rättegångskostnader i tviste-, brott- eller ansökningsmål som hänför sig till 
ägande, framförande och innehav av ett i försäkringsbrevet nämnda motorfordon i de 
försäkringsfall som avses i punkt 3.15.4.

3.15.2 Försäkrade
försäkrade är det i försäkringsbrevet angivna fordonets ägare, innehavare och förare, var 
och en i respektive egenskap.

3.15.3 Forum och försäkringens giltighetsområde
Den försäkrade kan använda sig av försäkringen i ärenden som omedelbart kan lämnas 
för behandling vid tingsrätt i finland eller vid motsvarande utländska domstolar i länder 
som nämns i punkt 1 i villkoren.

försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa 
myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. länsstyrelse, förvaltningsdomstol, 
försäkringsdomstolen, arbetsdomstolen, marknadsdomstolen eller högsta 
förvaltningsdomstolen, eller av utländska administrativa myndigheter eller 
specialdomstolar. försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas 
av Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, Europeiska gemenskapernas domstol 
eller Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt.

3.15.4 Ersättningsbara försäkringsfall
3.15.4.1 Definition av försäkringsfall
Med ersättningsbart försäkringsfall avses i tvistemål och ansökningsmål att tvist har 
uppstått. Tvist har uppstått när ett krav som preciserats enligt grund eller belopp har 
bestridits vad gäller grunderna eller beloppet.

försäkringsfall som ersätts utifrån försäkringen är i brottmål följande situationer:

• den försäkrade är svarande

• åtal väcks, då allmän åklagare mot den försäkrade för ett åtal som baserar sig på att 
motorfordonet använts i trafik

• målsägande väcker eller fortsätter ett åtal mot den försäkrade efter att den allmänna 
åklagaren har beslutat att avstå från att väcka åtal eller har återkallat åtalet. Åtal 
har väckts när målsägandes stämningsansökan har inkommit till tingsrättens kansli. 
Åtalet fortsätter när målsäganden skriftligen har meddelat domstolen att åtalet förs 
efter att den allmänna åklagaren återkallat åtalet.

• privaträttsligt krav som ställts av målsägande bestrids vad gäller grunderna eller 
beloppet i kravet

• den försäkrade är målsägande

• privaträttsligt krav som ställts av den försäkrade bestrids vad gäller grunderna eller 
beloppet i kravet.

Åtal eller bestritt krav som avser försäkringsfall ska basera sig på händelse, omständighet, 
rättshandling eller rättskränkning som skett under försäkringens giltighetstid.

3.15.4.2 Ett och samma försäkringsfall
Det är fråga om ett och samma försäkringsfall, då

• två eller flera av de som är försäkrade med denna försäkring står på samma sida i ett 
tviste-, brott- eller ansökningsmål, eller

• den försäkrade har flera tviste-, brott- eller ansökningsmål som grundar sig på 
samma händelse, omständighet, rättshandling eller rättskränkning.

3.15.5 Begränsningar för försäkringsfall
försäkringen ersätter den försäkrade inte kostnader i ärenden

1. där bestridande av krav inte kan påvisas

2. som anknyter till den försäkrades arbete, yrkesutövning eller närings- eller 
förvärvsverksamhet, men inte till ägande, innehav eller framförande av fordonet

3. där det är fråga om trafiktillstånd som krävs för tillståndspliktig person- eller 
godstrafik eller idkande av olovlig trafik
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4. som är av ringa betydelse för den försäkrade

5. där de som är försäkrade med denna försäkring är motparter. försäkringen ersätter 
dock försäkringstagarens kostnader och fordonsförarens försvarskostnader när 
åtalet gäller att motorfordonet använts i trafik.

6. där åtal, som förs av allmän åklagare mot den försäkrade, gäller rattfylleri, grovt 
rattfylleri, smitning i vägtrafik eller överlåtande av fordonet till berusad person

7. där det åtal den allmänna åklagaren för mot den försäkrade gäller grovt 
äventyrande av trafiksäkerheten, äventyrande av trafiksäkerheten, trafikförseelse 
som skett genom fortkörning eller trafikförseelse

8. där det åtal den allmänna åklagaren för mot den försäkrade gäller uppsåtlig 
handling eller grov oaktsamhet

9. som gäller körning utan körrätt

10. som gäller utfärdande av körförbud för föraren

11. som gäller ersättningskrav eller annat krav som riktas mot den försäkrade baserat 
på gärningar som nämns i punkterna 6–10 ovan

12. som gäller privaträttsligt krav från den försäkrade på basis av sådan handling som 
den försäkrade har blivit tilldömd straff för eller då domstolen har avstått från att 
väcka åtal eller avstått från att döma till straff på grund av särskilda bestämmelser. 
om ersättningskravet ändå är baserat på en handling som den försäkrade har 
dömts för på grund av äventyrande av trafiksäkerheten eller trafikförseelse, ersätts 
de kostnader som uppstår av ersättningskravet.

