
Yhdessä hyvä tulee.

Pohjolan Mittaturva 
Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset
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 Matka-
vakuutukset      

 
     

Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen.

* Puhelut palvelunumeroon 0303 0303 maksavat kotimaisista kiin-
teän verkon lankaliittymistä ja matkapuhelinliittymistä 0,0835 €/
puhelu + 0,12 €/min. Puhelut OP-puhelinpalveluun 0100 0500 
maksavat normaalin paikallisverkkomaksun (pvm) tai matka-
puhelinoperaattorisi hinnaston mukaisen matkapuhelinmaksun 
(mpm). Puhelut muihin 010-numeroihin maksavat kotimaan kiin-
teän verkon lankaliittymistä 0,0835 €/puhelu + 0,07 €/min ja 
matkapuhelinliittymistä 0,0835 €/puhelu + 0,17 €/min. Hinnat 
sis. alv 24 %. Turvallisen pankki- ja vakuutusasioinnin vuoksi 
asiakaspuhelut nauhoitetaan.

Pohjolan vakuutus- ja korvauspalvelu  0303 0303*
 
Ajanvaraukset konttoreihin 
OP puhelinpalvelusta  0100 0500*

Hätäpalvelut 24 h
- Auto- ja kotivahingot  010 253 0012*
- Matkahätäpalvelut
 Eurooppalainen Emergency Service  +358 10 253 0011*
 - Vakavat sairaus- ja onnettomuustapaukset
  Eurooppalaisen lääkäripäivystys +358 800 9 0707
  SOS-International, Kööpenhamina +45 70 10 5054

Helpointa vakuutusten ostaminen on verkkokaupassa. Kerro 
meille, mitä haluat vakuuttaa. Suosittelemme sinulle sopivia 
vakuutuksia ja kerromme, mitä eri vaihtoehdot maksavat. Kir-
jaudu omilla pankkitunnuksillasi verkkopalveluun sivulla op.fi 
tai pohjola.fi. Sieltä löydät myös omilla tiedoillasi esitäytetyt 
vahinkoilmoitukset ja voit tehdä muutoksia olemassa oleviin 
vakuutuksiin.

Vakuutukset verkossa
Tarkista vakuutusturvasi elämän eri käänteissä ja vähintään 
kerran vuodessa. Näin maksat vain siitä, mitä tarvitset ja tiedät 
mitä jätät omalle vastuullesi.

Asioi Osuuspankissa  
tai soita meille

 
Mittaturvan vakuutukset myöntävät Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen (matkavakuutukset) ja OP-Henkivakuutus 
Oy (henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset). Vakuutuksen sisältö on kokonaisuudessaan kerrottu  
vakuutusehdoissa. Vahingot korvataan ehtojen mukaisesti.

Tiesithän, että Mittaturvan ja Autoturvan vakuutusmaksuista 
kertyy OP-bonuksia*? Kertyneillä bonuksilla maksetaan kodin, 
perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuja. Keskittämällä asioin-
tisi meille, voit saada OP-bonusten lisäksi tuntuvia alennuksia. 
Saat myös selkeän kuvan omasta taloudestasi, sillä voit hoitaa 
sekä pankki- että vakuutusasiasi op.fi:ssä kätevästi yksillä tun-
nuksilla.

Lue lisää osoitteesta op.fi/edut.

* OP-bonuksia kertyy Osuuspankin omistajajäsenelle ja Helsingin  
  OP Pankin asiakkaalle, jonka pankki- ja/tai vakuutusasiointi on  
  vähintään 5 000 euroa kuukaudessa.

Keskitä.  
Saat etuja.
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Pohjolan
Mittaturva

Hyvä tietää
oikeuksistasi

Henkilö-
vakuutukset

Seuraeläin- 
vakuutukset
             

 Matka-
vakuutukset      

 
     

Vastuu- ja 
oikeusturvavakuutus 

Easy
   15–25-vuotiaille
                         

s.30

s.24

s.26

s.22

s.28

Omakoti 
-vakuutus

s.13 s.4

 s.9

Metsä-
vakuutukset

 

Mittaturva on vakuutussopimus, johon voit kerätä sinulle sopivat vakuutukset. Vakuutukset auttavat tapahtuupa vahinko kotona, 
töissä, vapaa-ajalla tai matkoilla.

Varaudu vahinkoihin
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Henkilövakuutukset 
– Turvaa sinulle ja perheellesi

Omaisuus vakuutetaan, mutta unohtuvatko perheenjäsenet ja omaan talouteesi liittyvät riskit? Sairastuminen, tapaturma, työ-
kyvyttömyys tai läheisen kuolema horjuttavat taloudellista turvallisuutta.  

Ennakoimaton muutos elämässä ei sotke perheesi taloutta, kun vakuutat itsesi ja läheisesi. 

Maksetaan...

Hoitokuluvakuutus korvaus sairauden tai tapaturman 
hoitokuluista

Tapaturmavakuutus

    - Hoitokorvaus korvaus tapaturman hoitokuluista

    - Päiväkorvaus korvaus tapaturmasta johtuvasta 
työkyvyttömyydestä

    - Haittakorvaus kertakorvaus tapaturman aiheutta-
masta pysyvästä fyysisestä haitasta

    - Kuolinkorvaus kertakorvaus kuolemasta, jos va-
kuutettu kuolee tapaturmaisesti

Henkivakuutus kertakorvaus kuolemasta, riippu-
matta kuolinsyystä 

Työkyvyttömyysvakuutus kertakorvaus sairauden tai tapa-
turman aiheuttamasta pysyvästä 
työkyvyttömyydestä.

Missä voimassa?
Mittaturvan henkilövakuutukset ovat voimassa kaikkialla maa-
ilmassa, mutta sairauden osalta kuluja korvataan vain Suomes-
sa tehdystä tutkimuksesta tai hoidosta. Jos matkustat, täydennä 
turvaa matkustajavakuutuksella s. 10.

Mitä harrastat - oletko vakuutettu?
Jos harrastat urheilua kuntoilumielessä, sinulle riittävät useim-
miten Mittaturvan vakuutukset sellaisenaan. Huomioi, että 
henkilövakuutukset eivät ole voimassa mm. urheiluliiton tai 
-seuran järjestämissä kilpailuissa, otteluissa tai harjoituksissa. 

Kysy meiltä urheilulaajennusta, joka ei koske kilpaurheilua, 
mutta jolla laajennat turvaasi koskemaan mm. seuraavia muu-
toin vakuutukseen kuulumattomia lajeja: kamppailu-, kontak-
ti- tai itsepuolustuslajit, voimailulajit, kehonrakennus, mootto-
riurheilulajit, ilmailulajit, kiipeilylajit, laite- ja vapaasukellus, 
freestylehiihto, nopeus- ja syöksylasku sekä siipi- ja leijapur-
jehdus.

Kysy urheiluliitosta tai -seurasta lisenssin yhteydessä Sportti-
turvaa. Jalkapalloturvan voit ostaa sivuilta jalkopalloturva.fi. 
Mikäli harrastuksellesi ei löydy Sporttiturvan kautta kilpaurhei-
luvakuutusta, meiltä saat ryhmä- tai yksilöllisen vakuutuksen 
kilpaurheilua varten. 

Varaudu elämän riskeihin
Henkilövakuutukset antavat turvaa sairastumisen, tapaturman, 
työkyvyttömyyden tai läheisen kuoleman varalta. Voit valita esi-
merkiksi hoitokuluvakuutuksen tapaturmien ja sairauksien ku-
lujen varalta, tapaturmavakuutuksen haittakorvauksen pysyvän 
haitan varalta ja henkivakuutuksen kuoleman varalta.

Vakuutetun tulee asua Suomessa  
vakinaisesti
Vakuutettuna voi olla henkilö, joka asuu Suomessa vakinaises-
ti ja hoitokulu- ja tapaturmavakuutukseen tarvitaan myös voi-
massa oleva Kela-kortti. Vakinaisesti Suomessa asuvaksi ei kat-
sota vakuutettua, joka oleskelee yli puolet vuodesta ulkomailla.

Kun muutat ulkomaille tai oleskelet pidempään ulkomailla,  
ota yhteyttä meihin.

Terveysselvitys
Hoitokulu-, henki- ja työkyvyttömyysvakuutusta haettaessa 
täytät terveysselvityksen itsestäsi tai huoltajana lapsestasi. Ta-
paturmavakuutukseen tarvitaan terveysselvitys vain yli 70-vuo-
tiaalta. 

Terveystiedot tulee olla totuudenmukaisia. Jos myöhemmin 
selviää, että tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, voimme 
alentaa korvausta tai evätä sen kokonaan tai purkaa sopimuk-
sen. Vaikka et olisi täysin terve, vakuutus voidaan silti myöntää 
ja siitä voidaan rajata olemassa oleva sairaus/sairaudet pois.

Jos vaihdat henkilövakuutusta, pidä olemassa oleva henkilöva-
kuutus voimassa, kunnes terveysselvityksesi on käsitelty ja saat 
uuden vakuutuksen.

Mikä vaikuttaa vakuutuksen hintaan? 
Vakuutuskohtaiset päätöksesi vaikuttavat hintaan:
•	Hoitokuluvakuutuksessa: Vakuutetaanko henkilö ennen 

vai jälkeen syntymän? Onko koti-irtaimistosi vakuutettu 
Pohjolassa? Otatko urheilulaajennuksen? 

•	 Tapaturmavakuutuksessa: Mitä korvauslajeja, omavastuita 
ja vakuutusmääriä valitset? Otatko urheilulaajennuksen?

•	Henkivakuutuksessa: Otatko yhden hengen turvan vai pa-
riturvan?

Henkilöitä vakuutettaessa hintaan vaikuttavat myös vakuute-
tun ikä, valinnaiset omavastuut ja vakuutusmäärät. Vakuutetun 
iän perusteella vakuutusturvaan ja -maksuun tulee muutoksia 
vuosittain. 

Jotta vakuutusturvan määrä pysyy ajan tasalla, vakuutusmäärät 
ja -maksut on sidottu indeksiin.

Ota yhteys meihin aina kun elämäntilanteesi muuttuu, esim. 
vaihdat asuinpaikkaa tai ammattia tai aloitat uuden harrastuksen.
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Hoitokuluvakuutus
Hoitokuluvakuutus korvaa sairauksien ja tapaturmien hoito- ja 
tutkimuskuluja, käytät sitten yksityistä tai julkista terveyden-
hoitopalvelua Suomessa. 

Vakuutus korvaa myös hoitokuluja, jos tapaturmaisesti louk-
kaannut ulkomailla. Huomioi, että matkustajavakuutus s. 10 
antaa laajemman turvan matkalle.

 

 

Hoitokuluvakuutus lapsen terveystietojen 
perusteella
Toinen vaihtoehto on ottaa vakuutus lapselle 2 kk ikäisestä 
alkaen. Vakuutus myönnetään lapsen terveystietojen perus-
teella, joten lapsen mahdolliset sairaudet saattavat vaikuttaa 
hakemaasi vakuutukseen. Esimerkiksi, jos vauvalla on kahden 
ensimmäisen kuukauden aikana todettu korvatulehdus, vakuu-
tuksesta saatetaan rajata pois korvatulehduksen hoitokulut tiet-
tyyn ikään asti.

Omavastuu ja korvausten haku
Hoitokuluvakuutuksesta korvataan kuluja vakuutuksen voi-
massaoloaikana yhteensä enintään 50 000 euroa. Maksetut 
korvaukset vähentävät tätä summaa. Omavastuu on 10 % va-
kuutuskauden aikana haetuista kuluista, kuitenkin vähintään 
100 euroa kultakin vakuutuskaudelta. 

Voit hakea meiltä korvausta heti, kun korvattavien kulujen mää-
rä ylittää 100 euroa. Tämän jälkeen voit hakea korvausta sitä 
mukaan kun kuluja syntyy. 

Korvausta haet helposti omilla pankkitunnuksillasi verkko-
palvelussasi osoitteessa op.fi (Osuuspankin asiakkaat) tai  
pohjola.fi (muiden pankkien asiakkaat). 

Sairauden ilmentyessä tai tapaturman sattuessa hakeudu  
kumppaniverkostomme hoitolaitokseen, jotka löydät sivuilta  

pohjola.fi tai kysy numerosta 0303 0303.  
Tilanteen vakavuudesta ja ajankohdasta riippuen voit myös  

hakeutua terveyskeskukseen tai sairaalan ensiapuun.

Kenet voi vakuuttaa ja mihin asti  
voimassa?
Hoitokuluvakuutus

Kenelle? syntyvälle lapselle tai  
2 kk–64 v

Milloin päättyy? 80 v (65 v muuttuu  
tapaturmavakuutukseksi)

Omavastuu 10 % kuluista,  
väh. 100 €/vakuutuskausi

Vakuutusmäärä 50 000 €

Vakuuttaa voi syntyvän lapsen tai 2 kk–64-vuotiaan. Vakuutusta 
haettaessa jokaisesta vakuutettavasta henkilöstä täytetään ter-
veysselvitys. Kun vakuutettu täyttää 65 vuotta, hoitokuluvakuu-
tus muuttuu tapaturmavakuutukseksi, jonka vakuutusmäärä on 
17 000 euroa ja 70-vuotiaana vakuutusmäärä muuttuu 8 500 
euroon. Toisin sanoen 65–80-vuotiaille korvataan hoitokuluja 
tapaturman perusteella, mutta ei sairauden. Vakuutus päättyy 
sen vakuutuskauden lopussa, kun vakuutettu täyttää 80 vuotta.

Tapaturman hoitokuluja korvataan vakuutuksen päätyttyäkin, 
kunhan tapaturma on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana. 

Hoitokuluvakuutus syntyvälle lapselle
Hoitokuluvakuutus on hyvä ottaa jo ennen lapsen syntymää, 
näin vakuutus on voimassa syntymähetkestä.  Muistilista va-
kuutuksen hakemisesta syntyvälle lapselle: 

Viimeistään 3 kk  
ennen laskettua aikaa

Ennen laskettua aikaa

•	 Tee hakemus. 
•	 Täytä äidin (alle 40 v.) 

terveysselvitys ja liitä mu-
kaan kopio äitiyskortista.

•	 Saat tiedon vakuutuksen 
myöntämisestä ja laskun 
varausmaksusta.

•	Maksa varausmaksu erä-
päivänä, jotta vakuutus 
tulee voimaan.

Viimeistään 3 kk  
syntymän jälkeen

Ensimmäinen  
vakuutusmaksu

Ilmoita meille lapsen nimi ja 
henkilötunnus.

Maksetaan yhdessä muiden 
Mittaturvan vakuutusten 
kanssa. Maksusta vähenne-
tään varausmaksu*.

* Jos lapsen tietoja ei ilmoiteta ajoissa, viim. 3 kk syntymän  
 jälkeen vakuutus ei tule voimaan, eikä varausmaksua palauteta. 
 Varausmaksua ei myöskään palauteta, jos vakuutus irtisanotaan.

 
Tiesithän, että Mittaturvan ja Autoturvan 
vakuutusmaksuista kertyy OP-bonuksia? 
Kertyneillä bonuksilla maksetaan kodin, 
perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuja.

!
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Mitä hoitokuluvakuutus korvaa?
Hoitokuluvakuutus korvaa lääkärin määräämiä sairauden ja ta-
paturman aiheuttamia välttämättömiä tutkimus- ja hoitokuluja 
siltä osin, kuin niitä ei korvata sairausvakuutuslain tai jonkin 
muun lain nojalla. Ohessa kooste siitä, mitä hoitokuluvakuutus 
mm. korvaa. Hoitokorvaus on verotonta.

