JÄGARFÖRSÄKRING
Försäkringsvillkor
Gäller fr.o.m. 17.9.2021

Försäkringen ersätter även en personskada där en jaktledare

1 Ansvarsförsäkring för jägare

som avses i jaktlagen och jaktförordningen enligt gällande
lag är ersättningsansvarig.

1.1 Försäkrade
Försäkrad är person som inlöst ett giltigt jaktkort. Försäk-

1.4 Ersättningsgrunder

ringen träder dock i kraft för respektive försäkrad fr.o.m. in-

Den skadelidande ersätts för personskador enligt grunder i

lösningen av jaktkortet.

gällande lag/skadeståndslag.

1.2 Giltighetsområde

1.5 Ersättningsbegränsningar

Försäkringen gäller i Norden, EU-länderna, Schweiz och Stor-

Försäkringen ersätter inte

britannien på jaktresor som varar högst 60 dygn.
1.3 Ersättningsbara skador
Försäkringen ersätter personskador som den försäkrade orsakar en annan person i samband med jakt. Skadorna ersätts
även när de är en följd av olycksfall. En förutsättning är att

•

skador som den försäkrade eller en person som utför va-

•

skada som orsakats av jakthund, om det inte är fråga

skadorna orsakas med ett skjutvapen som definieras i para-

övervakning orsakar sig själv,
om skada som orsakats en människa eller ett annat djur
i samband med organiserad storviltsassistans (SRVAverksamhet) på uppdrag av polisen eller nödcentral. Med

graferna 16-19 i jaktförordningen eller en pilbåge som defi-

storviltsassistans avses spårning, fördrivning, avlivning,

nieras i paragraf 20 i jaktförordningen.

transportering och hantering av djur. Detta gäller även
beslut om att jaga bort djuren, vilket fattats av Finlands

Försäkringen täcker även personskador som orsakas en an-

viltcentral.

nan person med skjutvapen, pilbåge och luftvapen under
•

penhanteringsövningar under den försäkrades direkta

•

tävling som hänför sig till upprätthållande av jaktkun-

•

skaper och arrangeras av Finlands viltcentral eller jaktvårdsförening samt Finlands Jägarförbund och dess distriktsorganisation eller annan motsvarande organisat-

sakskador,
skador som orsakas uppsåtligen av den försäkrade eller
en person som utför övningar med skjutvapen, pilbåge
eller luftvapen under den försäkrades direkta övervakning.

ion som hänför sig till jakt
•

skjutövning som utvecklar skyttekunskaper

Om den skadelidande med stöd av folkpensionslagen, sjuk-

jakt på eller eliminering av djur som inte är fridlysta, be-

försäkringslagen, lagen om olycksfallsförsäkring, militärska-

kämpning av invasiva främmande arter eller

delagen, trafikförsäkringslagen, lagar gällande tjänstepen-

•

rengörings- eller inställningsåtgärder som hänför sig till

sioner eller pensioner till anställda eller med stöd av annan

underhåll av vapen som används vid jakt och skjutöv-

försäkring är berättigad till ersättning eller annan förmån till

ning.

följd av samma skada, ersätts den skadelidande endast till

•

den del han inte är berättigad till ersättning eller annan för-

Försäkringen täcker dessutom de personskador som den för-

mån med stöd av lagarna eller förordningarna ovan.

säkrade orsakar en annan person med skjutvapen i samband
med organiserad spårning, fördrivning eller eliminering av

1.6 Försäkringsbelopp

djur på uppdrag av polisen eller nödcentral. Detta gäller även

Försäkringsbeloppet är 1.200.000 euro per skada när en

beslut om att jaga bort djuren, vilket fattats av Finlands vilt-

person eller flera personer skadas eller dör. Försäkringsbelop-

central.

pet är dock högst 1.200.000 euro i alla skador per försäk-

Försäkringen ersätter även personskada som en person som

ringsperiod.

direkt övervakas och handleds av försäkrad som fyllt 18 år
orsakar med skjutvapen en annan person vid övning av skjut-

1.7 Självrisk

vapenhantering på en skjutbana (en plats med anord-

Den försäkrade har en självrisk på 100 euro i varje skada.

ningar, konstruktioner och utrustning för skytte). I detta
syfte gäller försäkringen även vid skjutövning som hänför sig
till den. s.k. utbildningsdelen i jägarexamen.
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1.8 LokalTapiolas regressrätt

drabbar person som direkt övervakas och handleds av försäkrad som fyllt 18 år (med skjutbana avses en plats med an-

Om den försäkrade orsakat skadan genom grov oaktsamhet

ordningar, konstruktioner och utrustning för skytte). I detta

eller under påverkan av alkohol eller drog och därmed bidra-

syfte gäller försäkringen även vid skjutövning som hänför sig

git till att skadan uppkommit, har LokalTapiola rätt att åter-

till den. s.k. utbildningsdelen i jägarexamen.

kräva utbetalda ersättningar från skadevållaren.