13. som gäller konkurs

14. som gäller utsökning, sådan verkställighetstvist som avses i utsökningslagen eller 
verkställighet i samband med utsökning

15. där det är fråga om förfarande i enlighet med lagen om företagssanering eller lagen 
om skuldsanering för privatpersoner eller frivillig skuldsanering för jordbruksidkare i 
enlighet med landsbygdsnäringslagen

16. där det är fråga om huruvida de kostnader som orsakats av det försäkringsfall den 
försäkrade har anmält helt eller delvis ska ersättas ur denna rättsskyddsförsäkring

17. som behandlas såsom grupptalan.

3.15.6 Åtgärder då försäkringsfall inträffat
om den försäkrade vill utnyttja försäkringen, ska detta skriftligen meddelas 
försäkringsbolaget på förhand. Den försäkrade får då ett skriftligt beslut från 
försäkringsbolaget.

som sitt ombud ska den försäkrade anlita advokat eller annan jurist. om den försäkrade 
inte anlitar ett ombud eller anlitar ett ombud som inte avlagt högre högskoleexamen 
inom juridik eller motvarande utländsk examen, betalas ingen ersättning från 
försäkringen.

i ärenden som framskridit till huvudförhandlingen i tingsrätten ska den försäkrade kräva 
att motparten ska ersätta den försäkrades advokat- och rättegångskostnader till fullt 
belopp. om den försäkrade låter bli att framställa kostnadskrav eller avstår från det utan 
orsak kan den ersättning som betalas från försäkringen enligt lagen om försäkringsavtal 
sänkas eller förvägras. i ärenden som behandlas via medlingsförfarande enligt lagen 
om medling i tvistemål i allmänna domstolar (medling i domstol) behöver kostnadskrav 
emellertid inte framställas på kostnader som har uppstått till följd av medlingsförfarandet.

Den försäkrade har inte rätt att medge beloppet för kostnaderna för skötsel av ärendet 
med bindande verkan för försäkringsbolaget. Den ersättning den försäkrade eventuellt 
har betalat till sitt ombud för ombudets arvoden och kostnader är inte bindande för 
försäkringsbolaget när skäligheten i rättegångskostnaderna värderas.

3.15.7 Ersättningsbestämmelser
3.15.7.1 Försäkringsbelopp
Den övre gränsen för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet är 10 000 euro i varje 
försäkringsfall. Maximibeloppet för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet för 
kostnader som uppstått innan huvudförhandlingen i tingsrätt eller medlingen i domstol 
inletts och för kostnader i ett ärende som har avgjorts utan rättegång är dock högst 25 
procent av maximiersättningen.

3.15.7.2 Självrisk
från de kostnader som ersätts avdras en självrisk. självrisken är lika stor som 
grundsjälvrisken, men minst 20 procent av kostnaderna.

3.15.7.3 Kostnader som ersätts
försäkringen ersätter i enlighet med underpunkterna 1–4 nödvändiga och skäliga 
kostnader för advokat- och rättegångskostnader som orsakats den försäkrade till följd av 
ett försäkringsfall.

1. Tviste- och ansökningsmål

 försäkringen ersätter den försäkrade kostnader för anlitande av ombud och 
bevisföring.
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 om förutsättningen för att föra ett ärende till domstol för utredning är en 
rättshandling eller ett beslut som fattats i ett organ eller vid en förrättning, ersätts 
kostnaderna från och med den tidpunkt då ärendet kan föras till tingsrätt eller 
motvarande utländsk domstol för behandling.

 om ärendet har behandlats genom medling i domstol ersätter försäkringen också 
den försäkrades andel av arvodena och kostnaderna som förorsakats medlarens 
eventuella biträde. Andelen beräknas enligt antalet parter i tvisten.

2. Brottmål

1. Den försäkrade är målsägande

 försäkringen ersätter rättegångskostnader som förorsakats den försäkrade 
till följd av anlitande av ombud och bevisföring till den del det i rättegången 
är fråga om brottbaserat annat privaträttsligt krav från den försäkrade än 
rättegångskostnader.

2. Den försäkrade är svarande

 försäkringen ersätter försvarskostnader som förorsakats den försäkrade till 
följd av anlitande av ombud och bevisföring i sådana brottmål som avses i punkt 
3.15.4.1.

3. sökande av ändring hos högsta domstolen

 om sökande av ändring hos högsta domstolen kräver besvärstillstånd, 
ersätter försäkringen kostnaderna för sökande av ändring endast i det fall att 
besvärstillståndet beviljats.

 kostnader som uppstått vid användningen av extraordinära rättsmedel ersätts 
endast om högsta domstolen har godkänt besväret eller återbrytandet av domen 
eller återställt försutten fatalietid.

