
Verkstadskasko  
För företag som bedriver reparation och service av fordon

Försäkringsvillkor
Gäller från 1.4.2015

1 Försäkringens syfte
Försäkringens syfte är att ersätta en skada som 
orsakats det försäkrade objektet till följd av försäk
ringsfall i enlighet med villkorspunkterna 3.1–3.2 och 
3.4–3.6 för LokalTapiolas kaskoförsäkring för företag. 

Det centrala innehållet i försäkringsavtalet bestäms i 
försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren.

2 Försäkringsform
Försäkringen kan innehålla ett Omfattande verk
stadsskydd eller ett Begränsat verkstadsskydd. 
Försäkringsskyddets omfattning har antecknats i 
försäkringsbrevet.

3 Föremål för försäkring
Föremål för försäkring är fordon som ägs eller är i 
besittning av kunderna och som finns i ett förvarings
utrymme som utgör en enhetlig helhet och som ägs 
eller är i besittning av försäkringstagaren som anges 
i avtalet.

Föremål för försäkring omfattar även tillbehör och 
tilläggsutrustning i enlighet med villkorspunkten 2.1. 
för LokalTapiolas kaskoförsäkring för företag.

4 Giltighetsområde
Försäkringen gäller när fordonen förvaras eller är 
arbetsobjekt på det ställe som angetts i avtalet samt 
under provkörning med direkt anknytning till repara
tionen.

5 Självrisk
Försäkringstagaren har vid varje försäkringsfall en 
fordonsspecifik självrisk som antecknats i försäkrings
brevet. Fordonsspecifika självrisker debiteras dock 
högst fem stycken per ett försäkringsfall.

Avvikande självrisker
• Vid stöldskador där fordonet stulits med fordo

nets egna nycklar är självrisken 50 % av skadebe
loppet. Självrisken är dock alltid minst fem gånger 
stöldförsäkringens självrisk i euro som antecknats i 
försäkringsbrevet.

• Vid stöld och skadegörelseskador är självrisken 
dubbel om gårdsområdet för den fastighet som 
försäkringstagaren administrerar, och där for
donet förvaras, inte är inhägnat och försett med 
ändamålsenliga och med tanke på sin skyddsfunk
tion tillräckligt effektiva lås och övervakningsför
faranden.

6 Säkerhetsföreskrifter
Ändamålet med säkerhetsföreskrifterna är att förhin
dra hotande faror och minska skador som uppstår. 
Den försäkrade och en med denne jämställd person 
ska följa säkerhetsföreskrifterna. Ersättningen mins
kas eller vägras om försummelsen att följa säkerhets
föreskrifterna har bidragit till uppkomsten av försäk
ringsfallet.

I denna försäkring iakttas säkerhetsföreskrifter i 
villkoren för LokalTapiolas Kaskoförsäkring för före
tagskunder (punkt 5.7), säkerhetsföreskrifter för bil 
och maskinverkstäder B40 samt dessutom följande 
särskilda säkerhetsföreskrifter:
• Nycklar till fordon, till förvaringsutrymmet för 

fordonet och till fordonets utrustning ska förva
ras inne i fastigheten i ett låst skåp eller dylikt om 
dessa inte övervakas kontinuerligt.

• För att förhindra stöldskador ska dörrar i fastig
heter förses med lås som skadeförsäkringsbolagen 
godkänt.

• Den som utför en fordonsreparation ska ha ett 
giltigt certifikat för heta arbeten.

7 Övriga villkor som tillämpas på 
försäkringen

På försäkringen tillämpas följande bestämmelser i 
villkoren för LokalTapiolas kaskoförsäkring för före
tagskunder:
• Sakförsäkringar: punkterna 3.1–3.2 och 3.4–3.6
• Rättsskyddsförsäkring: punkt 4.3
• Ersättningsbestämmelser: punkt 5, med undantag 

av punkterna 5.7.1 och 5.7.2
• Allmänna avtalsvillkor: punkterna 1–18, med 

undantag av punkterna 15.4, 15.5, 16.4 och 16.5.
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Försäkringarna beviljas av dessa ömsesidiga försäkringsbolag (FOnummer) som hör till LokalTapiolagruppen: 

LähiTapiola Etelä (01395577) | LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa (01782817) | LokalTapiola Huvudstadsregionen   
LähiTapiola Pääkaupunkiseutu (26473391) | LähiTapiola Itä (22464420) | LähiTapiola Kaakkois-Suomi  

(02259075) | LähiTapiola Kainuu-Koillismaa (02103396) | LähiTapiola Keski-Suomi (02084631) | LähiTapiola  
Lappi (02770017) | LähiTapiola Loimi-Häme (01348594) | LähiTapiola Länsi-Suomi (01340998) | LähiTapiola  

Pirkanmaa (02058433) | LähiTapiola Pohjoinen (22355507) | LähiTapiola Savo (17595979) | LähiTapiola  
Savo-Karjala (02186128) | LokalTapiola Sydkusten  LähiTapiola Etelärannikko (01359875) | LähiTapiola  

Uusimaa (02244690) | LähiTapiola Varsinais-Suomi (02040671) | LähiTapiola Vellamo (02822833) |  
LokalTapiola Österbotten  LähiTapiola Pohjanmaa (01809530) |  

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag (02110342)

Bolagens kontaktuppgifter finns på adress www.lokaltapiola.fi.