Mittaturvan ehdoissa kattavuus ja rajoitukset on esitetty laa-
jemmin ja tarkemmin. Vahingot korvataan ehtojen mukaisesti.

Esimerkkejä mitä hoitokuluva-
kuutus korvaa kun kyseessä on 

sairaus tapaturma*

Lääkärin ja muun terveyden-
huoltoalan ammattilaisen  
tekemät tutkimukset ja hoidot

kyllä kyllä

Apteekeissa myytävät  
luvanvaraiset lääkkeet 

kyllä kyllä

Sairaalan hoitopäivämaksut  
enintään 40 €/pv (v. 2012)

kyllä -

Sairaalan hoitopäivämaksut 
kokonaan

ei kyllä

Hammasvamman tutkimukset  
ja hoidot

ei kyllä

Kohtuulliset matkakulut paikalli-
seen lääkäriin, hammaslääkäriin 
tai hoitolaitokseen (Pohjola voi 
valita hoitopaikan)

ei kyllä

Välttämätöntä hoitolaitoksessa 
annettua fysikaalista hoitoa yksi 
enintään 10 kerran hoitojak-
so leikkaus- tai kipsaushoidon 
jälkeen 

ei kyllä

Sairaanhoitolaitoksessa annettu 
kuntoutus

ei kyllä

välttämättömät ylimääräiset  
kulut koulumatkoista, kun  
alle 20-vuotias vakuutettu on 
tapaturman vuoksi lääkärin 
määräyksestä tehnyt koulu- 
matkat lisäkustannuksia  
aiheuttavalla kulkuneuvolla 

ei kyllä

Rikkoutuneet, käytössä olleet 
silmälasit, kuulokojeen, ham-
masproteesin ja turvakypärän, 
korjaus- tai jälleenhankintakus-
tannukset (viimeistään 2 kk  
kuluessa lääkärin hoitoa vaati-
neesta tapaturmasta)

ei kyllä

Erityisen ja yksittäisen voiman-
ponnistuksen ja liikkeen välit-
tömästi aiheuttaman lihaksen 
tai jänteen venähdysvammasta 
hoitokuluja korvataan enintään  
6 viikon ajalta, kun lääkärihoitoa 
on annettu 14 vuorokauden 
kuluessa ko. tapaturmasta.  
(Huom! Magneettitutkimusta ja 
leikkaustoimenpiteitä ei korvata 
ko. tapaturmassa)

ei kyllä

 * Myös tapaturmavakuutus (s. 7) korvaa nämä ja lisäksi se antaa turvaa  
   tilapäisen työkyvyttömyyden, pysyvän haitan ja kuoleman varalta.

Esimerkkejä yleisistä korvausrajoituksista 
hoitokulu-, tapaturma- ja matkustaja-
vakuutuksissa   
Vahinkoja, jotka ovat tapahtuneet urheiluliiton tai -seuran jär-
jestämissä kilpailuissa, otteluissa tai valmennusohjelman mu-
kaisissa tai lajille ominaisissa harjoituksissa, ei korvata. Lue 
lisää s. 4.

Henkilövakuutukset eivät korvaa mm.
•	 lääkinnällisiä välineitä tai muita apuvälineitä, tekojäseniä 

tai ortopedisiä sidoksia ja tukia.
•	 hiven- ja kivennäisaineita, ravinto-, rohdos- eikä vitamii-

nivalmisteita, perusvoiteita eikä antroposofisia ja homeo-
paattisia tuotteita.

•	 raskaudentilan muutoksiin liittyviä hoitoja ja tutkimuksia 
sekä niihin liittyviä komplikaatioita kaikilta osin.

•	 huumausaineen, alkoholin, lääkeaineen, nikotiinin tai 
muun aineen käytön aiheuttaman riippuvuuden hoidosta 
aiheutuneita kuluja.

•	 lääkeaineen väärinkäytöstä tai alkoholin tai huumaavan 
aineen käytöstä aiheutuvia kuluja.

•	 kaikilta osin fysioterapiaa, psyko- ja neuropsykotoimintaa 
tai puheterapiaa.

•	 ulkomuotoon tai -näköön liittyviä tai elämän laatua paran-
tavia hoitoja, ellei kyse ole erittäin vakavasta loukkaantu-
misesta. 

Tapaturmana ei korvata mm.
Tapaturmasta riippumatonta sairautta, vammaa, vikaa tai tuki- 
ja liikuntaelimistön rappeutumaa ei korvata, vaikka ne olisivat 
olleet oireettomia ennen tapaturmaa. Yleisesti hyväksytyn lää-
ketieteellisen näkemyksen mukaisesti ne kuitenkin olennaisesti 
vaikuttavat tapaturmasta aiheutuneen vamman syntyyn tai sen 
paranemisen pitkittymiseen.

Korjaat märkää laituria ja liukastut. Selkäsi venähtää ja kipeytyy. 
Olet neljä kuukautta työkyvytön. Saat tapaturmavakuutuksesta liu-
kastumisen aiheuttamasta venähdyksestä päiväkorvausta kuuden 
viikon ajalta. Hoitokulut korvataan samalta ajalta. Sitä pitempään 
kestäneen työkyvyttömyyden katsotaan aiheutuneen selän rappeu-
tumismuutoksista, jotka olivat olleet olemassa jo ennen tapaturmaa. 

Olet hämmästynyt asiasta. Selkäsi ei ole aikaisemmin oireillut, 
mutta lääketieteellisen kokemuksen mukaan ennestään terveen se-
län venähdysvamma paranee noin 6–8 viikossa. Hoitokuluvakuu-
tus korvaisi hoitokulusi sikäli kuin niiden katsottaisiin aiheutuneen 
sairaudesta.

Nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä, akillesjän-
teen repeämää, eikä nivelten tavantakaista sijoiltaan menemistä 
ei korvata tapaturmana, ellei vamma ole aiheutunut tapatur-
masta, jossa tervekin kudos vaurioituisi.

Vakuutetun sairauden, vian tai vamman aiheuttamaa tapatur-
maa ei korvata. 

Saat epilepsiakohtauksen ja kaadut tuolia vasten. Hampaasi murtuu. 
Hammasvammaa ei korvata tapaturmana, koska kaatuminen on joh-
tunut epilepsiastasi eikä tapaturmasta.
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Tapaturmavakuutus
Tapaturma voi sattua kenelle tahansa ja missä tahansa. Tapatur-
mavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Tarkistathan, 
että olet vakuutettu harrastuksissasi s. 4, Mitä harrastat - oletko 
vakuutettu? Ulkomaan matkoilla tarvitset laajemman turvan an-
tavan matkustajavakuutuksen s. 10. 

Mikä on tapaturma?
Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ulkoista ja ruumiinvamman 
aiheuttavaa tapahtumaa, joka sattuu vakuutetun tahtomatta, 
esimerkiksi kaatuminen, liukastuminen tai putoaminen. 

Tapaturmavakuutuksesta korvataan myös erityisen ja yksittäi-
sen voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama 
lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkä-
rihoitoa 14 vrk kuluessa. 

Lisäksi tapaturmana pidetään vakuutetun tahtomatta sattuvaa 
hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistoa, paleltumista, 
paineen huomattavan vaihtelun aiheuttamaa vammautumista 
ja kaasumyrkytystä sekä erehdyksessä nautitun aineen aiheut-
tamaa myrkytystä. 

Kaikissa tapaturmiin liittyvissä hoidoissa me autamme lääkäri-
keskuksen, sairaalan tai hoitolaitoksen valitsemisessa. 

Kenet voi vakuuttaa, mihin asti  
voimassa?
Tapaturma-
vakuutus

Hoito- 
korvaus

Päivä- 
korvaus

Haitta-
korvaus

Kuolin-
korvaus

Minkä 
ikäisen voi 
vakuuttaa?

7 vrk–79 v 18–55 v 7 vrk–79 v 7 vrk–79 v

Milloin
päättyy?

80 v 60 v 80 v 80 v

Omavastuu 0 €,  
50 €– 

1 000 €

0 pv – –

Valittavat 
vakuutus-
määrät

8 500–
20 000 €

1–84 €, 
max. 360 
päivältä

5 000– 
170 000 €

1 680– 
170 000 €

Vakuuttaa voi 7 vrk–79-vuotiaan. Yli 70-vuotiaille vakuutettavil-
le tapaturmavakuutus myönnetään terveysselvityksen perustel-
la. Vakuutus päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa 
kun vakuutettu täyttää 80 vuotta. Mutta kun vakuutettu täyttää 
70 vuotta, vakuutusmäärät muuttuvat: hoitokorvaus on enin-
tään 8 500 €, haitta- ja kuolinkorvaukset ovat enintään 20 000 €.

Omavastuu ja vakuutusmäärät
Yhtä tapaturmaa kohti vähennetään valitsemasi omavastuu ja 
kuluja korvataan samasta tapaturmasta enintään tapaturman 
sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. 

Vakuutusmäärää valitessa pohdi, kuinka suuren korvauksen 
tarvitsisit yhtä tapaturmaa kohti ja minkä omavastuun valitset. 
Haittakorvauksessa kannattaa muistaa, että korvaus määrite-
tään haitta-asteen mukaan. Hinta ei nouse paljon, vaikka valit-
set suuren summan. 

Tapaturmien hoitokulut
Tapaturmavakuutuksen hoitokorvauksesta korvataan lääkärin 
määräyksiin perustuvia tapaturmien aiheuttamia välttämättö-
miä tutkimus- ja hoitokuluja tapaturman perusteella, ei sairau-
den. Katson sivun 6 taulukko sarake tapaturma. 

Lisäksi se korvaa psykiatrin antamaa tai lääkärin määräämää 
psykologin antamaa psykoterapiaa enintään 10 käyntiä yhtä 
tapaturmaa kohti. Hoitoon on hakeuduttava kolmen kuukau-
den kuluessa tapaturmasta. Terapiaa annetaan myös henkisen 
vamman hoitoon, jos se johtuu vakuutettuun kohdistuneesta 
väkivaltarikoksesta tai vakuutetun asuntoon kohdistuneesta 
murrosta, tulipalosta tai luonnonkatastrofista. 

Päiväkorvaus tilapäisen  
työkyvyttömyyden varalta
Päiväkorvausta maksetaan niiltä päiviltä, jotka vakuutettu on 
työkyvytön tapaturman vuoksi. Enintään sitä maksetaan 360 
päivältä ja se on verotettavaa tuloa. Sitä ei makseta, jos työky-
vyttömyys johtuu psyykkisistä syistä.

Haittakorvaus pysyvän haitan varalta
Haittakorvaus maksetaan tapaturmasta aiheutuneesta pysy-
västä fyysisestä haitasta. Täydestä haitasta (haittaluokka 20) 
maksetaan koko vakuutusmäärä, osittaisesta haitasta haittaa 
vastaava osa vakuutusmäärästä. Sosiaali- ja terveysministeri-
ön haittaluokitus (1–20) perustuu vamman laatuun. Ammattia, 
harrastuksia ja muita yksilöllisiä olosuhteita ei oteta huomioon. 
Esimerkiksi haittaluokan 2 mukaisesta haitasta maksetaan ker-
takorvauksena 10 % tapaturman sattuessa voimassa olleesta 
vakuutusmäärästä. Pysyvä haitta määritetään aikaisintaan kol-
men kuukauden ja viimeistään kolmen vuoden kuluessa tapa-
turmasta. Haittakorvaus on verotonta.

Kuolinkorvaus läheisille
Kuolinkorvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee tapaturman 
aiheuttamiin vammoihin kolmen vuoden kuluessa tapaturmas-
ta. Edunsaajana olevalle lähiomaiselle kuolinkorvaus on vero-
vapaata 35 000 euroon saakka. Vakuutusta otettaessa edunsaa-
jat ilmoitetaan kirjallisesti.

Miten haen korvauksia?
Täytä korvaushakemus kustakin tapaturmasta erikseen. Kor-
vausta haet helposti omilla pankkitunnuksillasi verkkopalve-
lussasi osoitteessa op.fi (Osuuspankin asiakkaat) tai pohjola.fi 
(muiden pankkien asiakkaat). 
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Henkivakuutus Työkyvyttömyysvakuutus
Työkyvyttömyysvakuutus antaa tärkeää turvaa erityisesti silloin 
kun menot on mitoitettu palkkatulojen mukaan. Työkyvyttö-
myyseläke on parhaimmillaan vain noin 60 % palkasta.

Työkyvyttömyysvakuutus

Minkä ikäisen voi vakuuttaa? 18–55 v 
(terveysselvityksen perusteella)

Milloin päättyy? 60 v

Vakuutusmäärä 10 000 € 

Sovittu kertakorvaus maksetaan, jos vakuutettu tulee vakuutuk-
sen voimassaoloaikana sairauden tai vamman vuoksi pysyvästi 
työkyvyttömäksi.  

Vakuutettua pidetään pysyvästi työkyvyttömänä, jos hän ei sai-
rauden tai vamman vuoksi kykene entiseen tai ammattitaitoan-
sa vastaavaan työhön. Mutta varhaiseläke tai muu alentuneen 
työkyvyn perusteella maksettava eläke ei automaattisesti oikeu-
ta tämän vakuutuksen korvaukseen. 

Vakuutus ei koske työkyvyttömyyttä, joka aiheutuu alkoholin 
tai lääkkeiden väärinkäytöstä, huumeiden käytöstä tai itsemur-
hayrityksestä, joka on tehty vuoden kuluessa vakuutuksen al-
kamisesta. 

 
Tiesithän, että Mittaturvan ja Autoturvan 
vakuutusmaksuista kertyy OP-bonuksia? 
Kertyneillä bonuksilla maksetaan kodin, 
perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuja.

!

Henkivakuutus on erityisen tarpeellinen, jos sinulla on lapsia, 
lainaa tai perheen toimeentulo on yhden henkilön harteilla. 
Henkivakuutuksen kuolinkorvaus maksetaan, jos vakuutettu 
kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana. Ei ole merkitystä, kuo-
leeko sairauteen vai tapaturmaan. 

Henkivakuutus

Minkä ikäisen voi vakuuttaa? 2–65 v 

Milloin päättyy? 70 v

Vakuutusmäärä 2–14 v        5 000–10 000 €
15–65 v                10 000 €  

Yhden hengen turva vai pariturva?
Henkivakuutuksen voi ottaa yhden hengen turvana tai paritur-
vana. Pariturva on yhden hengen turvaa edullisempi vaihtoehto 
kahdelle. Kun ensimmäinen vakuutetuista kuolee, vakuutus jat-
kuu yhden hengen turvana. Jos molemmat vakuutetut kuolevat 
yhtä aikaa, kummankin edunsaajilla on oikeus puolikkaaseen 
vakuutusmäärästä. Vakuutusta otettaessa vakuutetut täyttävät 
terveysselvityksen ja ilmoittavat edunsaajat kirjallisesti.

Edunsaajana olevalle lähiomaiselle korvaus on verovapaata  
35 000 euroon saakka.  Leskelle henkivakuutuksesta verovapaa-
ta on puolet; kuitenkin vähintään 35 000 euroa.  

Näin arvioit vakuutusmäärän  
eli henkivakuutustarpeesi

 
Henkivakuutuksen vakuutusmäärä= 

perheen lainat 
+ huoltajien vuoden bruttopalkat 

+ vähintään 20 000 €/huollettava lapsi 
- voimassaoleva henkivakuutusturva 

– perheen nykyiset varat

Huomioi! 
Saat ilmaisen vuosittain vahvistettavan korotuksen  

vakuutusmäärään, kun keskität vakuutuksesi  
Pohjolaan tai olet OP-bonusasiakas. 