4. gemensamt intresse

 om det i målet i väsentlig grad är fråga om annat än den försäkrades eget intresse 
eller den försäkrade har ett gemensamt intresse med andra än personer som är 
försäkrade med denna försäkring, ersätter försäkringen endast kostnader som kan 
anses utgöra den försäkrades andel.

3.15.7.4 Ersättningsbelopp, beräkning av ersättningsbelopp och mervärdesskatt
Advokat- och rättegångskostnader som ersätts från försäkringen bestäms enligt 
rättsnormerna för rättegångskostnader i rättegångsbalken och i lagen om rättegång i 
brottmål.

om domstolen på grund av parternas medgivande eller någon annan orsak inte har 
yttrat något om advokat- och rättegångskostnader i sitt beslut eller om ärendet har 
avgjorts enligt medgivande eller genom förlikning, bestäms de kostnader som ersätts 
också med beaktande av gängse utdömda eller betalda kostnader i motsvarande fall. Av 
kostnaderna ersätts dock högst det belopp som domstolen ålagt motparten att betala, 
om inte domstolen i sina motiveringar till beslutet uttryckligen anser att den försäkrade 
helt eller delvis ska stå för kostnaderna.

vid anlitande av ombud ersätts ett skäligt arvode för ombudets arbete och nödvändiga 
kostnader. Då skäligt arvode och skäliga kostnader bestäms, beaktas värdet på den 
omstridda förmånen, ärendets svårighetsgrad och omfattning samt det utförda arbetets 
omfattning och art. kostnadsbeloppet som ersätts är dock högst lika stort som det 
kostnadskrav som den försäkrade framställt för motparten.

om den försäkrade enligt lagen om mervärdesskatt har rätt att avdra eller söka 
återbäring av den skatt som ingår i advokatfakturan eller rättegångskostnaderna, avdras 
den mervärdesskatt som ingår i kostnaderna från ersättningen.

3.15.7.5 Kostnader som försäkringen inte ersätter
försäkringen ersätter inte

1. kostnader för åtgärder eller preliminär utredning av ärendet före försäkringsfallet. 
kostnader för utredningar och bevis som skaffats före försäkringsfallet ersätts dock 
om utredningen har använts som bevis.

2. kostnader för verkställande av dom eller beslut

3. den försäkrades tidsförlust, arbete för egen del, inkomstbortfall, resor eller 
kostnader för uppehälle och inte heller de tilläggskostnader som orsakats av 
byte av ombud eller ökade eller onödiga kostnader som uppstått till följd av den 
försäkrades eget förfarande

4. kostnader för införskaffande av juridiskt expertutlåtande

5. kostnader som orsakats av polisanmälan eller begäran om utredning eller 
förundersökning i brottmål

6. kostnader för sådana omständigheter eller bevis som domstolen inte beaktar 
eftersom dessa har framförts för sent

7. kostnader som den försäkrade eller hans ombud har förorsakat genom att utebli 
från domstolen, genom att underlåta att följa domstolens bestämmelser eller 
genom att framföra ett påstående som de vet eller borde ha vetat vara ogrundat, 
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eller kostnader som de på annat sätt har orsakat genom att uppsåtligen eller av 
oaktsamhet förlänga rättegången

8. kostnader för rättegång som den försäkrade eller hans ombud har inlett utan att 
motparten gett anledning till det eller för en onödig rättegång som den försäkrade 
eller hans ombud annars åstadkommit uppsåtligen eller av oaktsamhet

9. arvoden eller kostnader för skiljeman eller förlikningsman

10. kostnader för ansökan om allmän rättshjälp.

försäkringen ersätter inte heller motpartens rättegångskostnader som den försäkrade 
ska betala enligt dom eller överenskommelse. Motpartens rättegångskostnader som den 
försäkrade dömts att betala ersätts dock enligt samma villkor som den försäkrades egna 
advokatkostnader, om

• detta har avtalats särskilt och antecknats i försäkringsbrevet

• den försäkrade under rättegången har biståtts av konsumentombudsmannen eller 
dennes underlydande tjänsteman och det med tanke på tillämpningen av lagen och 
konsumenternas allmänna intresse har varit viktigt att sköta den försäkrades ärende, 
eller

• den försäkrades motpart i huvudsak har underlåtit att iaktta 
konsumentklagonämndens, försäkringsnämndens eller något annat motsvarande 
organs beslut som till centrala delar varit positivt för den försäkrade.

3.15.7.6 Övriga ersättningsbestämmelser
1. försäkringsbolaget betalar ersättning för den försäkrades rättegångskostnader och 

advokatkostnader efter att domstols utslag vunnit laga kraft eller förlikning ingåtts.

