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Datum

Försäkringsbolag
Kontaktperson
Gatuadress
Postadress
Anbudsförfrågan om X församlings försäkringar
Beskrivning av församlingen.
Beskrivning av församlingens skaderiskhantering.

Förhandsannons om anbudsförfrågan (upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdet)
En förhandsannons (nr, datum) enligt lagen om offentlig upphandling har lämnats om denna
anbudsförfrågan.
Vår kontaktperson för anbudsförfrågan
Församlingens kontaktperson är ekonomichef Förnamn Efternamn, telefon ………. och …………,
e-post fornamn.efternamn@evl.fi.
Begäran om komplettering av anbudsförfrågan
Vänligen skicka eventuella begäranden om komplettering av uppgifterna i anbudsförfrågan per epost till vår kontaktperson. Vi skickar svaren på varje anbudsgivares begäran om komplettering till
alla anbudsgivare per e-post. Vi ber er därför sända oss kontaktuppgifterna till er kontaktperson så
fort ni har fått/begärt en anbudsförfrågan. Begäranden om komplettering tas emot fram till datum.
Lämnande av anbud och anbudets giltighet
Vi ber er lämna ert anbud till församlingens ekonomibyrå före torsdag datum kl. 12.00 adresserat
till församlingens kyrkoråd. Anbudet ska lämnas i ett slutet kuvert som förses med beteckningen
”Försäkringsanbud”. Vi ber er också sända vår kontaktperson ert anbud och era
försäkringsvillkor per e-post i elektronisk form efter anbudstidens utgång, i den mån detta är
möjligt. Anbuden ska gälla åtminstone till datum.
Delgivning av församlingens beslut och tillgång till anbudsmaterialet
Församlingen delger alla anbudsgivare sitt beslut skriftligt och bifogar ett sammandrag av
fördelaktighetsjämförelsen.
Jämförelsekalkylerna och det övriga anbudsmaterialet kan studeras närmare i den omfattning som
lagen föreskriver på församlingens byrå (adress) tillsammans med ekonomichefen vid en avtalad
tidpunkt. En separat avgift uppbärs för kopiering och sändning av kompletterande material.
Beställning av försäkringstjänster
Församlingen planerar att beställa försäkringstjänsterna före datum.
Försäkringsavtalets giltighetstid
Avtalets giltighetstid är beroende av kundnöjdheten och andra eventuella omständigheter.
Försäkringsavtalet tecknas att gälla tills vidare med sikte på en avtalstid på 4 år.
Ort och datum
X församling
____________________________
Förnamn Efternamn
Ekonomichef
Bilagor

Bilaga 1: Egendomsförteckning
Bilaga 2: Fordonsförteckning
Bilaga 3: Skadestatistik och löneuppgifter
Bilaga 4: Personstatistik
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JÄMFÖRELSEGRUNDER FÖR FÖRSÄKRINGSANBUD
Upphandlingsbeslutet fattas utifrån anbudens totalekonomiska fördelaktighet.
Fördelaktighetsjämförelsen görs på basis av de försäkringstjänster som församlingen valt.
Jämförelsen tar fasta på följande faktorer uträknat eller uppskattat i euro för en period på 48
månader:
1.
2.
3.
4.

Försäkringspremierna
Skillnaderna i fråga om försäkringsskyddens omfattning och självrisker på nedan nämnt sätt
Systemen för uppföljning och efterhandsuppföljning av skadefall på nedan nämnt sätt
Väsentliga skillnader mellan försäkrings- och skyddsvillkoren beräknat på de grunder som
finns till förfogande
5. Enkelheten med att administrera nyckeltalen för försäkringarna utgående från deras betydelse,
± 2 % från det mest fördelaktiga anbudet om försäkringsformen i fråga
6. Försäkringsbolagens försäkrings-, ersättnings- och tilläggstjänster, som är viktiga för
försäkringstagaren, utgående från deras nyttighet, ± 2 % från det mest fördelaktiga anbudet
7. De väsentliga skillnader som inte kan beräknas på ovan nämnda sätt beräknas på basis av deras
sannolika effekt på de grunder som finns till förfogande.
Försäkringarna beställs skriftligt.
Med skyddsomfattning avses alla de skadefall som försäkringarna ersätter.
I fråga om uppföljningssystem som inverkar på försäkringarna beaktas systemens inverkan på
premierna, självriskerna och de skador som ersätts.
Med nyckeltal för försäkringarna avses de uppgifter om försäkringsobjekten utifrån vilka
premierna och ersättningarna fastställs. Till dessa uppgifter hör bland annat försäkringsbeloppet
och olika tekniska uppgifter som inverkar på premierna och ersättningarna. Därtill beaktas
omständigheter som följer av uppföljningssystemen och som inverkar på premierna, såsom
utbetalda ersättningar och antalet skador.
Med försäkringsbolagens tilläggstjänster som är viktiga för försäkringstagaren avses bland annat
kontaktpersons-, skadereglerings-, skadeinspektions-, internet- och experttjänster.
Beräkningsgrunder för effekten av uppföljningssystemen och skillnaderna i skyddsomfattningar
och självrisker
Premierna i de olika premiesystemen inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen beaktas
enligt följande:
I den genomsnittliga årspremien för 8 år som beräknas enligt prognosen för normala skador
beaktas till 50 procent den genomsnittliga årspremien för 8 år som beräknas enligt den allmänna
storskadeprognosen.
Kalkylexempel