Alle vuoden ikäisten lasten vanhemmille tarjoamme vuodeksi  
10 000 euron New Life -henkivakuutuksen ilmaiseksi!
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Matkavakuutukset 
– Turvaa matkoille

Matkalla, vieraissa oloissa, riskit ovat toiset kuin päivittäisessä elinympäristössä. Asioiden hoito on toisenlaista. Esimerkiksi sai-
raanhoidon kustannukset ja saatavuus vaihtelevat eri puolilla maailmaa. Matkavakuutus on hyvä olla myös kotimaan matkoilla 
yllättävien henkilö- ja esinevahinkojen varalta.

Eurooppalainen.fi palvelee
Eurooppalaisen myöntämiä matkavakuutuksia on kahdenlai-
sia. Matkustajavakuutus korvaa vakuutetun henkilövahinkoja 
ja kuluja mm. matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä, odot-
tamisesta ja matkalta myöhästymisestä. Matkatavaravakuutus 
taas turvaa tavaroita. Matkatavaravakuutukseen sisältyy mat-
kavastuuvakuutus ja -oikeusturvavakuutus. 

Matkavakuutukset 15–25-vuotiaille 
voit sisällyttää Easy-pakettiin s. 24.

Matkavakuutuksiin sisältyy, laajan vakuutusturvan lisäksi, 
maailmanlaajuinen palveluverkosto. Tutustu palveluverkostoon 
jo ennen matkaasi sivuilla eurooppalainen.fi.
•	 Eurooppalainen Emergency Service auttaa sinua matkava-

hingoissa suomeksi ja ruotsiksi 24 h/vrk, +358 10 253 0011 
•	 Eurooppalaisen Euro-Centerit ja sisaryhtiöt palvelevat si-

nua paikallisesti.  
•	 Suoralaskuttavat lääkärit ja sairaalat ympäri maailmaa hoi-

tavat vakuutettuja.      

Voimassa ulkomailla ja Suomessa
Kaikki matkavakuutukset ovat voimassa sekä työ- että vapaa-
aikana ulkomaan matkoilla. 
•	 Jatkuva eli vuosivakuutus on aina voimassa. 
•	Määräaikainen vakuutus on voimassa valitsemasi ajan, esi-

merkiksi yhtä tiettyä matkaa varten.

Suomessa vakuutukset ovat voimassa matkoilla, jotka tehdään 
linnuntietä vähintään 50 km etäisyydelle vakuutetun asunnos-
ta, työ-, opiskelupaikasta ja vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei 
ole voimassa em. paikoissa eikä niiden välisillä matkoilla. 

Kestääkö matkasi yli kolme kuukautta? 
Sekä jatkuva että määräaikainen matkavakuutus koskee enin-
tään kolme kuukautta kestäviä matkoja ja 76 vuotta täyttäneillä 
enintään 45 vrk pituisia ulkomaanmatkoja. Matkan ei katsota 
katkeavan alle 14 vuorokauden mittaisen kotimaassa käynnin 
vuoksi, mikäli on tarkoitus palata samaan matkakohteeseen. 
Jos matkasi kestää kauemmin, voimassaoloaikaa voidaan lisä-
maksusta pidentää alle 71-vuotiaille. Pidennystä haetaan ter-
veysselvityksellä. Pidennyksen aikana omavastuu on 50 euroa 
kutakin vakuutustapahtumaa kohti.

Vakuutetun tulee asua Suomessa  
vakinaisesti
Vakuutettuna voi olla henkilö, joka asuu Suomessa vakinaises-
ti ja matkustajavakuutukseen tarvitaan myös voimassa oleva 
Kela-kortti. Vakinaisesti Suomessa asuvaksi ei katsota vakuu-
tettua, joka oleskelee yli puolet vuodesta ulkomailla. 

Kun muutat ulkomaille tai oleskelet pidempään ulkomailla,  
ota yhteyttä meihin ja tarkista vakuutusturvasi voimassaolo. 

Harrastatko  
- oletko vakuutettu myös matkoilla?
Jos harrastat urheilua kuntoilumielessä, sinulle riittävät useim-
miten matkustajavakuutukset sellaisenaan.  Huomioi, että mat-
kustajavakuutus ei ole voimassa mm. urheiluliiton tai -seuran 
järjestämissä kilpailuissa, otteluissa tai harjoituksissa. 

Kysy meiltä urheilulaajennusta, joka ei koske kilpaurheilua, 
mutta jolla voit laajentaa turvaasi koskemaan mm. seuraavia 
muutoin vakuutukseen kuulumattomia lajeja: nyrkkeily, pai-
ni, karate, painonnosto, moottoriurheilulajit, laskuvarjohyppy,  
syöksylasku, laitesukellus, vuorikiipeily, retkeily asumattomilla 
seuduilla. Laitesukellukseen myönnetään urheilulaajennus, jos 
sinulla on voimassa oleva sukelluskortti. 

Matkustatko sotariskialueille?
Sotariskialueet löydät sivuilta eurooppalainen.fi. Jos haluat laa-
jentaa vakuutusta koskemaan näitä alueita, ota yhteys meihin.

Miten toimit vahinkotilanteessa?
Ilmoita matkatavaravahingosta heti oppaalle, matkanjohtajal-
le, hotellinjohdolle tai kuljetusyhtiön virkailijalle. Pyydä todis-
tus vahingosta. Jos kysymyksessä on rikos, tee heti ilmoitus 
paikalliselle poliisille ja pyydä todistus Eurooppalaista varten. 
Matkatavaravahingot korvataan kotiin palattuasi. Jos korvauk-
sen saaminen on välttämätöntä esimerkiksi matkan jatkamisen 
kannalta, ota yhteyttä Eurooppalaisen lähimpään palvelupistee-
seen.

Matkasairauteen tai -tapaturmaan saat hoidon usein maksutta, 
kun esität vakuutuskorttisi. Jos joudut itse maksamaan hoidos-
ta, säilytä alkuperäiset tositteet. Niitä vastaan saat korvauksen 
Eurooppalaisen palvelupisteestä ulkomailla tai kotimaassa.

Mikä vaikuttaa vakuutuksen hintaan?
Hintaan vaikuttavat vakuutetun ikä ja se otatko jatkuvan vai 
määräaikaisen vakuutuksen. Vakuutetun iän perusteella vakuu-
tusturvaan ja -maksuun tulee muutoksia ajan myötä. 

Jotta vakuutusturvan määrä pysyy ajan tasalla, vakuutusmäärät 
ja -maksut on sidottu indeksiin. 

Arvioi aika ajoin vakuutusmäärien sopivuus nykyiseen 
elämäntilanteeseesi. Kysy meiltä lisää, autamme mielellämme.
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Matkustajavakuutus
Korvattava tapahtuma Korvaus
Sairastut matkalla tai sinulle sattuu 
tapaturma matkalla.

Korvaamme muun muassa
•	 lääkärinpalkkioita
•	 tutkimuskuluja
•	 reseptilääkkeitä.
Huom! Maksamme kaikki korvattavat kulusi, koska tässä ei ole euromääräistä ylärajaa 
eikä omavastuuta. 

Matkasi peruuntuu. * Korvaamme 
•	 toimistokuluja valmismatkalain mukaisesta pakettimatkasta.
•	 enintään 75 % matkan hinnasta, kun on kyse valmismatkaehdoissa tarkoitetusta 

erityisehtojen mukaisesta matkasta. 
•	 käyttämättä jääneen ja ennakkoon maksamasi matkapalvelun, esim. retken, enin-

tään 1 000 €/matka/vakuutettu. 
Huom! Matkanjärjestäjä on ensisijainen korvaaja. 

Matkasi keskeytyy.* Korvaamme
•	 ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja ja välttämättömän uuden menomatkan työ- 

tai opiskelupaikkakunnalle.
•	 43 €/menetetty matkapäivä. Jos menetät matkapäivistä yli puolet, saat uuden val-

mismatkan. 
•	 uuden matkan, jos potilaan puoliso tai alle 15-vuotiaan toinen vanhempi menettää 

yli puolet matkapäivistään ja vanhemmilla on matkustajavakuutus.
•	 käyttämättä jääneen ja ennakkoon maksamasi matkapalvelun esim. retken, enin-

tään 1 700 €.

Myöhästyt ulkomaille suuntautuval-
ta esim. lentomatkalta, koska esim. 
bussi viipyy sään tai liikenneonnet-
tomuuden takia. 

Korvaamme ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja tai matkan hinnan, enintään 
1 700 €.

Odotat yli 6 tuntia ulkomaanmatkan 
lähtöä tai paluuta esim. lentokoneen 
teknisen vian takia.

Maksamme 34 €/6 tunnin mittaiselta ajalta, enintään 340 €, kun olet ensin odottanut 
yli 6 tuntia.

Joudut pahoinpidellyksi, ja tekijää ei 
saada vastuuseen teostaan.

Maksamme kipu-, särky- ja ansiomenetyskorvausta enintään 42 500 €.

Vainajan kotiinkuljetus Korvaamme
•	 kuljetuskustannukset Suomeen tai hautauksen ulkomaille kuolinsyystä riippumatta.
•	  saattajan matka- ja ylläpitokustannuksia.

Kuolet matkalla sattuneeseen tapa-
turmaan.

Maksamme kuolinkorvauksen, vakuutusmäärän, nimetylle edunsaajalle. 

Saat pysyvän fyysisen invaliditeetin 
matkalla sattuneesta tapaturmasta. 

Maksamme haitan mukaisen kertakorvauksen, enintään vakuutusmäärän.

Tulet työkyvyttömäksi matkalla sat-
tuneen tapaturman vuoksi.

Maksamme päiväkorvausta enintään 360 päivältä.

Korvattavia ovat kulut, jotka perustuvat lääkärin määräykseen 
ja yleisesti hyväksyttyyn lääketieteelliseen näkemykseen: 

•	 lääkärin ja muun terveydenhuollon ammattilaisen tekemät 
tutkimukset ja hoidot

•	 apteekissa myytävät luvanvaraiset lääkkeet
•	 sairaalan hoitopäivämaksut
•	 kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin tai sairaalaan
•	matkatapaturman aiheuttama hammasvamman hoito
•	 äkillisen hammassäryn tai puremisesta hampaalle tai ham-

masproteesille aiheutuneen vamman hoidon 120 € asti

* Tutustuthan sivulla 11 syihin, joista matkan peruuntuminen tai keskeytyminen korvataan.

Mitä sairauteen tai tapaturmaan liittyviä 
hoitokuluja korvaamme?
Korvamme matkalla alkaneen sairauden hoitokuluja, jotka ovat 
vaatineet lääkärinhoitoa matkalla tai 14 vrk matkan jälkeen. 
Hoitokuluja korvaamme enintään 120 päivän ajalta hoidon al-
kamisesta. Tartuntatautiin, jonka itämisaika on pitempi, emme 
sovella 14 vrk:n määräaikaa. 

Korvaamme myös matkalla sattuneen lääkärihoitoa vaatineen 
tapaturman hoitokuluja. Lääkäriin kannattaa hakeutua 14 vrk 
kuluessa tapahtumasta, koska mm. tiettyjen venähdysvam-
mojen osalta edellytämme sitä. Matkatapaturma on äkillinen, 
ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu 
tahtomattasi matkan aikana. Hoitokuluja korvaamme enintään 
3 vuoden ajalta tapaturman sattumisesta.
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•	 käytössä olleen, mutta matkatapaturmassa rikkoutuneen-
kuulokojeen, hammasproteesin ja turvakypärän sekä silmä-
lasien korjaus- tai jälleenhankintakustannuksen

•	 välttämättömät matkan aikana syntyneet sairaalahoitoon 
liittyvät puhelinkulut 170 € asti  

•	 yhden lähiomaisen matka- ja ylläpitokustannukset hengen-
vaarallisessa tilassa olevan vakuutetun luo (vaatii etukä-
teishyväksynnän)

•	 vakuutetun sairaskuljetus Suomeen sekä välttämättömän 
saattajan matka- ja ylläpitokustannukset (vaatii etukäteis-
hyväksynnän)

•	 välttämätöntä, hoitolaitoksessa annettua fysikaalista hoitoa 
yksi enintään 10 kerran hoitojakso leikkaus- tai kipsaushoi-
don jälkeen

•	 akuuttia ensiapuluonteista matkakohteessa annettua hoitoa 
enintään viikon ajalta hoidon alkamisesta, mikäli olemassa 
oleva sairaus pahenee äkillisesti ja muutos ei ole ollut en-
nen matkaa lääketieteellisesti odotettavissa. 

Katso yleiset korvausrajoitukset sivulta 6.

Syitä matkan keskeytymiseen tai  
peruuntumiseen 
Matkustajavakuutus korvaa, jos matkasi keskeytyy tai Suomes-
ta alkava matka peruuntuu, kun sinä tai avo- tai aviopuolisosi, 
sinun tai puolison lapsi, lapsenlapsi, vanhempasi, iso- tai ap-
pivanhempasi, sinun tai puolison sisarus, miniä, vävy tai se 
matkakumppani, jonka kanssa olet kahdestaan varannut mat-
kan, sairastuu äkillisesti ja vakavasti, loukkaantuu vakavassa 
tapaturmassa tai kuolee. Pakottavuuden arvioi lääkäri lääketie-
teellisin perustein. 

Lisäksi korvaamme matkan peruuntumisen ja keskeytymisen, 
jos esim. kodillesi tapahtuu huomattava vahinko Suomessa.

Ota vakuutus ajoissa ennen matkaa
Matkustajavakuutus tulee ostaa viimeistään 3 vrk:ta ennen mat-
kan alkamista, jotta peruuntuminen korvataan. Peruuntumisen 
syyn tulee ilmetä matkan varaamisen/maksamisen ja vakuu-
tuksen ottamisen jälkeen. Pelkotila tai äkillinen sairastuminen 
lääkeaineen väärinkäytöstä tai alkoholin tai huumausaineen 
käytöstä eivät ole korvattavia syitä.

Syitä matkalta myöhästymiseen tai mat-
kan odottamiseen
Matkalta myöhästyminen korvataan, jos et ehdi ajoissa ulko-
maille suuntautuvan lento-, laiva-, juna- tai bussimatkansa al-
kamispaikkaan tai ulkomaille suuntautuvan jatkolennon alka-
mispaikkaan sen vuoksi, että yleinen kulkuneuvo, jolla sinun 
oli tarkoitus tulla edellä mainittuun paikkaan, viipyy sään, luon-
nonmullistuksen, teknisen vian, rikollisen teon tai viranomais-
ten toimenpiteiden vuoksi, tai käyttämäsi kulkuneuvo joutuu 
liikenneonnettomuuteen tai siihen tulee tekninen vika.

Matkan odottaminen (yli 6 h) korvataan, kun yleinen kulkuneu-
vo, jolla olet lähdössä tai palaamassa viivästyy samoista edellä 
mainituista syistä. 

Jatkuva tai määräaikainen vakuutus  
vauvasta vaariin
Jatkuva matkustajavakuutus voidaan myöntää jo 7 vrk:n ikäi-
sestä alkaen. Se päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jolloin 
täytät 70 vuotta. 

Tiesithän, että kun kotisi tavarat on vakuutettu Pohjolassa, jat-
kuva matkustajavakuutus on voimassa sen vakuutuskauden 
loppuun asti, jolloin täytät 80 vuotta? Kun olet 76–80-vuotias, 
jatkuva matkustajavakuutus on voimassa enintään 45 vuoro-
kauden pituisilla ulkomaanmatkoilla, ei kotimaan matkoilla. 