2. om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen har rätt att dra av den skatt som 
ingår i advokatfaktura, betalar försäkringsbolaget ersättning till den försäkrade för 
advokat- och rättegångskostnader mot den faktura som den försäkrade har betalat.

3. från den ersättning som försäkringsbolaget betalat avdras den kostnadsersättning 
som den försäkrades motpart har ådömts eller förbundit sig att betala till den 
försäkrade, förutsatt att den betalningsskyldige har betalat kostnadsersättningen.

4. om motparten har ådömts eller förbundit sig att till den försäkrade betala 
kostnadsersättning, som vid utbetalning av ersättning från försäkringen är obetald, 
är den försäkrade innan ersättningen betalas ut skyldig att överföra sin rätt till 
kostnadsersättning på försäkringsbolaget upp till det ersättningsbelopp som 
betalas ut från försäkringen.

om den försäkrade själv varit tvungen att betala en del av sina kostnader på grund av att 
kostnaderna överstiger den maximiersättning som avses i punkt 3.15.7.1, är den försäkrade 
skyldig att till försäkringsbolaget överföra den del av motpartens kostnadsersättning 
som överskrider den del som den försäkrade själv betalat.

4. om kostnadsersättning som den försäkrades motpart genom dom eller 
överenskommelse ålagts att betala har betalats till den försäkrade eller den 
försäkrade i övrigt fått räkna den tillgodo, ska den försäkrade till försäkringsbolaget 
återbetala kostnadsersättningen inklusive ränta upp till det försäkringsbelopp som 
betalats ut från försäkringen.

4 Premieåterbäring
4.1 Avställning av fordon
försäkringstagaren är berättigad att i enlighet med de premiegrunder som tillämpas 
av försäkringsbolaget få återbäring för försäkringspremien för fordon för den tid som 
fordonet inte har varit i trafik. Avställningstiden ska meddelas till fordonsregistret på 
förhand enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen. i fråga om bilar utgör återbäringen 
för avställning per dag 1/365 av årspremien. i trafikförsäkringar för motorcyklar som är 
prissatta enligt årstid är beloppet på återbäringen beroende av under vilken tid på året 
fordonet har varit avställt. försäkringspremien återbetalas från och med dagen efter den 
dag som fordonet har avställts.

Återbäring för avställningstid ges endast för följande fordon

• Bilar (kategori M och n)

• Motorcyklar (kategori l3, l4 och l5)

Återbäring för avställningstid ges inte för till exempel följande fordon

• släpvagnar

• Traktorer och arbetsmaskiner

• Mopeder och mopedbilar

• Terränghjulingar

• snöskotrar
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Återbäring ges inte heller om det gäller följande:

• på försäkringar för museifordon

• för fordon med exportskyltar

• oregistrerade fordon

• om det försäkrade fordonet är utomlands.

Under avställningstiden gäller alltid de delskydd som ingår i s-kaskoförsäkringen 
(brand-, stöld-, skadegörelse-, rätts-, ansvars-, bogserings- och djurskydd). i fråga 
om övriga delskydd beror försäkringens giltighet på försäkringsskyddets omfattning. 
kollisionsskyddet gäller endast om fordonet inte har rört sig vid skadetidpunkten.

4.2 Premieåterbäring när avtalet upphör
om försäkringen upphör före avtalad tidpunkt har försäkringsbolaget rätt till premie 
endast för den tid under vilken bolagets ansvar gällt. Återstoden av den redan betalda 
försäkringspremien återbetalas till försäkringstagaren. Premieåterbäringen per dag utgör 
1/365 av årspremien (exklusive försäkringar som är prissatta enligt årstid).

Premien återbetalas dock inte om det belopp som ska återbetalas är mindre än fem euro.

i försäkringar som är prissatta enligt årstid är beloppet på återbäringen beroende av vid 
vilken tid på året försäkringen har upphört att gälla.

4.3 Försäkring som är prissatt enligt årstid
i motorcykel-, moped- och snöskoterförsäkringar som är prissatta enligt årstid faktureras 
försäkringspremierna jämnt under hela året enligt de betalningsrater som du har valt. 
Beloppet på återbetalningen är beroende av vid vilken tid på året fordonet har varit 
avställt eller försäkringen upphört att gälla. se punkt 4.1

Premien kan tas ut för försäkringen även efter avställningen om den ännu inte har 
fakturerats i sin helhet.