Prognos för normala
skador
Storskadeprognos
Jämförelsepris totalt

Premie per år, €
i medeltal 2008–
2015
100
130

Beräkningsgrund, €

Jämförelsepris, €

100

100

(130–100) * 0,5

15
115

Underlag för anbudsförfrågan
X församling
Gatuadress
Postadress

3/7
Anbudsförfrågan om försäkringar

De jämförelsepremieeffekter som följer av eventuella skillnader i självrisken i de valda
försäkringarna beaktas separat för varje typ av försäkringsobjekt enligt följande:
Typ av försäkringsobjekt
Byggnader

Årlig jämförelsepremieeffekt, €/år
0,5 * (Jämförelsesjälvrisk – Vald självrisk)
0,5 * (Jämförelsesjälvrisk – Vald självrisk)

Lösöre
Tilläggskostnadsförsäkring
Ansvarsförsäkring för verksamhet
Ansvarsförsäkring för förvaltning
Rättsskyddsförsäkring
Fordon
Frivillig olycksfallsförsäkring
Kalkylexempel

0,2 * (Jämförelsesjälvrisk – Vald självrisk)
0,4 * (Jämförelsesjälvrisk – Vald självrisk)
0,2 * (Jämförelsesjälvrisk – Vald självrisk)
0,2 * (Jämförelsesjälvrisk – Vald självrisk)
0,2 * (Jämförelsesjälvrisk – Vald självrisk)
20 * (Jämförelsesjälvrisk – Vald självrisk)
Byggnader:
0,5 * ( 2 000–1 000 €) = 500 €/år
Ansvarsförsäkring: 0,4 * ( 3 000–2 000 €) = 400 €/år

Om inget försäkringsbolag har erbjudit den valda självrisken, väljs för jämförelsen den högre
självrisk som ligger närmast denna.
De jämförelsepremieeffekter som följer av avsaknade skyddsomfattningar beräknas med 75
procents årlig sannolikhet separat för varje typ av försäkringsobjekt enligt följande:
Skyddsomfattni
ng som saknas
Skada
Brott,
naturfenomen
eller VVSEA
Brand
Kalkylexempel

Uppskattad Årlig jämförelsepremieeffekt, €/år
ersättning,
€
5 000
Beräknat med 75 procents årlig sannolikhet och enligt den
10 000 försäkringsobjektsspecifika koefficient som anges i tabellen
ovan
Anbudet förkastas
Skyddsomfattning som saknas:
Skada på lösöre
Skada:
0,75 * 0,5 * 5 000 € = 1 875 €/år

Om någon av de försäkringar som församlingen utvalt saknas helt i anbudet, kan anbudet
förkastas eller också fastställs för dess del en jämförelsepremieeffekt som motsvarar det dyraste
priset för motsvarande försäkring i de övriga anbuden.
Försäkringstagarens rättigheter att godkänna anbud
Församlingen förbehåller sig rätten att bland de frivilliga försäkringar som begärs i
anbudsförfrågan godkänna endast de försäkringar som församlingen önskar och att godkänna
också ett sådant anbud som inte innehåller alla de frivilliga försäkringar som församlingen avstår
från att teckna.
Utarbetande av anbud
Anbudet ska ha samma struktur som anbudsförfrågan och innehålla den premiespecifikation som
där anges. Om premiegrunderna eller försäkringsskyddens omfattning i anbudet avviker från de
premiegrunder eller skyddsomfattningar som angetts i anbudsförfrågan ska avvikelserna nämnas
separat i anbudet, även om de också nämns i försäkringsvillkoren.
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ANBUDSFÖRFRÅGAN OM FÖRSÄKRINGAR

1.

Egendomsförsäkringar
Skyddsomfattningar inom egendomsförsäkring
Helskydd
Egendomsskada som orsakas av en plötslig och oförutsedd händelse
Brand
Egendomsskada som orsakas av brand, sot, explosion eller sprinklerläckage
Naturfenomen Egendomsskada som orsakas av blixtnedslag, storm, översvämning på grund av regn
eller vilddjur
Brott
Egendomsskada som orsakas av inbrott, rån, stöld eller skadegörelse
VVSEA
Egendomsskada på värme-, vatten- eller luftkonditioneringssystem, el- eller
maskinteknik, datanätteknik eller tekniska säkerhetsanordningar som tjänar
användningen av en byggnad, då skadan orsakas av en plötslig och oförutsedd
händelse, samt läckageskada på lösöre.