Määräaikaisen matkustajavakuutuksen voit ottaa tiettyä matkaa 
varten. Myönnämme sen alle 86-vuotiaalle. 

Lapset ja lapsenlapset sisältyvät  
matkustajavakuutukseesi
Jokainen tarvitsee oman matkustajavakuutuksen, mutta alle 
15-vuotiaat lapset ja lapsenlapset ovat perheenjäsenensä tai 
isovanhempansa kanssa matkustaessaan vakuutettuja, jos heil-
lä ei ole omaa matkustajavakuutusta. Lapsen haitta- ja kuolin-
korvauksen vakuutusmäärät (8 500 € ja 1 700 €) ovat kuitenkin 
pienemmät kuin aikuisella. Matkavakuutukset 15–25-vuotiaille 
voit sisällyttää Easy-pakettiin s. 24.

Mitä matkustajavakuutus ei korvaa?
Matkasairautena ei korvata vuoristotautia. Matkatapaturmana 
ei korvata puremasta tai pistosta saatua tartuntatautia eikä ta-
paturman psyykkisiä seurauksia. Muita korvausrajoituksia voit 
lukea sivulta 6.
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Matkatavaravakuutus
Mitä matkatavaravakuutus ei korvaa?
Vakuutuksesta ei korvata mm. urheiluvälineiden rikkoutumista 
niitä tarkoitukseensa käytettäessä eikä arvoesineiden anastusta 
esim. autosta, teltasta, veneestä.

Matkavastuu- ja -oikeusturvavakuutus
Matkatavaravakuutukseen kuuluvat aina matkavastuu- ja mat-
kaoikeusturvavakuutus. Ne ovat voimassa sinun ja kanssasi 
matkustavien, samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten 
hyväksi. 

Matkavastuuvakuutus on voimassa matkoilla kaikkialla maail-
massa. Se antaa turvaa, jos olet korvausvelvollinen esim. pyö-
räilyonnettomuudessa. Lisäksi siitä korvataan 340 euroon asti 
vahinko, jonka aiheutat tilapäisesti vuokraamallesi polkupyö-
rälle, mopolle, skootterille tai vesiskootterille. Samoin edelly-
tyksin korvataan vahinko, joka aiheutuu ulkomailla enintään  
14 vuorokaudeksi vuokratuille suksille, sauvoille tai lumilau-
dalle. 

Matkaoikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyn-
tikuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä 
yksityiselämään liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa 
matkustajan ominaisuudessa. Se on taustatukesi oikeusjutuis-
sa, joihin voit joutua tahtomattasi. Katso myös s. 23 Perheen 
oikeusturvavakuutus.

Matkatavaravakuutus
Korvattava tapahtuma Korvaus

Matkatavarat varastetaan 
tai ne vahingoittuvat.

Enintään vakuusmäärä
Huom! Ei omavastuuta.

Matkatavarat katoavat tai 
ne unohtuvat.

Enintään 120 €

Matkatavarat eivät saavu 
matkakohteeseen yli 
2 tuntiin.

Välttämättömyystarvikkeiden 
hankintakuluja 85 €/vrk, 

enintään 340 €/vakuutettu

Passi, viisumi tai 
matkaliput varastetaan.

Kuluja 170 euroon asti

Vahingonkorvausvelvol-
lisuus

Enintään 170 000 €, 
omavastuu 150 €

Oikeudenkäynti Enintään 8 500 €, 
omavastuu 15 %, vähintään 200 €

Matkatavaravakuutus turvaa matkatavaroita ja siihen sisältyy 
aina matkavastuuvakuutus ja -oikeusturvavakuutus.

Mikä on matkatavaraa?
Matkatavaroita ovat henkilökohtaiset matkavarusteet, kuten 
vaatteet, matkapuhelin, kamera, silmälasit ja kannettava tieto-
kone, myös passi ja matkaliput sekä käteinen raha. Matkatava-
roita eivät ole moottoriajoneuvot, ansiotyövälineet, kauppatava-
rat, piirustukset tai käsikirjoitukset.

Tiesithän, että kodin irtaimiston vakuutuksessa matkatavarasi 
ovat tietyin edellytyksin vakuutettuna? Katso s. 15 Miten irtai-
misto kodin ulkopuolella on vakuutettu?

Otatko mukaan arvokkaita harrastusvälineitä?
Jos otat mukaasi matkalle arvokkaita esineitä, kuten soittimia tai 
harrastusvälineitä, harkitse arvotavaravakuutusta s. 15. Se on  
voimassa kaikkialla maailmassa. 

Perheenjäsenten erillisiä vai perheen 
yhteisiä matkoja varten?
Kun valitset matkatavaravakuutuksen koko perhettä kattavaksi, 
se turvaa kaikkien samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten 
matkatavarat, vaikka olisitte eri matkoilla. Henkilökohtainen 
matkatavaravakuutus kattaa omat matkatavarasi ja kanssasi sa-
massa taloudessa asuvien perheenjäsentesi matkatavarat, kun 
olette yhteisellä matkalla.  

Mitä matkatavaravakuutuksesta  
korvataan?
Saat matkatavaravakuutuksen ilman omavastuuta. Jos matka-
tavarasi varastetaan tai ne vahingoittuvat, emme vähennä oma-
vastuuta, vain mahdollisen ikävähennyksen s. 19. Saat korva-
usta menetyksen mukaan ylärajaan – vakuutusmäärään – asti. 
Vakuutusmäärä kannattaa tarkistaa, jotta se varmasti riittää 
esim. koko perheelle.

Matkatavaran katoamisia ja unohtamisia korvataan 120 euroon 
asti, kun vahinko on havaittu tapahtumapaikalla. Rahaa ja arvo-
papereita korvataan 85 euroon asti, kun kuljetat niitä mukanasi, 
ja 500 euroon asti, kun ne ovat lukitussa tallelokerossa.

 
Olet Tallinnassa päiväristeilyllä. Markkinoilta palattuasi huomaat 
arvokkaan kultaisen kaulakorusi kadonneen ja ilmoittat asiasta vä-
littömästi matkaoppaalle. Korvaamme vahingosta 120 euroa, koska 
pystyt osoittamaan ajan, paikan ja olosuhteet, joissa vahinko sattui.

Entä jos matkavarat eivät tule matkakohteeseen? 
Välttämättömyystarvikkeiden hankinta korvataan silloin, kun kul-
jetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään kaksi tuntia 
siitä, kun saavut perille menomatkalla. Korvaus on enintään 85 
euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohti, kaikkiaan enintään 340 
euroa vakuutettua kohti.

Matkustusasiakirjat varastetaan? 
Matkalippujen, viisumin ja passin varkaudesta aiheutuneita kuluja 
korvataan enintään 170 euroon asti.
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Omakoti-vakuutus

Jokainen koti, oma tai vuokrattu, tarvitsee Omakoti-vakuutuksen. Omassa kodissa tai vapaa-ajan asunnolla ollaan tai siellä käy-
dään kääntymässä. Se on kiinnepiste, jonka tuhoutuminen tai rikkoutuminen tai pienikin esinevahinko aiheuttaa harmia ja vaivaa. 

Asunto kerros-, rivi- tai paritalossa 
Omakoti-vakuutuksella vakuutat osakehuoneistossa olevat ko-
din tavarat eli irtaimiston. Samalla voit vakuuttaa myös huo-
neiston osat ja asunnon yhteydessä olevan omassa hallinnassa 
olevan pihasi. 

Ehdotamme irtaimistolle ja huoneiston osille enimmäiskorvauk-
set asunnon pinta-alaan perustuen.

Onko sinulla sijoitusasunto?
Vuokranantajana voit vakuuttaa sijoitusasuntoon jättämäsi ta-
varat ja huoneiston osat, esimerkiksi asunnossa tehdyn pinta- ja 
kylpyhuoneremontin. Huoneiston osiin kohdistuvaa vahinkoa 
ei vuokralaisen oma vakuutus välttämättä korvaa.    

Mitä Omakoti-vakuutuksella ei voi  
vakuuttaa?
Vakuutettuna ei koskaan voi olla esimerkiksi:
•	 kiinteistön salaojaputkisto eikä rakennuksen alapohjan ala-

puolella oleva perustus, lukuun ottamatta perusanturointia
•	 laituri, rantarakennelma tai -rakenne
•	 atk-tiedostot eivätkä atk-ohjelmat vapaasti hankittavia val-

misohjelmia lukuun ottamatta
•	 tutkielmat ja käsikirjoitukset
•	 käytössä olevat moottoriajoneuvot ja peräkärryt, jotka pää-

sääntöisesti vakuutetaan Pohjolan Autoturva -sopimuksel-
la. Kysy meiltä lisää ajoneuvojen vakuuttamisesta. 

Omakotitalo tai vapaa-ajan asunto
Omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon ja niissä olevat kodin 
tavarat eli irtaimiston sekä piha-alueen vakuutat Omakoti-va-
kuutuksella. Vakuutettuna ovat antamassasi osoitteessa oleva 
asuinrakennus ja irtaimisto sekä asuinrakennusta palvelevat 
kiinteät koneet ja laitteet. Lisäksi piha-alueella olevat enintään 
12 m2:n rakennukset kuuluvat vakuutuksen piiriin.  

Piha-alueen rakennukset
Vakuutettuna on omakotitaloa tai vapaa-ajan asuntoa ympäröi-
vä piha-alue ja piha-alueen maaperä ja puutarha. Lisäksi va-
kuutettuna ovat yhteensä 7 000 euroon asti piha-alueella olevat
•	 enintään 12 m2:n suuruiset maakellarit, katokset, kevytra-

kenteiset rakennelmat ja rakennukset (ei saunat)
•	 kaivot laitteineen 
•	 kiinteät tavanomaiset rakenteet*

* Esim. aita, lipputanko, koirankoppi, pihavalaisin, komposti, pyy- 
 kinkuivausteline, radio- ja tv-antenni, satelliitti- tai lautasantenni,  
 pintavesikaivo ja patsas, mikäli ne ovat kiinteästi asennettuja.

Vuokra- tai osakehuoneiston yhteydessä olevan oman pihan ja 
piha-alueen rakennelmat voit vakuuttaa erikseen.

Vakuuta sauna- ja talousrakennus  
erikseen
Saunarakennuksen ja yli 12 m2:n rakennukset vakuutat aina 
erikseen. Alle 12 m2:n rakennukset/rakenteet vakuutat erik-
seen, jos ne arvoltaan ylittävät Piha-alueen rakennukset -kap-
paleessa mainitun 7 000 euron yhteismäärään. 

Voit myös vakuuttaa esim. vanhan aitan tai maatalouskäytöstä 
poistuneen tuotantorakennuksen. 

Rakentaminen ja peruskorjaus
Myös rakenteilla olevan tai peruskorjattavan rakennuksen voit 
vakuuttaa Omakoti-vakuutuksella. 

Ota yhteys meihin aina elämäntilainteiden muuttuessa, esim. 
ennen muutos- tai laajennustöitä. 
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Mitä sisältyy kodin irtaimistoon asunnossa,  
omakotitalossa tai vapaa-ajan asunnossa?

Mitä ovat huoneiston osat kerros-, rivi-  
tai paritalossa?
Huoneiston osia ovat vuokra- tai osakehuoneiston kiinteät si-
sustukset ja kalusteet, pinnoitteet seinässä, lattiassa ja katossa, 
kiinteät koneet ja laitteet sekä rakenteet. Esimerkkejä huoneis-
ton osista:

Kiinteä sisustus ja pinnoitteet

•	 parketti, laatoitus, tapetit
•	 panelointi
•	 sälekaihtimet 
•	 keittiö- tai kylpyhuonekaapistot ja komerot

Kiinteät koneet, kalusteet ja laitteet

•	 ilmalämpöpumppu
•	 kylpyamme, wc-istuin
•	 vesivaraaja
•	 liesi, kiuas, sähköuuni, kylmälaite
•	 huippuimuri
•	 lattialämmitys
•	murtosuojauslaitteisto
•	 lautas- ym. antennit

Rakenteet

•	 ullakkotilaan rakennettu lisähuone
•	 parvekelasit, ulkomarkiisit 
•	 kattoikkunat
•	 aurinkopaneelit
•	 valaistusjärjestelmä
•	 takka tai leivinuuni
•	 sisä- tai ulko-ovet

Huoneiston osina voidaan vakuuttaa asunto-osakeyhtiölain 
mukaan osakkaan kunnossapitovastuulla olevat huoneiston 
osat, yhtiöjärjestyksessä olevat tai yhtiökokouksessa päätetyt 
asukkaan kunnossapitovastuun laajennukset sekä osakkaan tai 
asukkaan itse asentamat, rakentamat tai teettämät huoneiston 
osat. 

Taloyhtiö korjaa esimerkiksi vuotovahingon jälkeen asunnon 
perustasoon asti, mutta se ei vastaa sisustuksellisista lisäyksistä 
ja erikoisrakenteista. Omakoti-vakuutuksen avulla saat turvaa 
myös näihin ja vastaaviin tilanteisiin. 

Asut kaksiossa, johon on vaihdettu hiljattain parketti ja keittiöön uu-
det kaapistot ja kiinteät kodinkoneet sekä uusittu parvekkeen pinnat. 
Nämä eivät kuulu irtaimistoon, mutta vakuutat ne huoneiston osina.   

Muutat osakehuoneistoon ja teetät siihen täydellisen pintaremontin, 
uuden kylpyhuoneen ja parvekelasit. Valitset tasokkaammat sisus-
tusmateriaalit, kuin mitä on taloyhtiön muissa asunnoissa. Rakennat 
ullakkoon yhden huoneen ja asennatte ilmalämpöpumpun. Kaikki 
nämä vuokra- tai osakehuoneiston osat voit vakuuttaa valitsemallasi 
huoneiston osien enimmäiskorvauksella. Muutoin ne eivät sisälly 
vakuutukseen.

Irtaimistoa ovat kotitalouskäyttöön tarkoitetut tavarat, kuten 
huonekalut, vaatteet, viihde-elektroniikka ja harrastus- ja ur-
heiluvälineet sekä arvotavarat. Irtaimistoon sisältyvät myös: 
       

Enimmäiskorvaus 
yhteensä

•	 puutarhatraktorit ja moottoroidut 
   harrasteajoneuvot (rakenteellinen 
   nopeus enintään 15 km/h) 5 000 €   
•	 soutuveneet  1 500 €
•	 enintään 3,7 kW:n (5 hv) perämoottorit  1 500 €
•	 asunnossa pidettävät seuraeläimet 1)  1 500 €
•	 omat ansiotyövälineet 1) 2)  5 000 €
•	 rahat, muut maksuvälineet ja arvopaperit 1) 500 €

   
1)  Seuraeläimet, ansiotyövälineet, rahat, muut maksuvälineet ja  
 arvopaperit eivät kuulu vapaa-ajan asunnon irtaimistoon.
 
2)  Omia ansiotyövälineitä korvataan, kun työ harjoitetaan yksit- 
 tyishenkilönä työ- tai virkasuhteessa tai yksityisellä toiminimel- 
 lä), ei koske myyntivarastoa. 

Lisäksi irtaimistoon kuuluvat kotitalouskäyttöön vuokrattu ja 
lainattu kodin irtaimisto. Ensisijaisesti ne on kuitenkin vakuu-
tettu vuokraajan/lainaajan vakuutuksissa.

 
Tiesithän, että Mittaturvan ja Autoturvan vakuutusmaksuista kertyy OP-bonuksia? 
Kertyneillä bonuksilla maksetaan kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuja.

!
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Miten irtaimisto kodin ulkopuolella on  
vakuutettu?