5 Allmänna begränsningar av skydden
försäkringen ersätter inte skada som orsakas

1. fordonet till följd av planerings-, installerings-, underhålls-, behandlings-, arbets-, 
konstruktions-, tillverknings- eller materialfel hos fordonet eller av att olämpliga eller 
kvalitetsmässigt svaga delar eller material har använts för reparation av fordonet

2. fordonet eller del av fordonet till följd av för stor påfrestning, överbelastning eller 
vanlig användning

3. till följd av fenomen som utvecklas långsamt, såsom slitage, frätning, korrosion, 
svampbildning, mögel, röta, materialtrötthet eller annat liknande fenomen som 
uppkommer långsamt

4. fordon eller fordonskombination till följd av deras last eller djur i fordonet, såvida 
skadan inte är en omedelbar följd av en skada som ska ersättas från kollisions-, 
stöld- eller brandskyddet

5. vid deltagande i tävling, övning inför tävling, körövning eller annan körning på 
motorbana på område eller vägsträcka som avstängts för allmän trafik

6. av skadedjur och fåglar

7. av fukt, regn, köld, hetta eller isens eller snöns tyngd

8. av vatten vid körning med fordonet på väg eller område som är helt eller delvis 
täckt av vatten

9. till följd av att fordon, med undantag av snöskotrar och fyrhjulingar, sjunkit 
genom is någon annanstans än på vinterväg som uppfyller vägmyndighetens 
säkerhetsföreskrifter och öppnats för allmänt bruk

10. fordonets motor och dess tilläggsanordningar, växellåda, kraftöverförings- eller 
kylsystem genom bristfällig olje- eller kylvätskecirkulation

11. till följd av slitage som beror på att fordonet använts i samband med stöld eller 
olovligt brukande

12. till följd av bedrägeri, förskingring eller motsvarande brott eller avtalsbrott, eller om 
orsakaren till skadan har fått ha fordonet eller fordonets nycklar

13. på grund av felaktigt bränsle eller felaktig bränsleblandning. Denna begränsning 
gäller inte skador som ska ersättas från bogseringsskyddet.

14. på fordonet på grund av en komponent, extrautrustning eller anordning i fordonet.

försäkringen ersätter inte skador som ska ersättas med stöd av garanti, varudefekt eller 
produktansvar. försäkringsbolaget svarar inte heller för kvaliteten på reparationsarbetet.
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6 Säkerhetsföreskrifter
i säkerhetsföreskrifterna anges de vanligaste skyddsåtgärderna för att förebygga 
skador eller minska skadans omfattning. försäkringstagaren, den försäkrade och med 
honom jämställbar person ska iaktta säkerhetsföreskrifterna. om säkerhetsföreskrifterna 
försummas, kan det leda till att ersättning inte betalas eller att ersättningen sänks i 
enlighet med de allmänna avtalsvillkoren. försäkringstagaren, den försäkrade och med 
honom jämställbar person ska se till att föremål eller egendom inte används i strid med 
tillverkarens, importörens eller försäljarens bruks-, underhålls- och installationsanvisningar 
eller utsätts för alltför stor påfrestning.

6.1 Omsorgsfull användning av egendom
1. fordonets däck ska i fråga om slityta och egenskaper motsvara föreskrifter och 

bestämmelser.

2. fordonet ska hållas i ett sådant skick att det uppfyller bestämmelserna i 
fordonslagen, kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars 
konstruktion och utrustning samt övriga föreskrifter och bestämmelser som gäller 
fordonet.

3. fordonet ska besiktas i enlighet med lagar, föreskrifter och bestämmelser.

4. om fordonet repareras genom svetsning, ska beklädningen och andra antändliga 
konstruktioner demonteras från ett tillräckligt stort område. reparationsplatsen 
ska förses med nödvändig utrustning för förstahandssläckning, och nödvändig 
bevakning och efterbevakning ska ordnas på platsen.

5. för uppvärmning av fordonets kupé, motor eller andra delar får det utöver 
standardutrustningen endast användas värmeanordningar som tillverkaren av 
anordningen avsett för att användas i fordon.

6. fordonet får inte lämnas på ett sådant ställe där det efter en tid drar till sig 
brottslingars uppmärksamhet. om fordonet får ett fel eller skadas utanför tätort 
eller på ett annat sådant ställe där fordonet är utsatt för skadegörelse eller stöld, 
ska det omedelbart bogseras i säkert förvar.

7. föraren ska ha av myndigheterna beviljat körkort som förutsätts för att köra ett 
fordon av ifrågavarande fordonskategori eller rätt att framföra fordonet på basis av 
ålder.

8. föraren får inte köra fordonet om föraren är sjuk eller trött.

9. Då lyftkran eller domkraft används, ska fordonets eventuella stödben användas och 
jordmånens bärkraft säkerställas.

6.2 Förvaring
1. fordonet och fordonets nycklar ska förvaras väl och hållas under uppsikt. nycklarna 

till fordonet och dess förvaringsplats får inte förvaras på ett synligt ställe eller 
på ett sådant olåst ställe där en utomstående på förhand vet eller kan anta att 
nycklarna förvaras. fordonets nycklar får inte förvaras i fordonet eller på fordonets 
förvaringsplats.