2.3.1 Organiserad storviltsassistans (SRVA-verksamhet)

1.9 Övriga villkor som tillämpas

Försäkringen täcker dessutom olycksfallsskador på person

På försäkringen tillämpas även ansvarsförsäkringsvillkoren

när skadorna uppstått i samband med organiserad stor-

(Gemensamma villkor för ansvarsförsäkring VY1 och An-

viltsassistans (SRVA-verksamhet) på uppdrag av polisen eller

svarsförsäkring för verksamhet VA1) som fogats till detta av-

nödcentral. Med storviltsassistans avses spårning, fördriv-

tal till den del de inte strider mot fakta i dessa försäkrings-

ning, avlivning, transportering och hantering av djur. Detta

villkor.

gäller även beslut om att jaga bort djuren, vilket fattats av
Finlands viltcentral.

2 Privat olycksfallsförsäkring för jägare

2.4 Ersättningsbegränsningar

2.1 Försäkrade

Försäkringen ersätter inte en skada som

Försäkrad är person som inlöst ett giltigt jaktkort. Försäk-

•

ringen träder dock i kraft för respektive försäkrad fr.o.m. inlösningen av jaktkortet.

ersätts av försäkringen i punkt 1 (Ansvarsförsäkring för
jägare),
ersätts som arbetsolycksfall med stöd av lagen om

2.2 Giltighetsområde

•

Försäkringen gäller i Norden, EU-länderna, Schweiz och Stor-

Försäkringen ersätter inte heller i punkt 2.3.1 definierade ska-

•

britannien på jaktresor som varar högst 60 dygn.

olycksfallsförsäkring som den försäkrade tecknat (subsidiär
försäkring).

Försäkringen ersätter

•

den försäkrade uppsåtligen orsakat sig själv.

dor när de ersätts med statens medel eller av en annan privat

2.3 Ersättningsbara skador

•

olycksfallsförsäkring eller

2.5 Försäkringsbelopp

om ett skjutvapen som definieras i paragraferna 16-19 i

Ersättningen för vårdkostnader till den del kostnaderna inte

jaktförordningen gått av eller exploderat, och
om en pilbåge som avses i paragraf 20 i jaktförord-

ersätts med stöd av lag är högst 10 000 euro per olycksfall.

ningen gått av eller sönder och

Engångsersättningen för bestående och full invaliditet är 50
000 euro. För partiell invaliditet utbetalas en ersättning som

detta under jakt orsakar oförutsebara olycksfallsskador på
den försäkrade själv förutsatt att ifrågavarande vapen vid

motsvarar invaliditetsgraden.

tidpunkten för olycksfallet är i den försäkrades besittning.

Ersättningen vid dödsfall är 30 000 euro.

Försäkringen täcker ovan beskrivna av skjutvapen och pil-

2.6 Försäkringsvillkor

båge orsakade skador samt skador orsakade av att luftvapen gått av eller sönder även när de inträffar under
•

På avtalet tillämpas vid respektive tidpunkt gällande försäkringsvillkor. Dessa är LokalTapiolas Allmänna avtalsvillkor för

tävling som hänför sig till upprätthållande av jaktkun-

företag och samfund samt LokalTapiolas försäkringsvillkor

skaper och arrangeras av Finlands viltcentral eller jakt-

gällande Privat olycksfallsförsäkring för företag och sam-

vårdsförening samt Finlands Jägarförbund och dess di-

fund.

striktsorganisation eller annan motsvarande organisation som hänför sig till jakt
•

skjutövning som utvecklar skyttekunskaper

•

rengörings- eller inställningsåtgärder som hänför sig till

•

3 Privat olycksfallsförsäkring för funktionär

jakt på eller eliminering av djur som inte är fridlysta, be-

3.1 Försäkrade

kämpning av invasiva främmande arter eller

Försäkrad är person som inlöst ett giltigt jaktkort.

underhåll av vapen som används vid jakt och skjutöv-

Försäkringen träder dock i kraft för respektive försäkrad

ning.

fr.o.m. inlösningen av jaktkortet.