Kotisi irtaimiston enimmäiskorvaus on 70 000 €. Pihan lukitusta 
liiteristä tai kerrostalon pyörävarastosta ja ullakolta varastetaan 
kaikki siellä olevat tavarat. Vakuutusehtojen mukaan 10 %:n mu-
kaisesti korvataan enintään 7 000 €. Jos irtaimiston enimmäiskor-
vaus on 40 000 €, 10 % siitä on 4 000 €. Pääsäännön mukaan voit 
kuitenkin saada korvausta aina 5 000 euroon asti.

Tiesithän, matkatavaravakuutus korvaa valitsemaasi vakuutusmäärään asti kaikkialla maailmassa. Saat matkatavaroille vakuu-
tuksen myös ilman omavastuuta. Muista ottaa matkustajille vakuutus  s. 9–12. 

Pääsääntö on, että vakuuttamastasi kodista tai vapaa-ajan 
asunnosta tilapäisesti siirretty kotitalouskäyttöön tarkoitettu 
irtaimisto on vakuutettu Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 
yhteensä enintään 5 000 euroon saakka. 

Kun vahinko kohdistuu irtaimistoon, jota säilytetään vuokra- tai 
osakehuoneiston säilytystiloissa tai omakotitalon tai vapaa-ajan 
asunnon piha-alueella enintään 12 m2 :n suuruisissa raken-
nuksissa  korvataan enintään 10 % irtaimiston enimmäiskor-
vauksesta. 

Lähtöpaikka:
- koti 
- työpaikka
- opiskelupaikka
- oma vapaa-ajan asunto
 

Määränpää:
 - oma vapaa-ajan asunto
 - opiskelupaikka
 - työpaikka
 - koti

1 000 €                      

50 km               50 km  

 

5 000 €  1 000 €                 

Miten tavarat ovat vakuutettu autossa, kun matkustat Pohjoismaissa?
Kun irtaimisto on mukanasi esim. autossa, teltassa, asuntovaunussa, veneessä linnuntietä vähintään 50 km etäisyydellä asunnosta-
si, työ-, opiskelupaikasta tai vapaa-ajanasunnostasi, on irtaimisto vakuutettuna Pohjoismaissa yhteensä enintään 5 000 euroon asti.

Enimmäiskorvaus, jos tavarasi varastetaan esim. lomamatkalla Pohjoismaissa. 

  Lähtöpaikka:
- koti 
- työpaikka
- opiskelupaikka
- oma vapaa-ajan asunto
 

  Määränpää:
 - Matkakohteet Pohjoismaissa
    (ei oma vapaa-ajan asunto) 1 000 €                      

50 km                
 

5 000 €

Miten tavarat ovat vakuutettu autossa, kun matkustat omalle mökillesi?
Kun omaisuutta säilytetään esim. autossa, perävaunussa, veneessä tai teltassa linnuntietä alle 50 kilometrin etäisyydellä vakuu-
tetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajanasunnosta, varkausvahingoista enimmäiskorvaus on 1 000 euroa. 

Enimmäiskorvaus, jos tavarasi varastetaan esim. autosta.

Tiesithän; matkatavaravakuutus ei ole voimassa edellä mainittujen paikkojen välisillä matkoilla s. 12.       

Minulla on vene? 
Soutuveneet ja perämoottorit, enintään 5 hv, kuuluvat irtaimis-
toon. Päiväkäyttöisille veneille ja perämoottoreille (enintään 
20 hv) sekä arvokkaille soutuveneille voit ottaa pienveneva-
kuutuksen. Pienvenevakuutus korvaa esim. palon, varkauden, 
karilleajon, yhteentörmäyksen ja kuljetuksen aikana sattuneen 
liikenneonnettomuuden aiheuttamia vahinkoja. Suuremmat 
veneet, joissa yli 20 hv moottori,  vakuutetaan Pohjolan vene-
vakuutuksilla. 

Kuljetan usein arvotavaroita kodin ulkopuolella?
Kun kuljetat elektronisia laitteita, soittimia, turkkia, arvokkaita 
koruja, harrastevälineitä kodin ulkopuolella, voit parantaa tur-
vaa arvotavaravakuutuksella. Sen saa ilman omavastuuta ja se 
on voimassa kaikkialla maailmassa. Se korvaa äkilliset ja ennal-
ta arvaamattomat vahingot, esimerkiksi tavaran anastamisen.

Muutan uuteen asuntoon? 
Muuttaessasi asunnostasi toiseen vakinaiseen asuntoon, per-
heen irtaimisto on vakuutettu kaksi kuukautta asuntosi ulko-
puolella Suomessa.

Ota muuton yhteydessä yhteyttä meihin ja 
kerro uusi osoite ja uuden asunnon tiedot!
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Mitä Omakoti-vakuutus  
korvaa? 

Omakoti - viisi turvaa

Palo- ja luonnonilmiöturva on pakollinen, muut turvat voit va-
lita. Valitut turvat koskevat vakuuttamaasi rakennusta ja siellä 
olevaa irtaimistoa tai osakehuoneistossa olevaa irtaimistoa ja 
huoneiston osia.

Jos vakuutat esim. saunarakennuksen tai jonkin piha-alueen 
rakennelman tai rivitalon pihan, voit valita näille erikseen va-
kuutettaville kohteille omat turvat.  

Turvakohtainen omavastuu
Jokaiselle valitsemallesi turvalle määrität omavastuun. Pienin 
omavastuu on 150 euroa. Suuremmilla omavastuilla siirrät 
omaisuuteesi kohdistuvaa riskiä omalle lompakollesi ja vakuu-
tuksen hinta on pienempi.

Tiesithän, että palo- ja luonnonilmiö- ja rikosturvaan kannattaa 
valita 150 euron omavastuu? Kun olet OP-bonus- ja Pohjolan 
etuasiakas, et maksa omavastuuta, jos vahinko sattuu ja vahin-
gon määrä on yli 150 euroa. 

Ikä- ja vuotovähennyksien yhteydessä ei aina vähennetä oma-
vastuuta s. 20, eikä silloin kun esim. murto- tai vuotohälytys-
laite rajoittaa toiminnallaan vahinkoa s. 18.

Mitä Omakoti-vakuutus korvaa?
Omakoti-vakuutus korvaa omaisuusvahinkoja sellaisista tapah-
tumista, jotka ovat äkillisiä ja ennalta arvaamattomia. Ohessa 
on esimerkkejä korvattavista vahingoista. 

Palo- ja luonnonilmiöturva
Paloturvasta korvataan irtipäässeestä tulesta, noesta tai räjäh-
dyksestä aiheutuneet vahingot.

Luonnonilmiöturvasta korvataan vahinko, joka on aiheutunut 

•	 rankkasateesta

Rankkasateella vettä valui omakotitalon kellariin, koska viemärikai-
vot eivät vetäneet vettä riittävän nopeasti. Talo oli rakennettu raken-
nusmääräysten mukaisesti. Rakennukselle aiheutuneet vesivauriot 
korvaamme luonnonilmiöturvasta.

•	myrskytuulesta, trombista tai poikkeuksellisen voimak-
kaasta raekuurosta

•	 esineeseen suoraan iskeneestä salamasta, joka on pirstonut 
omaisuutta mekaanisesti

•	merivesi- tai vesistötulvasta eli meren, joen, järven, 
ojan tai puron vedenpinta nousee poikkeuksellisesti tai 
tämä vedenpinnan nousu aiheuttaa jään liikkumista.  
  Poikkeuksellisena tulvana pidämme sitä, kun myrs-
kytuuli nostaa vedenpinnan tai vedenpinta nousee kor-
keudelle,  jonka todennäköisyys on kerran 50 vuodessa.  
    Aallokon aiheuttama tulva ja joen keväinen tulviminen 
eivät ole poikkeuksellisia eivätkä ennalta arvaamattomia 
tapahtumia.

Rikosturva
Rikosturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomas-
ta varkaudesta, ryöstöstä, murrosta tai ilkivallasta aiheutunut 
vahinko.

Muistathan, että rikosturvasta korvataan myös, kun ulkona ole-
va puutarhatraktori, polkupyörä, lastenvaunut, puutarhakalus-
teet, ulkogrilli tai soutuvene varastetaan.

Laiterikkoturva
Laiterikkoturvasta korvaamme, kun putkisto tai sähköjohdot 
rikkoutuvat tai talon tekniset laitteet tai koneet, muun muassa 
ilmalämpöpumppu ja vesivaraaja, tai kodinkoneet rikkoutuvat 
ilman ulkoista syytä sähköilmiön tai mekaanisen syyn takia.

Kolme vuotta vanha pesukone lakkaa yllättäen toimimasta kesken 
pyykinpesun sähköpiikin seurauksena. Takuu ei enää ole voimassa. 
Pesukone korvataan laiterikkoturvasta.

Putkistovuototurva
Putkistovuototurvasta korvataan vuotovahinko, jonka on aihe-
uttanut rakennuksen kiinteästä putkistosta tai siihen kytketystä 
käyttölaitteesta virrannut neste. (Vahinkojen korvaaminen s. 19)

Kerrostaloasunnossa  pesukone rikkoutuu ja vettä valuu parketille, 
joka vaurioituu. Kun huoneiston osat on vakuutettu, parkettivauriot 
korvataan putkistovuototurvasta.

Särkymis- ja menetysturva
Särkymis- ja menetysturvasta korvataan ulkoisesta syystä ta-
pahtunut omaisuuden rikkoutuminen tai menettäminen. 

Maalaat tiilitalosi ikkunalaudoituksia. Liukastut maalaustelineillä ja 
pudottat maalipöntön tiiliseinään. Tiiliseinälle aiheutunut vahinko 
korvataan särkymis- ja menetysturvasta.

Ostat uuden television. Kotiin kantaessasi televisio putoaa maahan 
ja menee rikki. Televisio korvataan särkymis- ja menetysturvasta.

Särkymis- ja menetysturvasta ei koskaan korvata vahinkoja, jot-
ka kuuluvat muihin edellä mainittuihin turviin.

Rikos- 
turva

Laite-
rikko-
turva

Putkisto- 
vuoto-
turva

Särkymis- 
ja menetys-
turva

Palo- ja luonnonilmiöturva



17

Mitä tietoja tarvitset asunnon  
tai rakennuksen vakuuttamiseen? 

Oheisia tietoja tarvitaan vakuutuksen ostamiseen ja näiden mu-
kaan hinta määräytyy.

Kaikista kohteista tarvittavat tiedot

•	Vakuutettavan kohteen osoite ja rakennusvuosi
•	Vakuutuksenottajan syntymävuosi 
•	 Irtaimiston enimmäiskorvaus. Meiltä saat pinta-alaan 

perustuvan ehdotuksen, pohdi sen riittävyyttä.
•	Mitkä turvat valitaan? s. 16
•	Mitkä omavastuut eri turville valitaan? s. 16
•	 Käyttötarkoitus esim. oma asumiskäyttö tai vuokrakäyttö
•	 Kuinka monessa erässä maksat - jos maksat yhdessä 

erässä, saat maksutapa-alennusta 2,5 %.

Lisäksi rakennusta vakuutettaessa tarvitaan:

•	 Rakennuksen kokonaisala. Katso viereinen kuva.
•	 Runkorakenne; esim. kivi, puu tai teräs. Runkoraken-

ne määrittyy sen mukaan mitä rakennetta on eniten 
maanpäällisissä kerroksissa.  Esim. perustus ja alakerta 
harkoista, mutta seuraava kerros sen päällä on puusta. 
Runkorakenne on tällöin puu. 

•	 Lämmitys; suora sähkö vai vesikiertolämmitys
•	 Käyttövesi- ja lämmitysputkiston asennusvuosi, jotka 

vaikuttavat myös korvaukseen s. 20 
•	 Sähköistys; onko kytketty sähköverkkoon

Ja vuokra- ja osakehuoneistoa vakuutettaessa:

•	 Yhtiöjärjestyksen mukainen huoneistoala
•	Huoneiston osien enimmäiskorvaus. Meiltä saat pinta-

alaan perustuvan ehdotuksen, pohdi sen riittävyyttä.   
s. 14

 

Miten rakennuksen kokonaisala lasketaan?
Rakennuksen kokonaisala on kaikkien kerrosten ulkomittojen 
mukaan laskettujen pinta-alojen summa. Siihen lasketaan mu-
kaan myös kaikki rakennetut kylmät tilat. Matalista huonetilois-
ta tai parvitiloista lasketaan vain yli 160 cm korkean tilan osuus. 
Rakennukseen liittyviä avokuisteja, ulkoparvekkeita, terasseja, 
autokatoksia ja muita avoimia tiloja ei lasketa mukaan.

Mikä enimmäiskorvaukseksi irtaimistolle?
Huoneistoalan tai rakennuksen kokonaisalan perusteella ehdo-
tamme irtaimistolle enimmäiskorvausta. Kannattaa myös itse 
miettiä mitä huonekalut, kodinkoneet, harrastusvälineet jne. 
maksaisivat tällä hetkellä kaupasta ostettuina, jos joutuisit va-
hingon vuoksi hankkimaan kaiken uudelleen. Ja onko kodissani 
jotain erityisen arvokasta, jonka vuoksi vuoksi summaa täytyy 
nostaa?

Mikä enimmäiskorvaukseksi huoneiston osille?
Vuokra- tai osakehuoneistoa vakuutettaessa ehdotamme huo-
neiston osille (kiinteille koneille, laitteille, sisustukselle ja ra-
kenteille) enimmäiskorvausta. Pohdi myös itse riittääkö se tar-
peisiisi. Se on vahingon sattuessa maksettava korvaus niistä 
enimmillään, jos kaikki tuhoutuu esim. tulipalossa.

Päivitä antamiasi tietoja 
Riittävän turvan ja oikean vakuutusmaksun kannalta on tärkeää, 

että tiedot ovat oikein. Ilmoita muutoksista, kun esimerkiksi muutat, 
laajennat rakennusta, uusit putkistoja tai teet kotiin isoja hankintoja. 

Jos myöhemmin selviää, että antamasi tiedot,  
esim. pinta-ala, ovat virheellisiä tai puutteellisia, voimme alentaa 

korvausta tai evätä sen kokonaan tai purkaa sopimuksen.
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Huolehdithan omaisuudestasi  
– ympäristö kiittää

Sinun, perheesi ja läheistesi kannalta parasta olisi, jos vahinkoa 
ei koskaan tapahdu. Myös ympäristön ja ilmaston kannalta se 
on paras vaihtoehto, koska vahinkotilanteesta seuraa lähes aina 
jätettä ja päästöjä.

Palkitsemme vahingon ehkäisemisestä
Palo-, murto- tai vuotovahingon sattuessa omavastuuta ei vä-
hennetä, jos varmuuslukko, sammutinjärjestelmä, murto- tai 
vuotohälytyslaite on rajoittanut tai pienentänyt toiminnallaan 
kyseistä vahinkoa.

Suojeluohjeet turvallisuuden lisäämiseksi
Suojeluohjeet antavat pelisäännöt kaikkien turvallisuuden lisää-
miseksi. Niissä kerrotaan, kuinka toimimalla voi ehkäistä tai 
pienentää vahinkoa. Niiden noudattamisella on merkitystä, kun 
haet korvausta. Jos säännöistä ei ole piitattu ja sillä on vaiku-
tusta vahingon syntymiseen, korvausta voidaan alentaa tai se 
voidaan jättää kokonaan maksamatta. Vakuutusehdoista löydät 
hyödylliset suojeluohjeet. Oheinen kooste kannattaa lukea!