2. Anmälningsdelen till fordonets registreringsbevis och uppgifter som gör det möjligt 
att tillverka nycklar till fordonet får inte förvaras i fordonet.

3. På fordonets nycklar eller i samband med dem får det inte finnas uppgifter som gör 
det möjligt att identifiera fordonet eller dess ägare eller innehavare, såsom adress, 
telefonnummer eller registreringsnummer.

4. i gemensamma utrymmen ska utrustning som är avsedd för fordonet, t.ex. 
däck, hållas inlåst. Med gemensamma utrymmen avses sådana utrymmen dit 
också andra än försäkringstagaren eller personer som bor i samma hushåll med 
försäkringstagaren har tillträde.

5. Andra än fast installerade Tv-, video-, DvD- och bilnavigeringsapparater får inte 
efter körningen lämnas på en synlig plats i fordonet.

7 Ersättning för skador
7.1 Ersättningsgrunder
försäkringsobjekten och de skydd som valts för objekten har antecknats i 
försäkringsbrevet.

7.1.1 Direkt sakskada och övriga kostnader som ersätts
försäkringen ersätter i enlighet med det avtalade skyddet direkt sakskada som drabbat 
det försäkrade objektet till följd av en plötslig, extern och oförutsedd händelse.

i samband med direkt sakskada som ersätts från försäkringen ersätts dessutom skäliga 
kostnader för nödvändig bogsering från skadeplatsen och avhämtning eller återbördande 
av ett fordon som stulits (punkt 3.2 i villkoren).
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försäkringstagaren är skyldig att vidta åtgärder för avvärjning och begränsning av skada 
i enlighet med bestämmelserna i lagen om försäkringsavtal och i punkt 6.2 i de allmänna 
avtalsvillkoren. i detta fall ersätter försäkringen skäliga räddningskostnader.

7.1.2 Skadeinspektion
försäkringsbolaget ska ges tillfälle att inspektera skadan. skadeinspektion, anvisning 
av reparationsverkstad eller annan teknisk utredning av skadan som försäkringsbolaget 
utför utgör inget bevis på att skadan är ersättningsbar enligt försäkringen eller att 
försäkringsbolaget står som beställare eller betalare av arbetet. innan ersättningsbeslutet 
fattats, ansvarar fordonets ägare eller innehavare till fullt belopp för kostnaderna till följd 
av skadan. försäkringsbolaget svarar inte för kvaliteten på reparationsarbetet.

7.1.3 Ersättningsbegränsningar
försäkringen ersätter inte

1. minskning i fordonets värde

2. särskilda ändrings- eller förbättringsarbeten som utförts i samband med reparation, 
eller andra arbeten eller tillbehör utan samband med skadan

3. kostnader som beror på att fordonet, tillbehör eller reservdelar, för att spara tid, 
transporteras eller repareras med metoder som väsentligt avviker från det normala

4. kostnader som beror på strejk eller arbetsinställelse

5. kostnader som indirekt ansluter sig till skaderegleringen eller skadan, såsom telefon- 
och resekostnader, inkomstbortfall eller andra motsvarande kostnader

6. slitage till följd av normal användning av egendomen i samband med skadefallet

7. bilskatt eller annan skatt eller avgift av skattenatur som ska betalas för fordonet

8. förlust eller stöld av bränsle.

Ersättningen kan sänkas om slitna, rostiga eller sönderfrätta delar har bytts ut på grund 
av att de skadats eller om man har utfört sådana arbeten som medfört att fordonet är i 
väsentligt bättre skick.

7.2 Beräkning av egendomens pris och skadebeloppet
7.2.1 Gängse värde
Det högsta ersättningsbeloppet motsvarar gängse värdet. gängse värde är det 
kontantpris som kan fås för fordonet eller dess utrustning med beaktande av deras 
skick på en allmänt tillgänglig marknad vid skadetidpunkten, när de hålls till salu på ett 
ändamålsenligt sätt.

7.2.2 Åldersavdrag
ibland är det svårt att beräkna ett värde för ett gammalt föremål. Därför använder vi en 
tabell för åldersavdrag för föremål som ska ersättas. i tabellen fastställs dagens värde för 
föremål utifrån föremålets ålder.

vid beräkning av gängse värde tillämpas åldersavdragen i procent när följande föremål 
ersätts i samband med en skada:

• hjälm och intercom

• radio-, kassettband- och CD-spelare samt annan ljudåtergivningsanordning

• Tv-, video-, DvD- och navigeringsapparater samt fastmonterade biltelefoner.

vid beräkning av gängse värde tillämpas åldersavdrag i procent nedan.