Försäkringen täcker ovan beskrivna av vapen orsakade
olycksfallsskador även när de vid skjutövning på en skjutbana
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3.2 Giltighetsområde

jaktkort eller av familjemedlem som bor i samma hushåll med
denne när hunden används vid organiserad storviltsassistans

Försäkringen gäller i Norden och EU-länderna på jaktresor

(SRVA-verksamhet) på uppdrag av polisen eller nödcentral.

som varar högst 60 dagar.

Med storviltsassistans avses spårning, fördrivning, avlivning,

3.3 Ersättningsbara skador

transportering och hantering av djur. Detta gäller även be-

Försäkringen ersätter olycksfallsskador på person som fun-

central.

slut om att jaga bort djuren, vilket fattats av Finlands vilt-

gerar som funktionär vid
•

Försäkringen träder i kraft när jaktkortet inlöses.

tävling som hänför sig till upprätthållande av jaktkunskaper och allmän skjutövning som utvecklar skyttekun-

4.2 Giltighetsområde

skaper när dessa arrangeras av Finlands viltcentral eller

Försäkringen gäller i Finland.

jaktvårdsförening samt Finlands Jägarförbund och dess
distriktsorganisation eller annan motsvarande organi-

4.3 Ersättningsbara skador

sation som hänför sig till jakt samt
•

Försäkringen ersätter skada på försäkrad jakthund när ska-

förberedelser och underhåll som hänför sig till ovan

dan uppstått i samband med i punkt 4.1 avsedd organiserad

nämnda skjutövningar och tävlingar.

storviltsassistans (SRVA-verksamhet) på uppdrag av polisen

3.4 Ersättningsbegränsningar

eller nödcentral. Detta gäller även beslut om att jaga bort
djuren, vilket fattats av Finlands viltcentral.

Försäkringen ersätter inte
•

•

•

Försäkringen ersätter hundens värde vid skadetidpunkten

skador som funktionären uppsåtligen orsakar sig själv,

när kunden till följd av olycksfallet

sakskador eller
skador på funktionären när denne varit påverkad av al-

•

kohol eller droger när skadorna uppstod och att detta

•

väsentligt bidragit till upp komsten av skadorna.

dör eller
skadas så svårt att en veterinär ordinerar att den nödvändigtvis måste avlivas.

Vid behov fastställer Finska Kennelklubben rf värdet på hunFörsäkringen är sekundär i förhållande till annan försäkring,

den vid skadetidpunkten.

från vilken skadan ska ersättas.

4.3.1 Delersättning vid förlust av bruksegenskap

3.5 Försäkringsbelopp

Med stöd av försäkringen kan även utbetalas en delersätt-

Ersättningen för vårdkostnader till den del kostnaderna inte

ning för förlust av hundens brukegenskap om hunden till följd

ersätts med stöd av lag är högst 10 000 euro per olycksfall.

av olycksfall och trots tillbörlig veterinärvård bestående förlorar en egenskap som hunden bevisligen besuttit och som

Engångsersättningen för bestående och full invaliditet är 50

väsentligen påverkat jaktbruket och hunden till följd av

000 euro. För partiell invaliditet utbetalas en ersättning som

denna förlust blir obrukbar för sitt bruksändamål.

motsvarar invaliditetsgraden.

Delersättningen uppgår till 50 % av hundens i punkt 4.3 an-

Ersättningen vid dödsfall är 30 000 euro.

givna värde vid skadetidpunkten.

3.6 Försäkringsvillkor

Hundens obrukbarhet kan endast konstateras med ett veterinärutlåtande. Kontakta alltid LokalTapiolas veterinärer i

På avtalet tillämpas vid respektive tidpunkt gällande försäk-

fall som gäller obrukbarhet.

ringsvillkor. Dessa är LokalTapiolas Allmänna avtalsvillkor för
företag och samfund samt LokalTapiolas försäkringsvillkor

4.3.2 Vårdkostnader

gällande Privat olycksfallsförsäkring för företag och samfund.

Försäkringen ersätter även kostnader för undersökning och
vård till följd av olycksfall.

4 Olycksfallsförsäkring för jakthund

Vårdkostnaderna omfattar undersökningar som utförts och

4.1 Försäkrad jakthund

material som veterinären ordinerat och använt.

vård som givits av veterinär samt medicin, förband och vård-

Försäkrad är jakthund som ägs av person som inlöst giltigt
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4.5 Självrisk

Det maximala beloppet vårdkostnader som försäkringen ersätter är 2 000 euro per skadefall.

Ägaren till jakthunden har en självrisk på 100 euro vid varje
skada.

4.4 Ersättningsbegränsningar
Försäkringen är subsidiär i förhållande till en eventuell separat hundförsäkring som tecknats för jakthunden.
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