1.1. Byggnader, fasta konstruktioner och anordningar
Skyddsomfattning
Självriskalternativ
1. Skydden i bilaga 1
1 000, 2 000, 5 000 och 10 000 €
2. Brand, brott, naturfenomen, VVSEA
När det gäller objekt för vilka en försäkringsvolym (= totalvolym) har angetts i bilaga 1 ska
försäkringsbeloppet motsvara objektets återanskaffningsvärde och premierna ska grunda sig på
byggnadens totalvolym, ändamål och andra tekniska nyckeltal.
1.2. Grundlösöre (Bilaga 1)
Skyddsomfattning
1. Skydden i bilaga 1
2. Brand, brott, naturfenomen, VVSE

Självriskalternativ
500, 1 000 och 2 000 €

Om inget försäkringsbelopp har angetts i bilaga 1 ska detta utgöras av återanskaffningsvärdet och
premierna ska grunda sig på den angivna våningsytan, byggnadernas ändamål och andra tekniska
nyckeltal som vi uppger. Försäkringen ska utan särskilt omnämnande inkludera allt övrigt av
församlingen ägt eller leasat lösöre i byggnaderna upp till ett återanskaffningsvärde på 20 000 € per
enskild lös egendom bortsett från nedan nämnda speciallösöre och registrerade fordon.
1.3. Speciallösöre, enskild lös egendom som är värd mer än 20 000 € (Bilaga 1)
Skyddsomfattning
Självriskalternativ
Skydden i bilaga 1
500, 1 000 och 2 000 €
1.4. Personalens egendom
Skyddsomfattning
Brand, brott, naturfenomen, VVSE

Förs.belopp
1 000 €/pers.

1.5. Investeringar under försäkringsperioden
Egendom
Försäkringsbelopp/
engångsanskaffning
Fast och lös
200 000 €
egendom

Självriskalternativ
1 000 €

Skyddsomfattning

Självrisk

Försäkringsskydd för
nuvarande motsvarande
egendom

Självrisk för nuvarande
motsvarande egendom

Syftet med försäkringen är att investeringar som görs under försäkringsperioden ska omfattas av
försäkringen utan separat anmälan. Engångsanskaffningar som understiger försäkringsbeloppet anmäls
i efterskott i slutet av försäkringsperioden i samband med försäkringsbolagets och försäkringstagarens
årliga möte. Engångsanskaffningar som överstiger försäkringsbeloppet ska anmälas innan
försäkringsansvaret träder i kraft.
1.6. Skogar
Skyddsomfattning
Skydden i bilaga 1

Självriskalternativ
1 000 €, 2 000 €
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Fordonsförsäkringar
Trafik- och fordonsförsäkringar
Skyddsomfattning
Trafikförsäkring, bilaga 2
Kaskoförsäkring, bilaga 2

3.

Datum

Självriskalternativ
0€
Självriskerna i bilaga 2

Verksamhetsförsäkringar

3.1. Ansvarsförsäkring för verksamhet
Skyddsomfattning
Ansvarsförsäkring för verksamhet
Skadeslag
Sak-, person- och produktansvarsskador
Förmögenhetsskador
3.2. Ansvarsförsäkring för förvaltning
Skyddsomfattning
Ansvarsförsäkring för förvaltning
Skadeslag
Förmögenhetsskador

Självriskalternativ
500, 1 000 och 2 000 €
Försäkringsbelopp
500 000 eller 1 000 000 €
50 000 €
Självriskalternativ
500, 1 000 och 2 000 €
Försäkringsbelopp
200 000 €

Försäkringen ska täcka ekonomiska skador som orsakas församlingen av anställda och organ som
fattar ekonomiska beslut i församlingen.
3.3. Rättsskyddsförsäkring
Skyddsomfattning
Rättsskyddsförsäkring

Självriskalternativ
1 000 och 2 000 €.