• under 2 år 0 %

• under 3 år 30 %

• under 4 år 40 %

• under 5 år 50 %

• under 6 år 60 %

• 6 år eller mer 70 %

Avdraget görs inte från reparationskostnaderna för ett föremål som reparerats. Då ersätts 
reparationskostnaderna högst upp till det gängse värde som uträknats på ovan nämnda 
sätt.

Åldersavdragen görs från det kontanta försäljningspriset för ny likadan eller närmast 
motsvarande egendom. föremålets ålder beräknas från och med tidpunkten för köpet. 
om åldern inte kan verifieras utifrån kvitto, garantibevis eller annat motsvarande verifikat, 
upphör det första användningsåret vid kalenderårets slut, oberoende av vid vilken tid på 
året föremålet har tagits i användning.

7.3 Utbetalning av ersättning
försäkringsbolaget ersätter sakskador på ett av de sätt som avses i punkterna 7.3.1–7.3.4.
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7.3.1 Reparation
sakskador ersätts i första hand så att försäkringsbolaget betalar reparationskostnaderna. 
försäkringsbolaget har rätt att utse reparationsverkstad eller anskaffningsplats, och för 
detta ska den försäkrade kontakta försäkringsbolaget på förhand. i reparationskostnader 
betalas högst egendomens gängse värde före skadan med avdrag för egendomens värde 
efter skadan och självrisken.

7.3.2 Engångsersättning
om egendomen inte repareras trots att det är möjligt betalar försäkringsbolaget 
i engångsersättning ett penningbelopp som motsvarar de uppskattade 
reparationskostnaderna. Detsamma gäller också i situationer där det är svårt att reparera 
fordonet på grund av fordonets ålder eller egenskaper eller dålig tillgång på reservdelar. 
i engångsersättning betalas högst egendomens gängse värde omedelbart före skadan 
med avdrag för egendomens pris efter skadefallet samt självrisken.

7.3.3 Ny egendom som ersätter den skadade egendomen
försäkringsbolaget kan ersätta en sakskada genom att i den skadade eller stulna 
egendomens ställe skaffa motsvarande egendom. i detta fall övergår den skadade 
egendomen i försäkringsbolagets ägo.

om den som är berättigad till ersättning inte vill att motsvarande egendom 
anskaffas trots att det är möjligt, beräknas penningersättningen utifrån det pris till 
vilket försäkringsbolaget kan skaffa motsvarande egendom. från detta pris görs 
avdragen i enlighet med punkt 7.4.4 i villkoren. försäkringsbolaget har rätt att utse 
anskaffningsplats eller varuleverantör.

7.3.4 Inlösning
försäkringsbolaget kan ersätta en sakskada genom att lösa in fordonet och dess 
utrustning till dess gängse värde eller, om försäkringen omfattar inlösningsskydd, enligt 
bestämmelserna för skyddet. vid inlösning övergår äganderätten till fordonet och 
utrustningen på försäkringsbolaget, såvida inte annat överenskommits.

7.3.4.1 Inlösningsskydd
från inlösningsskyddet betalas ersättning vid inlösning av fordonet enligt följande 
bestämmelser:

Inlösning av ny bil

fordonet inlöses till det kontanta försäljningspriset för ett nytt likadant fordon vid 
tidpunkten för skadan eller, om ett sådant fordon inte längre finns till salu, till det 
kontanta försäljningspris som fordonet haft när ett sådant fordon senast funnits till salu 
som nytt, om

• fordonet första gången registrerats för högst tre (3) år sedan fordonet har körts 
högst 60 000 km

• de uppskattade reparationskostnaderna utgör över 50 procent av ovan nämnda pris 
för ett nytt likadant fordon vid tidpunkten för skadan eller när ett sådant fordon 
senast funnits till salu

• fordonet ända från den första registreringen har varit endast i försäkringstagarens 
ägo eller besittning.

Inlösning av begagnad bil

om ovan nämnda förutsättningar för inlösning till nyvärde inte uppfylls, inlöses fordonet 
till det gängse värde fordonet hade omedelbart före skadan förhöjt med 30 procent, 
såvida de uppskattade reparationskostnaderna är över 60 procent av fordonets gängse 
värde.

i ersättning betalas emellertid högst det kontanta försäljningspriset för ett nytt likadant 
fordon vid tidpunkten för skadan eller när ett sådant fordon senast funnits till salu. 
som ersättning betalas högst fordonets gängse värde vid anskaffningstidpunkten. Då 
ersättning betalas från inlösningsskyddet, är självrisken lika stor som den självrisk som 
tillämpas på respektive försäkringsfall.