Näin ehkäiset paloja
•	 Tarkista, että palovaroittimet toimivat asuinrakennuksen 

jokaisessa kerroksessa.
•	 Pyydä ammattinuohooja nuohoamaan (pääsääntöisesti ker-

ran vuodessa) tulisijat ja hormit.
•	 Katkaise virta kotitalouskoneista käytön jälkeen. 
•	Valvo palavia kynttilöitä ja ulkotulia. 
•	 Säilytä tuhka palamattomassa kannellisessa astiassa, kun-

nes se on täysin jäähtynyt.
•	Muistathan, että vaatteiden kuivattaminen kiukaan lähellä 

on kielletty.

Näin ehkäiset varkauksia ja murtoja
•	 Sulje rakennukset ja säilytystilat lukoilla.
•	Älä piilota asunnon tai säilytystilan avainta tilan läheisyy-

teen. 
•	Vaihda tai sarjoita lukko, jos on aihetta olettaa, että avain 

on asiattoman hallussa.
•	Valvo mukanasi olevaa omaisuutta jatkuvasti.
•	 Kuljeta raha, arvopaperit ja -esineet käsimatkatavarana.
•	Älä jätä rahaa, maksuvälineitä tai arvopapereita hotellihuo-

neeseen. 
•	Moottoriajoneuvon, perävaunun, veneen tavarasäilön tai 

-laukun tulee olla lukittuna. Varmista, ettei sivullinen näe 
tavaroitasi tilaan murtautumatta. 

•	 Tavarasäilön tai -laukun tulee olla ajoneuvoon tai perävau-
nuun lukittuna tai kiinnitettynä siten, että sitä ei voi irrottaa 
ilman työkaluja. Kun perävaunussa säilytetään omaisuutta, 
tulee perävaunun olla lukittuna laitteella, joka estää sen 
kytkennän vetoajoneuvoon tai vaikeuttaa selvästi sen siir-
tämistä. 

•	Älä jätä telttaan omaisuutta ilman valvontaa.

Näin ehkäiset vuoto- ja tulvavahinkoja
•	 Suihkua käytettäessä on valvottava, että vedet ohjautuvat 

oikein ja viemärissä ei ole tukoksia.
•	 Pesukone on aina liitettävä omalla sulkuventtiilillä ja pai-

neenkestävällä täyttöletkulla vesijohtoverkkoon. Valvo pe-
sukoneen toimintaa. Sulje sulkuventtiili heti pesun päätyt-
tyä. Putkistoliitosten pitävyyttä tulee seurata ja varmistaa, 
etteivät letkut ole taitoksissa.

•	Astianpesukoneen alla tulee olla asianmukainen turvakau-
kalo.

•	 Kun rakennus jää pidemmäksi aikaa ilman valvontaa, sulje 
päävesijohdon sulkuventtiili. Mikäli rakennusta ei lämmite-
tä kylmänä vuodenaikana, tyhjennä myös vesijohtoverkos-
to ja siihen liittyvät laitteet. 

•	 Kiinteistön öljysäiliöt ja niihin liittyvät öljyputkistot on 
tarkastettava ensimmäisen kerran kymmenentenä käyttö-
vuotena ja tämän jälkeen terässäiliöt joka viides vuosi ja 
muut säiliöt joka kymmenes vuosi.

•	 Tontin ojat, salaojat ja rakennuksen viemärijärjestelmä on 
pidettävä toimintakunnossa.
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Vahinkojen  
korvaaminen

Jos varotoimenpiteistä huolimatta vahinko sattuu, me autam-
me. Vahingosta voit ilmoittaa heti sen todettuasi OP-verkkopal-
velussa osoitteessa op.fi/vakuutukset tai puhelimitse 0303 0303. 
Jos et ole Osuuspankin asiakas, kirjaudu palveluun oman pank-
kisi tunnuksilla sivulla pohjola.fi. Korvausta kannattaa hakea 
madollisimman pian, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa 
siitä, kun olet saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, va-
kuutustapahtumasta ja  vakuutustapahtumasta aiheutuneesta 
vahinkoseuraamuksesta.

Muistathan, että meillä on oikeus tarkistaa vahinko, joten et-
hän hävitä vahingon jälkiä tai vahingoittunutta esinettä. Samoin 
meillä on oikeus määrätä korjaaja vahingoittuneelle omaisuu-
delle tai osoittaa hankintapaikka, josta vastaavanlainen omai-
suus hankitaan.

Minkä arvoista omaisuus vahinkohetkellä 
oli? 
Korvausta maksetaan sen mukaan, minkä arvoista omaisuus 
vahinkohetkellä oli. Voit saada korvauksen vahingosta joko 
omaisuuden jälleenhankinta-arvon tai päivänarvon mukaan. 
Jälleenhankinta-arvo tarkoittaa uuden samanlaisen tai lähinnä 
vastaavan omaisuuden hankintakustannusta. Päivänarvolla tar-
koitetaan sitä rahamäärää, joka saadaan kun jälleenhankinta-
arvosta vähennetään se, mitä omaisuus on menettänyt iän ja 
käytön myötä. 

Jos omaisuuden arvo on alentunut iän, käytön tai käyttökel-
poisuuden alenemisen myötä yli 50 % jälleenhankinta-arvosta, 
vahinko korvataan päivänarvon mukaan. Katso esimerkki "Jos 
palo tuhoaa kodin" s.  20.

Kun vahingoittunut omaisuus on uudehkoa, sinulla on yleensä 
mahdollisuus saada uutta vastaavanlaista omaisuutta vahingoit-
tuneen tilalle. Iäkkäämmästä omaisuudesta maksettava korvaus 
suoritetaan yleensä rahana omaisuuden käyvän arvon mukaan. 

Irtaimistoon kuuluva esine rikkoutuu  
- miten korvataan?
Oheisten yksittäin korvattavien esineiden jälleenhankinta-ar-
vosta tehdään vuotuiset ikävähennykset. Ikävähennys voi olla 
enintään 70 %. Esineen korjauskustannuksista ei tehdä ikävä-
hennyksiä, mutta korvaus voi olla enintään esineen arvon suu-
ruinen ikävähennyksen jälkeen.

Irtaimiston korvauksista tehtävät ikävähennykset

Omaisuus Ikävähennys

Kodinkoneet 10 %

Digitaaliset kamerat 20 %

Muut elektroniset ja optiset laitteet 10 %

Polkupyörät, moottorikäyttöiset työkalut ja 
-koneet sekä perämoottorit

10 %

Atk-laitteet (tietokoneet), matkapuhelimet 
oheislaitteineen ja muut päätelaitteet

25 %

Silmälasit, vaatteet, asusteet, jalkineet sekä  
urheiluvälineet ja -varusteet

25 %

 

Miten ikävähennys lasketaan esineelle?
Korvattava summa = jälleenhankinta-arvo – ikävähennys – 
turvaan valitsemasi omavastuu. Ikävähennys lasketaan esineen 
toisesta käyttövuodesta alkaen täysien kalenterivuosien mu-
kaan. Vahingoittumisvuotta ei oteta huomioon. 

Alkuvuonna 2007 hankittu televisio rikkoutuu vuoden 2010 helmi-
kuussa. Vastaava uusi televisio maksaa 700 €. Tilalle hankitaan uusi 
televisio. Ikävähennys on (2 vuotta x 10 %) 20 % x 700 € = 140 €.  
    Korvattava summa on 700 € – 140 € = 560 €, josta vähennetään 
särkymis- ja menetysturvaan valitsemasi omavastuu, esim. 150 €. 
Korvausta maksetaan 410 €.

Vahingot rakennuksen ja huoneiston ko-
neille, laitteille ja putkistolle  
- miten korvataan?
Kun rakennuksen koneiden, laitteiden tai putkistojen jälleen-
hankinta- ja korjauskustannuksia korvataan, lasketaan niiden 
arvo vahinkohetkellä ikävähennyksen avulla. Ikävähennykset 
tehdään myös rakennuksen rakenteiden avaamis- ja sulkemis-
kustannuksista sekä maankaivu- ja täyttökustannuksista. Mutta 
sitä ei tehdä palovahingoista, vian ja vahingon etsimiskustan-
nuksista eikä sähköjohdoista.

Ikävähennyksiä sovelletaan myös korvattaessa vuokra- tai osa-
kehuoneiston osia, esimerkiksi lämpöpumppuja tai muita kiin-
teitä asumiskäyttöä palvelevia koneita ja laitteita.

Rakennuksen koneiden, laitteiden ja putkistojen korvauksista 
tehtävät ikävähennykset

Omaisuus Ikävähennys

Rakennuksessa muualla kuin alapohjassa ole-
vat säiliöt, jätevesi-, sadevesi-, käyttövesi- ja 
lämmitysputkistot

3 %

Alapohjassa olevat ja maanalaiset kupari- ja 
muoviputkistot 

3 %

Alapohjassa olevat ja maanalaiset muut  
putkistot

6 %

Uima-allaslaitteistot, murtosuojauslaitteistot, 
ulkomarkiisikehikot ja - koneistot  

10 %

Liedet, liesituulettimet, jääkaapit, astianpesu-
koneet ja kiukaat

10 %

Keskuslämmityslaitteet, lämmön vaihtimet 
ja -siirtimet, lämminvesivaraajat säiliöineen, 
maanalaiset ja alapohjassa olevat säiliöt, 
säätö- ja ohjauslaitteet, lämmityskaapelit, 
sähköpatterit, ilmastointi- ja jäähdytyslaitteet, 
huippuimurit sekä sähkömoottorit ja muut 
laitteet

6 %
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Miten ikävähennys lasketaan koneille, laitteille  
ja putkistolle?
Ikävähennys lasketaan kertomalla prosenttiluku laitteen käyt-
töönottovuotta seuranneiden täysien kalenterivuosien lukumää-
rällä. 

Eikö omavastuuta vähennetä?
Rakennuksen koneita, laitteita ja putkistoja korvattaessa ei ikä-
vähennysten lisäksi vähennetä omavastuuta. Ikävähennys on 
vähintään omavastuun suuruinen.

Vuotovahinko rakennuksessa  
- miten korvataan?
Vuotovahingossa jokin laite, kone tai putkisto rikkoutuu ja vuo-
to aiheuttaa lisäksi vahinkoja rakennukselle. Vuodon aiheutta-
nut kone, laite tai putkisto kuuluu laiterikkoturvaan ja korvaus-
määrä lasketaan edellä mainitun ikävähennyksen avulla. 

Vuotovähennys
Rakennukselle aiheutunut vahinko korvataan putkistovuototur-
vasta, kun vahingon syy on vuoto käyttövesi- tai lämmitys-
putkistosta. Korvausmäärä lasketaan vuotovähennysten avulla. 

Vuotovähennystä ei tehdä viemäriputkistosta tai käyttölaittees-
ta, esimerkiksi lämminvesivaraajasta tai vesikalusteesta, aiheu-
tuneessa vuotovahingossa. Samoin vuotovähennystä ei tehdä 
huoneiston osiin kohdistuvissa vahingoissa.

Putkistovuototurvan vahingoissa korvauksista tehtävä 
vuotovähennykset

Putkiston ikä Vuotovähennys vahingon määrästä

35–49 vuotta 30 %

50 vuotta tai enemmän 60 %

Miten vuotovähennys lasketaan?
Putkiston ikä on asentamisvuotta seuranneiden täysien kalen-
terivuosien lukumäärä. Vuotovähennys prosentti kerrotaan kor-
vattavan vahingon korjauskustannuksella.

Eikö omavastuuta vähennetä?
Omavastuuta ei vähennetä vuotovähennysten lisäksi. Vuotovä-
hennys on vähintään putkistovuototurvaan valitsemasi omavas-
tuun suuruinen. 

Ei vuotovähennystä, eikö omavastuutakaan?
Kun rakennuksesi putkisto on alle 34 vuotta vanha, ei vuotovä-
hennystä tehdä. Vuotovahingossa voit saada korvausta vuota-
neen koneen rikkoutumisesta ikävähennysten mukaisesti. Mi-
käli samaan vahinkoon liittyy rakennuksen korjaamista vuodon 
jäljiltä, et enää maksa omavastuuta tästä korvausmäärästä.   

Asuinrakennuksen alapohjassa oleva käyttövesiputkistoon kuuluva 
kupariputki on vuotanut ja vesi on vaurioittanut rakennusta. Putken 
korjauskustannukset ja rakenteiden avaamis- sulkemiskustannukset 
ovat 1 700 € ja vuodon rakennukselle aiheuttamat vahingot raken-
teiden kuivauskuluineen ovat 5 000 €.

Esimerkki 1: Korvauksen määrä, kun käyttövesiputkisto on asen-
nettu vuonna 2001 ja vahinko havaitaan vuonna 2011
Avaamis- ja sulkemiskuluista sekä putkitöiden kustannuksista 
tehdään vioittuneen putken ikään perustuva 27 %:n ikävähennys 
(9 vuotta x 3 %). Korvattavaa jää (1700 € - 27 %) 1 241 €. Oma-
vastuuta ei vähennetä, jos valittu omavastuu on pienempi kuin 
ikäpoisto. Korvaus maksetaan laiterikkoturvan perusteella.
    Rakennukselle aiheutuneiden vahinkojen osalta käyttövesiput-
kiston ikä (alle 34 v) ei aiheuta vuotovähennystä. Omavastuuta 
ei vähennetä, koska laiterikkoturvasta on jo tehty ikävähennys. 
Korvaus maksetaan kokonaisuudessaan, 5 000 €, putkistoturvan 
perusteella.
    Yhteensä 6 700 euron vahingosta maksetaan 6 241 euroa.

Esimerkki 2: Korvauksen määrä, kun käyttövesiputkisto on asen-
nettu vuonna 1971
Koska käyttövesiputkisto on yli 34 vuotta vanha, ei ikävähennys-
ten takia korvauksia makseta rakenteiden avaamis- ja sulkemisku-
luista eikä putkitöiden kustannuksista laiterikkoturvan perusteella.
    Rakennukselle aiheutuneiden kustannusten osalta vuotovähen-
nys on tässä tapauksessa 30 %. Putkistovuototurvasta jää korvat-
tavaa 3 500 euroa (5 000 € x 30 %). Omavastuuta ei vähennetä.
    Yhteensä 6 700 euron vahingosta maksetaan 3 500 euroa. 

Mitä jos palo tuhoaa kodin? 
Palovahingoissa ei tehdä ikävähennyksiä. Korvauksen määrä 
arvioidaan edellä mainittujen jälleenhankinta-arvo- ja päivän-
arvosäännösten mukaisesti.  

Asuinrakennuksesi tuhoutuu osittain tulipalossa. Sen jälleen-
hankinta-arvo on 100 000 € ja päivänarvo 40 000 €. Korjauskus-
tannukset ovat 15 000 €.

Vaihtoehto 1: Päätät korjata rakennuksen. Vakuutuksesta kor-
vataan  korjauskustannukset enintään päivänarvoon asti, koska 
arvo on alentunut yli 50 % jälleenhankinta-arvosta. Korvausta 
maksetaan 15 000 € - omavastuu.

Vaihtoehto 2: Et  korjaa rakennusta. Vakuutuksesta korvataan 
enintään vahingoittumisasteen mukainen osuus päivänarvosta. 
Vahingoittumisaste on (15 000 €/100 000 €) = 15 %. Korvaus-
ta maksetaan 15 % x 40 000 € = 6 000 €, josta vähennetään 
omavastuu.

Vaihtoehto 3: Jos asuinrakennuksesi olisi tuhoutunut kokonaan, 
vakuutuksesta korvattaisiin rakennuksen päivänarvo eli 40 000 
euroa, koska arvo alentunut yli 50 % jälleenhankinta-arvosta. 