Skadeslag
1. Egna rättegångskostnader
2. Egna rättegångskostnader och motpartens
rättegångskostnader som ådömts av
domstol
3.4. Avbrottsförsäkring
Skyddsomfattning
Avbrottsförsäkring
(tilläggskostnadsförsäkring)
Egen
Byggnad
Ja
Byggnad 1
Ja
Byggnad 2
Ja
Byggnad 3
NEJ
Byggnad 4
Sammanlagt

Försäkringsbelopp
30 000

Självriskalternativ
1 000, 2 000 och 5 000 €

Gatuadress

Postadress

Försäkringsbelopp
100 000
100 000
100 000
150 000
450 000

Avbrottsförsäkringen ska täcka tilläggskostnader som orsakas av avbrott till följd av en plötslig och
oförutsedd skada på ett försäkrat objekt samt kostnader för påskyndat ibruktagande av en byggnad.
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Personförsäkringar

4.1. Lagstadgad olycksfallsförsäkring
Val av premiesystem för anbudsförfrågan
1
2
3

Löner per år
Under 1 miljon
€/år
1–3 miljoner €/år
3–12 miljoner
€/år

Premiesystem
Tariffpremie

Brytgräns
Används inte

System med fast specialpremie
Halvindividuellt premiesystem

Används inte
Används.
Vi begär ett anbud med två brytgränser
eller ber anbudsgivaren välja ut de två
brytgränser som är mest fördelaktiga för
församlingen.

Vi begär en kalkyl som bygger på två alternativa prognoser utan skadespecifik självrisk för åren 2010–
2017 enligt följande skade- och lönemässiga antaganden:
2010
2011
Löner, miljoner €
4
4
Alternativ 1 (Normal, ersättningar 1 000 €)
Tidsbegränsad
8
8
Antal skador
6
6
Alternativ 2 (Storskada, ersättningar 1 000 €)
Tidsbegränsad
8
8
Tidsbegränsad ersättning för
30
0
bestående skada, €
Reservering av bestående
0
100
ersättning från föregående år, €
Antal skador
7
6

2012
4

2013
4

2014
4

2015
4

2016
4

2017
4

8
6

8
6

8
6

8

8

8

8
6

8
6

8

8

8

8

0

0

30

0

0

0

0

0

0

100

0

0

6

6

7

6

6

6

6

Uppge därtill också eventuell utjämningspremie och uppföljningsavgift för hela uppföljningstiden i det
fall att försäkringen sägs upp från 1.1.2018. Om era premiesystem bygger på sådana grunder för
fastställande av premie som inte anges här ber vi er uppge dessa i ert anbud, och vid behov utreda dem
med vår kontaktperson. Om ni anser att något annat av era premiesystem eller någon annan brytgräns
skulle vara mer fördelaktigt för församlingen än de alternativ som nämns ovan, ber vi er göra en
motsvarande jämförelsekalkyl också över det alternativet.
4.2. Lagstadgad grupplivförsäkring, bilaga 3
4.3. Lagstadgad arbetslöshetsförsäkring, bilaga 3
4.4. Frivillig gruppolycksfallsförsäkring
Gruppolycksfallsförsäkring utan självrisk för alla som medverkar i verksamhet, tillställningar och
evenemang som anordnas av församlingen eller huvudsakligen av församlingen i samarbete med
dess intressegrupper samt i frivilligarbete med följande försäkringsbelopp: Ersättning för
vårdkostnader, engångsersättning för invaliditet och dödsfallsersättning 3 000 €. När det gäller
personer som deltar i läger, resor, klubbar, utfärder, körverksamhet och frivilligarbete som
anordnas av församlingen samt förtroendevalda som utför ett förtroendeuppdrag ska försäkringen
gälla även under direkta resor mellan verksamhets-/samlingsplatsen och hemmet. Församlingens
folkmängd är 21 500 personer.
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4.5. Årsreseförsäkring för utrikesresor
Försäkringsgren
FörsäkringsobjektFörsäkringsbelopp
Självrisk
Resenärförsäkring
Vårdkostnader ingen övre gräns
0€
Resenärförsäkring
Engångsersättning för bestående invaliditet
168 000 €
0€
Resenärförsäkring
Dödsfallsersättning
16 800 €
0€
Resgods- och reseansvarsförsäkring
Resgods
3 000 €
0€
Resgods- och reseansvarsförsäkring
Reseansvar
84 000 €
100 €
Resgods- och reseansvarsförsäkring
Rättegångskostnader
16 000 €
100 €
Försäkrade:
Alla som deltar i utrikesresor som arrangeras och övervakas av
församlingen
Antal resdagar:
200 dagar/år
Försäkringen ska omfatta församlingsanställda, förtroendevalda och andra personer (t.ex.
klubbmedlemmar och deras föräldrar) som deltar i utrikesresor som arrangeras av församlingen.
4.6. Sjukkostnadsförsäkring
Skyddsomfattningar
Sjukkostnadsförsäkring, bilaga 4
Vårdkostnader
Läkemedelskostnader

Självriskalternativ
0 €, 50 € och 100 €.

Sjukkostnadsförsäkring för församlingens anställda.

Försäkringsbelopp
5 000 €/sjukdom eller
olycksfall
10 000 €/sjukdom eller
olycksfall