7.4 Självrisk och övriga avdrag
7.4.1 Självrisk
från det skadebelopp som ersätts avdras en självrisk. självrisken fastställs enligt 
försäkringsbrevet och dessa försäkringsvillkor.

självrisken avdras inte för kostnader för avvärjning och begränsning av brandskada.

vid skador som inträffar på områden där det utövas hastighets- eller körningsträning 
eller annan därmed jämförbar verksamhet tillämpas tredubbel självrisk, dock alltid minst 
25 procent av skadebeloppet. På skador som inträffar utanför norden tillämpas dubbel 
självrisk. På skador som inträffar i ryssland, Estland, lettland, litauen, Polen, rumänien, 
Albanien, Makedonien, serbien och Montenegro tillämpas fyrdubbel självrisk, men vid 
stöldskador är självrisken ändå alltid minst 25 procent av skadebeloppet.

i ansvarsskyddet är självrisken det belopp som antecknats i försäkringsbrevet. Då 
ersättning betalas från inlösningsskyddet, är självrisken lika stor som den självrisk som 
tillämpas på respektive försäkringsfall.
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7.4.2 Inverkan av den försäkrades eget förfarande
Ersättning betalas bara av särskilda skäl om den försäkrade eller med honom jämställbar 
person har förorsakat försäkringsfallet vid framförande av fordon i sådant tillstånd att 
alkoholhalten i hans blod under eller efter färden uppgick till minst 0,5 promille eller 
han hade minst 0,22 milligram alkohol per liter i sin utandningsluft, eller om han har 
förorsakat försäkringsfallet då han annars har framfört fordon under sådan påverkan 
av alkohol eller annat rusmedel än alkohol att hans förmåga till felfria prestationer var 
kännbart nedsatt. om någon har lidit skada vid framförande av fordon under påverkan av 
alkohol eller annat rusmedel än alkohol i andra än i ovan nämnda fall, kan den ersättning 
som betalas honom nedsättas beroende på vilken andel han hade i skadan.

försäkringsbolaget kan sänka ersättningen eller helt förvägra ersättning till den 
försäkrade eller med honom jämställbar person, som

• orsakat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

• orsakat försäkringsfallet då han använt fordonet i kriminellt syfte eller för att gynna 
brott eller förövaren av sådant

• försummat sin plikt att iaktta försäkringens säkerhetsföreskrifter (punkt 6 i villkoren 
och punkt 6.1 i de allmänna avtalsvillkoren)

• försummat sin plikt att vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa skada (punkt 6.2 
i de allmänna avtalsvillkoren).

7.4.2.1 Identifikation
vad som ovan sagts om den försäkrade, tillämpas på motsvarande sätt på den som

• med den försäkrades samtycke är ansvarig för ett motorfordon eller släpfordon som 
utgör försäkringsobjekt

• tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar försäkrad egendom

• bor tillsammans med den försäkrade i gemensamt hushåll och använder 
försäkringsobjektet tillsammans med honom.

vad som ovan sagts om den försäkrade i fråga om iakttagande av säkerhetsföreskrifter, 
tillämpas på motsvarande sätt på den som på basis av ett anställnings- eller 
tjänsteförhållande till försäkringstagaren ska sörja för att säkerhetsföreskrifterna iakttas.

7.4.2.2 Försäkringsbolagets regressrätt vid bilskada
Utöver vad som nämns i punkt 13 i de allmänna avtalsvillkoren har försäkringsbolaget i 
följande fall rätt att återkräva ersättning som bolaget betalat ut:

Till försäkringsbolaget övergår upp till det ersättningsbelopp som bolaget betalat ut, 
den försäkrades rätt till ersättning av motorfordonets ägare, innehavare, förare eller 
passagerare, om denna framkallat försäkringsfallet

• uppsåtligen eller av grovt vållande

• av oaktsamhet genom att köra ett fordon som olovligt tagits i bruk

• vid framförande av fordon i sådant tillstånd att alkoholhalten i hans blod under eller 
efter färden uppgick till minst 0,5 promille eller han hade minst 0,22 milligramalkohol 
per liter i sin utandningsluft, eller om han har förorsakat skadan då han annars har 
framfört fordon under sådan påverkan av alkohol eller annat rusmedel än alkohol att 
hans förmåga till felfria prestationer var kännbart nedsatt.

Den försäkrades rätt till ersättning på basis av någon annan försäkring eller garanti, med 
stöd av lag eller från allmänna medel övergår till försäkringsbolaget upp till det belopp 
som bolaget betalat ut.

7.4.3 Skattelagstiftningens inverkan på ersättningsbelopp
vid beräkning av ersättningsbeloppet beaktas stadgandena om beskattning.

7.4.4 Beräkning 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 användning (åldersavdrag)

3. självrisk

4. procentuell självrisk/tilläggssjälvrisk

5. eventuell minskad ersättning till följd av den försäkrades förfarande.
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