Ylimääräiset asumiskulut
Jos jonkin korvattavan vahingon vuoksi joudut asumaan kodin 
ulkopuolella, korvataan ylimääräisiä etukäteen sovittuja koh-
tuullisia asumiskuluja (ei ruokakuluja) kuukaudessa enintään 
10 % irtaimiston enimmäiskorvauksesta ja enintään kuusi kuu-
kautta. Sovi menettelystä aina etukäteen.
 



21

Mitä vahinkoja ei korvata?
Vakuutukset eivät korvaa vahinkoa, joka on aiheutettu tahal-
laan tai toimimalla törkeän huolimattomasti. Vahinko voi myös 
kuulua jonkin takuun piiriin tai se korvataan jonkin lain tai 
muun sopimuksen perusteella. Korvaukset maksetaan aina va-
kuutusehtojen mukaisesti. 

Vakuutukseen liittyvät tiedot tulee olla oikein. Jos myöhemmin 
selviää, että antamasi tiedot, esim. pinta-ala, ovat virheellisiä tai 
puutteellisia, voimme alentaa korvausta tai evätä sen kokonaan 
tai purkaa sopimuksen.

Vakuutus ei korvaa... Jos kuitenkin...

suunnittelu-, perustus- tai rakennustyövirhettä eikä siitä raken-
nukselle aiheutunutta vahinkoa. 

kodissasi on rakennusvirhe, voit saada korvauksia rakennusfir-
malta takuuajan puitteissa.

nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste on vuotanut rakentei-
den vesieristeiden läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkoh-
dasta, kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä, tai jos syynä 
on hyväksymätön liitos.

kodissasi on rakennusvirhe, voit saada korvauksia rakennusfir-
malta takuuajan puitteissa.

vahinkoa, joka on aiheutunut vesikaton vuodosta. esim. myrskytuuli (yli 20 m/s) tai kaatunut puu on aiheuttanut 
vesikaton vuodon, vakuutus korvaa.

vahinkoa, joka on aiheutunut esineen kulumisesta, ruostumi-
sesta tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä tai käyt-
tövirheestä. 

Pesukone alkaa rahista ja pitää kovaa ääntä. Huoltoliikkeen 
lausunnon mukaan laakerit ovat rikkoutuneet kulumisen vuoksi. 
Kulumisesta aiheutunutta vahinkoa ei korvata vakuutuksesta.

esineessä on valmistusvika, käänny sen kaupan puoleen, josta 
hankit esineen. Valmistusvika korvataan myös takuuajan pää-
tyttyä.

ulkona olevan esineen, esimerkiksi pyykkien tai verkkojen, 
varkautta.

lukittu polkupyörä, pienvene tai sen moottori varastetaan tai 
lastenvaunut tai pihagrilli varastetaan pihalta, ne korvataan. 

viruksen atk-laitteille tai niiden ohjelmistoille aiheuttamia va-
hinkoja

kannettava tietokoneesi vahingossa putoaa ja hajoaa säpäleik-
si, vakuutus korvaa sen.

urheiluvälineen tai -varusteen rikkoutumista sitä tarkoituk-
seensa käytettäessä. 

Kaadut  laskettelurinteessä ja suksesi vaurioituivat. Suksia ei 
korvata. 

esimerkiksi huolellisuudestasi huolimatta sukset varastetaan 
tai maastopyörä tippuu auton tavaratelineeltä ja hajoaa, vakuu-
tus korvaa sukset tai pyörän.

seuraeläinten pureskelemalla ja raapimalla aiheuttamia vahin-
koja.

eläin pelästyy esimerkiksi yllättävää räjäytyksen ääntä ja hajot-
taa paikkoja, vakuutus voi korvata.

merivesi- ja vesistötulvan aiheuttamaa vahinkoa, jos rakennus 
on rakennettu ilman lupaa tai luvan vastaisesti.

rakennus on rakennettu luvan mukaisesti ja siinä ei ole raken-
nusvirheitä, korvaamme tulvavahinkoja.

Vakuutus ei korvaa... Huolehdi omaisuudestasi...

jään tai lumen painosta tai liikkumisesta aiheutuneita vahin-
koja.

Poista painavat lumitaakat talon katolta.

omaisuuden katoamista tai unohtamista. 
Käyt kaupungilla ostoksilla. Kotiin tultuasi huomaat, että lompak-
kosi ei ole kassissasi. Epäilet, että joku on anastanut sen. Koska et 
voi selvittää vahinkopaikkaa, -aikaa tai muitakaan lompakkosi me-
netykseen liittyviä olosuhteita, lompakkosi katsotaan kadonneeksi. 
Tämän vuoksi vahinkoa ei korvata. 

Pidä tarkasti huolta mukana olevista henkilökohtaisista tava-
roista. 

hyönteisen, rotan, hiiren, oravan, kanin, myyrän ja jäniksen 
aiheuttamia vahinkoja.

Suojaa ja torju ekologisesti.

vahinkoja, jonka luonnonolosuhteet aiheuttavat puutarha-, 
maa- ja metsätaloustuotteille ja puutarhakasveille.

Tarkkaile luontoa ja ympäristöä. Varaudu, mikäli mahdollista.
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Perheen vastuu- ja 
oikeusturvavakuutus 

Joskus voi käydä niin, että aiheutat toiselle vahingon, jonka olet velvollinen korvaamaan. Vastuuvakuutusta saatat tarvita pyöräi-
lyonnettomuudessa, koiran valvonnan pettäessä, ohikulkijan liukastuessa tai puun kaatuessa väärään suuntaan.

Perheen oikeusturvavakuutus on taloudellinen tukesi, jos tahtomattasi joudut tilanteeseen, jossa oikeusjuttu on ainoa tapa pitää 
kiinni oikeuksistasi. 

Kodin irtaimiston ja matkatavara- 
vakuutuksen yhteydessä saat  
vastuu- ja oikeusturvavakuutukset
Ellet ole toisin sopinut, perheen vastuu- ja oikeusturvavakuu-
tukset tulevat samalla voimaan, kun vakuutat kodin tavarat 
Omakoti-vakuutuksella tai Easy-paketilla. Matkavastuu- ja 
matkaoikeusturvavakuutukset tulevat voimaan, kun vakuu-
tat matkatavarat. Matkatavaravakuutuksen yhteydessä nämä 
vakuutukset ovat voimassa kaikkialla maailmassa ulkomaan 
matkoilla s. 12. Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja hänen 
kanssaan vakinaisesti samassa taloudessa asuvat henkilöt. 

Jos olet vakuuttanut kotisi lisäksi metsäsi meillä, voit hyödyn-
tää perheen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksia metsätilaan ja 
sen hoitoon liittyvissä asioissa. 

Vakuutus-
määrä

Omavastuu

Perheen vastuuvakuutus* 170 000 € 150 €

Perheen oikeusturva-
vakuutus

8 500 € 15 %,  
vähintään 200 €

*  Easyn vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä on 85 000 € ja 
 omavastuu 100 €.

Jos kodin irtaimiston tai matkatavaroiden vakuutukset päätty-
vät myös vastuu- ja oikeusturvavakuutus. 

Mitä perheen vastuuvakuutus korvaa?
Perheen vastuuvakuutus korvaa sellaisia vahinkoja, joita sinä 
tai perheenjäsenesi vahingossa aiheutatte muille henkilöille tai 
heidän omaisuudelleen ja joista olisitte lain mukaan korvaus-
velvollisia. 

Lapsesi aiheuttama vahinko korvataan, vaikka hän ei ikänsä 
puolesta olisi korvausvelvollinen. Myös alle 12-vuotiaan tahal-
laan aiheuttama vahinko korvataan, samoin monet koiran aihe-
uttamat vahingot ulkopuolisille.

Jos aihetta on, anna asia heti meidän hoidettavaksemme, äläkä 
tee yksin sopimuksia. Me selvitämme puolestasi korvausvel-
vollisuutesi.

Vastuuvakuutuksesta voimme korvata
•	 arvokkaan lasiesineen, joka kaupassa putoaa kädestäsi.
•	 naapurin auton kyljen, kun lapsesi naarmuttaa sitä polku-

pyörällään.
•	 lapsesi kaverin kannettavan tietokoneen, jonka lapsesi  

vahingossa pudottaa säpäleiksi.
•	 koirasi puree ohikulkijaa. 
•	 vahingot, joita aiheutuu talosi jalkakäytävällä liukastuneel-

le henkilölle.

Mitä vastuuvakuutus ei kuitenkaan korvaa?
Vastuuvakuutuksen perusteella ei korvata vahinkoa, jos vahin-
ko on aiheutettu tahallaan tai toimittu törkeän huolimattomas-
ti. Se ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu itsellesi tai hallussasi 
olevalle ulkopuolisen omistamalle omaisuudelle. Niitä voivat 
korvata tapaturmavakuutus ja kodin irtaimiston vakuutus.

Vastuuvakuutus ei korvaa ammatti-, elinkeino- tai ansiotoi-
minnassa, työnantajalle, moottoriajoneuvon käyttämisestä lii-
kenteessä tai rekisteröitävän veneen tai muun aluksen käyttä-
misestä aiheutunutta vahinkoa. Nämä ja muut rajoitukset on 
selvitetty yksityiskohtaisesti vakuutusehdoissa.
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Pidä oikeusturva voimassa  
yhtäjaksoisena
Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, 
jotka syntyvät lakimiesavun käyttämisestä yksityiselämään liit-
tyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Korvauksia maksetaan, 
kun riita on syntynyt tai syyte on tullut vireille vakuutuksen 
voimassaoloaikana. Jos vakuutus on ollut voimassa alle kaksi 
vuotta, tulee myös riidan perusteen olla syntynyt vakuutuksen 
voimassa ollessa.

Ostit omakotitalon 5.6.2010. Otit oikeusturvavakuutuksen sisäl-
tävän irtaimistovakuutuksen vasta viikon kuluttua kaupasta. 
Huomasit talossa homevaurioita kesällä 2011 ja vaadit myyjältä 
hinnanalennusta. Myyjä ei kuitenkaan tähän suostunut. Syksyllä 
2011 haluat viedä asian oikeuteen ja käyttää oikeusturvavakuu-
tusta. Oikeusturvavakuutus ei kuitenkaan ole käytettävissäsi, 
koska riidan peruste ei ole syntynyt vakuutuksen voimassaolo-
aikana. Oikeudenkäyntikulut korvattaisiin, mikäli riita syntyisi 
vasta kahden vuoden kuluttua vakuutuksen alkamisesta.

Oikeusturvavakuutuksen korvauksen katto on 8 500 euroa. 
Omavastuu on 15 % kuluista, kuitenkin vähintään 200 euroa. 
Ilmoita meille etukäteen kirjallisesti, jos tarvitset oikeusturva-
vakuutusta. 

Riita, rikos tai hakemus
Riita- ja hakemusasioissa kustannuksia korvataan vain siinä ta-
pauksessa, että sinä tai vastapuolesi olette riitauttaneet toisen 
vaatimuksen. Riitauttamisella tarkoitetaan vaatimuksen kiistä-
mistä perusteeltaan tai määrältään.

Rikosasioissa kustannuksia korvataan vain,
•	 jos sinä tai perheenjäsenesi koette joutuneenne rikoksen 

kohteeksi ja esitätte oikeudenkäynnissä asianomistajana 
yksityisoikeudellisen vaatimuksen, tai 

•	 jos joku asianomistajana ajaa sinua tai perheenjäsentäsi 
vastaan syytettä, mutta syyttäjä ei vaadi samasta teosta 
rangaistusta. 

Korvattavat vakuutustapahtumat on määritelty yksityiskohtai-
sesti ja täsmällisesti vakuutusehdoissa. 

Mitä oikeusturvavakuutus ei korvaa?
Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata esimerkiksi kuluja asias-
sa,
•	 joka liittyy elinkeino- tai ansiotoimintaan, työhön tai vir-

kaan tai pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankki-
miseksi.

•	 joka koskee avioeroa, avioeroon tai yhteiselämän lopetta-
miseen tai avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen 
liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia.

•	 joka koskee lapsiin liittyviä perheoikeudellisia kysymyksiä 
(eräin poikkeuksin).

•	 jossa vakuutettu on osallisena moottoriajoneuvon omista-
jan, haltijan tai kuljettajan ominaisuudessa. Näissä tilan-
teissa käytetään autovakuutuksia.

•	 joka liittyy muuhun kiinteistöön, rakennukseen tai huoneis-
toon kuin vakuutetun vakinaiseen tai vapaa-ajan asuntoon.

•	 jossa syyttäjä vaatii vakuutetulle rangaistusta.

Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata sinun tai perheenjäsenesi 
maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeuden-
käyntikuluja. Nämä kulut korvataan kuitenkin, jos kuluttaja-
asiamies tai hänen alaisensa on avustanut sinua oikeuden-
käynnissä. Myös silloin, jos kysymyksessä on riita-asia, jossa 
vastapuolesi on yhtiö, joka on jättänyt pääosin noudattamatta 
kuluttajariitalautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vas-
taavan elimen päätöstä.
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Easy  
– Turvaa 15-25-vuotiaille

Easy on nuorten oma vakuutuspaketti. Saat taloudellista turvaa vahingon varalta kodille, tavaroille ja itsellesi, myös matkalla. 
Vakuutusmäärät ja omavastuut ovat vakiot. Varmista vain, että ne riittävät omiin muuttuviin tarpeisiisi.

Kun täytät 28 vuotta, vakuutukset eivät pääty, mutta Easy-pa-
kettiin liittyvät edut päättyvät. Muutosvaiheessa tiedotamme, 
mikä vakuutusturvassasi muuttuu ja mitkä asiat sinun on hyvä 
tarkistaa.

Mitä Easyyn sisältyy?
•	 laaja kotivakuutus irtaimistolle joko omassa tai vanhempi-

en taloudessa asuvalle
•	 vastuu- ja oikeusturvavakuutus*
•	 tapaturmavakuutus vakuutuksenottajalle
•	matkustajavakuutus* 
•	matkatavaravakuutus ja matkavastuu- ja matkaoikeustur-

vavakuutus*
* Voit ottaa nämä myös myöhemmin.

Lisäksi Easy-pakettiin saa Easy-alennuksella seuraavat vakuu-
tukset:
•	 tapaturmavakuutus puolisolle ja lapsille
•	matkustajavakuutus puolisolle ja lapsille

Easy-pakettiin voit liittää myös muita Mittaturvan normaalihin-
taisia vakuutuksia kuten esimerkiksi henkivakuutuksen, arvo-
tavara-, pienvene- ja seuraeläinvakuutuksen. 

Vakuutus ja turvat Vakuutusmäärä Omavastuu
Laaja kotivakuutus 6 000 € vanhempien 

taloudessa,  
20 000 €  omassa 

taloudessa

100 € 
 

100 €

Vastuuvakuutus 85 000 € 100 €

Oikeusturvavakuutus 8 500 € 15 %,  
väh. 200 €

Tapaturmavakuutus Itsellesi/
puolisolle

Lapsellesi

- hoitokorvaus 8 500 € 8 500 € –

- haittakorvaus 30 000 € 8 500 € –

- kuolinkorvaus   5 000 €   1 700 € –

Matkustajavakuutus Itsellesi/
puolisolle

Lapsellesi

- hoitokorvaus Ei  
ylärajaa

Ei  
ylärajaa

–

- haittakorvaus 30 000 € 8 500 € –

- kuolinkorvaus   5 000 €   1 700 € –

Matkatavaravakuutus      850 €    –

Matkavastuu- 
vakuutus

85 000 € 100 €

Matkaoikeusturva-
vakuutus

8 500 € 15 %,   
väh. 200 €

Easyn voit ottaa kun olet 15–25-vuotias, asutpa vanhempiesi 
luona tai omassa taloudessasi. Sen voit ottaa itsellesi tai voit 
vakuuttaa myös avo- tai aviopuolisosi ja lapsesi.

Laaja kotivakuutus
Easy-pakettiin sisältyy laaja kotivakuutus kodin irtaimistolle eli 
tavallisille omistamillesi tavaroillesi. 

Kodin irtaimistolla tarkoitetaan omaa tai lainaamaasi kotitalo-
uskäyttöön tarkoitettuja tavaroita asunnossa ja sen säilytysti-
loissa mm. huonekalut, vaatteet, kodinkoneet ja harrastus- ja 
urheiluvälineet sekä arvotavarat. Jos sinulla on puoliso ja lap-
sia, niin koko perheesi kotitalouskäyttöön tarkoitetut tavarat on 
vakuutettu.

Irtaimistoon sisältyy myös Yhteensä 
enintään

rahat, muut maksuvälineet ja arvopaperit 500 €

asuinhuoneistossa pidettävät seuraeläimet 1 200 €

soutuveneet 1 200 €

enintään 3,7 kW:n (5 hv) perämoottorit  1 200 €

ansiotyövälineet* 3 400 €

vuokra- tai osakehuoneistoon kuuluvat pinoit-
teet, parvekelasit ja kiinteistön osat, jotka  
kuuluvat osakkaan kunnossapitovastuulle

3 400 €

*  kun toimintaa harjoitetaan yksityishenkilönä työ- tai virkasuh- 
 teessa tai yksityisellä toiminimellä. Ei myyntivarasto, tavaranäy- 
 teet.

Vakuutusmäärä irtaimistolle on
•	 6 000 euroa, jos asut vanhempiesi luona
•	 20 000 euroa, jos asut omassa taloudessa.

Omavastuu on 100 euroa jokaista vahinkotapausta kohti. 

Vakuuttamasi kodista tilapäisesti siirretty irtaimisto on pääsään-
töisesti vakuutettu Pohjoismaissa yhteensä enintään 3 400 eu-
roon saakka, mutta esim. autosta tai perävaunusta anastetusta 
tavarasta korvataan enintään 1 000 euroon asti, jos olet linnun-
tietä alle 50 km etäisyydeltä kodistasi, vapaa-ajanasunnostasi, 
työ- tai opiskelupaikastasi. 

Muuttaessasi asunnosta toiseen vakinaiseen asuntoon, irtaimis-
tosi on vakuutettu kaksi kuukautta asuntosi ulkopuolella Suo-
messa. 

Ota muuton yhteydessä yhteyttä meihin 
ja kerro uusi osoite ja uuden asunnon tiedot!
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Minäkö korvausvelvollinen?
Vastuuvakuutus antaa turvaa, jos olet korvausvelvollinen esim. 
pyöräilyonnettomuudessa tai tai vahingoissa, joista olet vas-
tuussa lemmikin omistajana. Lisätietoa s. 22, Vastuuvakuutus.

Oikeusturvavakuutus on taloudellinen taustatukesi oikeusju-
tuissa, joihin voit joutua tahtomattasi. Tämä vakuutus kannat-
taa pitää katkeamattomana, s. 23 Oikeusturvavakuutus. Vas-
tuu- ja oikeusturvavakuutukset kattavat samassa taloudessa 
vakinaisesti asuvat puolisosi ja lapsesi.

Jos asut vanhempien luona, vanhempien vakuutukset antavat 
useimmiten vastaavan turvan. 

Matkustajavakuutus
Matkustajavakuutuksella varaudut matkasairauksien ja -tapa-
turmien hoitoon ja myös matkan peruuntumiseen, keskeytymi-
seen, odottamiseen ja matkalta myöhästymiseen. Matkavakuu-
tukset ovat voimassa enintään kolme kuukautta yhtäjaksoisesti 
kestävillä matkoilla. Matkan ei katsota katkeavan alle 14 vuo-
rokauden mittaisen kotimaassa käynnin vuoksi, mikäli on tar-
koitus palata samaan matkakohteeseen.

Alle 15-vuotiaat lapset ovat vanhempansa, perheenjäsenensä ja 
isovanhempiensa kanssa matkustaessaan vakuutettuja, jos heil-
lä ei ole omaa matkustajavakuutusta. Lapsen haitta- ja kuolin-
korvauksen vakuutusmäärät (8 500 € ja 1 700 €) ovat kuitenkin 
pienemmät kuin aikuisella.

Yli 3 kk matkalle tai vaihto-oppilaaksi?
Jos matkasi kestää yli kolme kuukautta, Easyn yhteydessä voit 
pidentää matkustaja- ja matkatavaravakuutusta edullisesti. 
Matkustajavakuutuksen pidennystä varten täytät meille kir-
jallisen terveysselvityksen. Pidennyksen aikana omavastuu on  
50 €/vahinkotapahtuma. Kun muutat ulkomaille tai oleskelet 
pidempään ulkomailla, ota yhteyttä meihin ja tarkista vakuu-
tusturvan voimassaolo.  

Matkatavara-, matkavastuu- ja  
matkaoikeusturvavakuutukset
Easyn matkatavaravakuutus, matkavastuu- ja matkaoikeustur-
vavakuutukset koskevat myös samassa taloudessa vakinaises-
ti asuvaa puolisoasi ja lapsiasi. Jos olette eri matkoilla, niin 
puolison ja lasten tavarat on vakuutettu 850 euroon asti yhtä 
vahinkoa kohti. Sinkkuna 850 euron vakuutusmäärä turvaa yk-
sinomaan sinun tavaroitasi. Muistathan, että Easyn laaja kotiva-
kuutus korvaa enintään 3 400 euroon saakka irtaimistoa kodin 
ulkopuolella Pohjoismaissa. 

Matkavastuuvakuutus turvaa kun vuokraat matkalla esim. suk-
set tai pyörän ja niille aiheutuu vahinkoa. Matkalla voi myös 
joutua tahtomattaan mukaan oikeusjuttuihin, joissa matkaoi-
keusturvavakuutus auttaa taloudellisesti.  

Mitä laaja kotivakuutus korvaa?
Laaja kotivakuutus korvaa suoranaiset esinevahingot, jotka joh-
tuvat äkillisistä ja ennalta arvaamattomista tapahtumista.

Siirrät televisiota huoneesta toiseen. Kompastut ja televisio putoaa 
lattialle ja rikkoutuu. Tämä on korvattava ennalta arvaamaton va-
hinko.

Se korvaa vahinkoja, kun vakuutukseen merkitty omaisuutesi
•	 palaa, nokeentuu tai siihen osuus salama.
•	 rikkoontuu tai tapahtuu vuotovahinko.
•	 varastetaan tai se joutuu murron tai ilkivallan kohteeksi.
•	 vahingoittuu merivesi- tai vesistötulvasta eli meren, joen, 

järven, ojan tai puron vedenpinta nousee poikkeuksellises-
ti tai tämä vedenpinnan nousu aiheuttaa jään liikkumista.  
  Poikkeuksellisena tulvana pidämme sitä, kun myrs-
kytuuli nostaa vedenpinnan tai vedenpinta nousee kor-
keudelle,  jonka todennäköisyys on kerran 50 vuodessa.  
    Esimerkiksi aallokon aiheuttama tulva ja joen keväinen 
tulviminen eivät ole poikkeuksellisia eivätkä ennalta arvaa-
mattomia tapahtumia.

Katso sivu 19, Vahinkojen korvaaminen ja s. 18, Huolehdithan 
omaisuudestasi - ympäristö kiittää

Mitä laaja kotivakuutus ei korvaa?
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan 
tai törkeän huolimattomasti. 
Lisäksi laaja kotivakuutus ei korvaa vahinkoa, kun mm. 
•	 esine kuluu, lahoaa, pilaantuu, ruostuu, homehtuu jne. 
•	 esinettä on käytetty väärin.
•	 vahinko korvataan takuun, lain tai muun sopimuksen pe-

rusteella.
•	 omaisuus katoaa tai se unohtuu.

Huomaat kotimatkalla, että olet unohtanut kamerasi kahvilaan. 
Palaat takaisin, mutta kamerasi on kadonnut. Kameraa ei korvata, 
koska vahinko on ensisijaisesti aiheutunut unohtamisesta.

•	 urheiluväline tai -varuste rikkoontuu sitä käytettäessä. 
•	 seuraeläin aiheuttaa vahingon pureskelemalla, repimällä tai 

raapimalla.
•	 virus aiheuttaa vahingon atk-laitteille tai niiden ohjelmis-

toille.

Tarkemmin Mittaturvan vakuutusehdoissa (Laaja kotivakuu-
tus).

Mistä rahat tapaturman hoitoon?
Tapaturmavakuutuksella varaudut tapaturman hoitokuluihin 
(hoitokorvaus) ja tarvittaessa nopeutat hoitoon pääsyä kaikkial-
la maailmassa. Tai varaudut mahdolliseen tapaturman aiheutta-
maan pysyvään haittaan (haittakorvaus) sekä kuolemaan (kuo-
linkorvaus). Lisätietoa s. 7, Mittaturvan tapaturmavakuutus. 

Hoitokuluvakuutus sairauksien hoitoon
Hoitokuluvakuutuksen voit ottaa Easy-paketin yhteyteen. Hoi-
tokuluvakuutus kattaa sairauden ja tapaturman hoidot Suomes-
sa sekä tapaturman hoidon myös ulkomailla. Lisätietoa s. 5, 
Mittaturvan hoitokuluvakuutus. 
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Seuraeläinvakuutukset

Koirat ja kissat ovat rakkaita perheenjäseniä. Lemmikkisi tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa ja vakuutuksen, jolla varaudutaan kuluihin, 
jos lemmikki menetetään, sairastuu tai loukkaantuu.

Vakuutukset koiralle ja rotukissalle 
Eläinvakuutus on seuraeläimen perusvakuutus. Seuraeläinvakuutuksia voidaan myöntää 6 viikkoa täyttäneille, alle 7-vuotiaille 
koirille ja rekisteröidyille rotukissoille. 

Koirille ja rotukissoille Mitä korvaa? Mihin asti voimassa? Omavastuu

Eläinvakuutus Vakuutusmäärän, 
•	 kun eläin kuolee sairauteen* tai 

tapaturmaan
•	 katoaa tai varastetaan
•	 eläinlääkäri määrää eläimen 

lopetettavaksi eläinsuojelullisista 
syistä.

Sen vakuutuskauden loppuun, kun 
eläin täyttää 10 v

Ei omavastuuta.

Hoitokuluvakuutus 

(edellyttää eläinvakuutusta)

Sairauden* tai tapaturman hoidosta 
aiheutuneita välttämättömiä kuluja, 
jotka eläinlääkäri on suorittanut tai 
määrännyt. Kultakin omavastuujak-
solta (180 vrk) korvataan hoitokulu-
ja enintään eläimen vakuutusmää-
rän verran.

Sen vakuutuskauden loppuun, kun 
eläin täyttää 10 v

25 % kustannuksista, vä-
hintään vakuutuskirjaan 
merkitty omavastuu/ 
omavastuujakso

Eläinvastuuvakuutus Henkilö- tai esinevahinkoja, jotka 
eläin aiheuttaa ulkopuoliselle ja 
joista omistaja, hoitaja tai hallussa-
pitäjä on lain mukaan korvausvel-
vollinen

Sen vakuutuskauden loppuun, kun 
eläin täyttää 10 v

150 €

Perheen vastuuvakuutus Pääosin samoin kuin eläinvastuuva-
kuutus

Siihen asti kun päätät ko. vakuu-
tuksen

150 €  
(Easy-paketissa 100 €)

Kodin irtaimistovakuutus Seuraeläimen kuoleman tapatur-
maisesti enintään 1 500 euroon asti 
Omakoti-vakuutuksessa. (Easy-
paketissa 1 200 euroon asti.)

Niin kauan kuin kodin irtaimiston 
vakuutus on voimassa

Valitsemasi omavastuu 
Omakoti-vakuutuksessa. 
(Easy-paketissa 100 €).

Vain koirille Mitä korvaa? Mihin asti voimassa? Omavastuu

Hyötykäyttövakuutus 
(edellyttää eläinvakuutusta)

60 % eläinvakuutuksen vakuutus-
määrästä, jos koira tulee sairauden* 
tai tapaturman vuoksi pysyvästi 
kykenemättömäksi hyötykäyttöönsä.

Sen vakuutuskauden loppuun, kun 
koira täyttää 8 v

Ei omavastuuta.

Pentuevakuutus 6 - 12 viikon 
ikäisille rekisteröidyille koiran-
pennulle 
(edellyttää eläinvakuutusta)

Koirankasvattajalle pennun vakuu-
tusmäärän, jos piilevä vika aihe-
uttaa myydyn rotukoiranpennun 
kuoleman tai se joudutaan lopet-
tamaan eläinsuojelullisista syistä, 
ja jos myyjä on vastuussa viasta 
kuluttajalainsäädännön mukaan.

Sen vakuutuskauden loppuun, kun 
koira täyttää 2 v

50 €/vahinko hoitoku-
luissa, ei omavastuuta 
kuolinkorvauksessa.

* Sairaus, joka alkaa aikaisintaan 14 päivän päästä vakuutuksen alkamisesta.

Voimassa myös matkoilla
Seuraeläinvakuutukset ovat voimassa Pohjoismaissa. Eläinva-
kuutus, hyötykäyttövakuutus, hoitokuluvakuutus ja eläinvas-
tuuvakuutus ovat tilapäisesti, enintään vuoden ajan, voimassa 
myös muissa EU-maissa ja Sveitsissä. Eläinvakuutuksen, hyöty-
käyttövakuutuksen ja hoitokuluvakuutuksen voimassaoloaluet-
ta voidaan laajentaa lisäsopimuksesta ja -maksusta.

Terveysselvitys
Seuraeläinvakuutukset myönnetään eläimestä annettavan ter-
veysselvityksen perusteella. Vaikka eläin ei olisi täysin terve, 
vakuutus voidaan silti myöntää. Vakuutusturvasta rajataan ole-
massa oleva sairaus/sairaudet pois. 



27

Koira tai rotukissa kuolee, katoaa tai  
varastetaan?
Eläinvakuutus korvaa, jos vakuutettu eläin kuolee sairauteen tai 
tapaturmaan, katoaa tai varastetaan. Korvauksena maksetaan 
eläimen vakuutusmäärä. Katoaminen ja varkaus korvataan, kun 
eläintä ei ole saatu takaisin kuukauden kuluessa. Vakuutus kor-
vaa kuoleman myös silloin, kun eläin on lopetettava sairauden 
tai tapaturman vuoksi eläinlääkärin määräyksestä eläinsuoje-
lullisista syistä.

Vakuutuksesta ei makseta korvausta, jos kuoleman tai lopet-
tamisen syynä on ollut luuston tai nivelten kehityshäiriö tai 
eläimen käyttäytymishäiriö.

Koira tai rotukissa sairastuu tai louk-
kaantuu?
Hoitokuluvakuutus korvaa eläinlääkärin määräämästä tai suo-
rittamasta sairauden ja tapaturman hoidosta aiheutuvia kuluja:
•	maksut eläinlääkärin suorittamista tutkimus- ja hoitotoi-

menpiteistä
•	maksut sidetarvikkeista ja apteekissa myytävistä luvanva-

raisista lääkevalmisteista
•	 röntgen- ja laboratoriotutkimusten maksut.

Hoitokuluvakuutuksen omavastuu ja korvauksen 
yläraja
Hoitokulukorvauksesta vähennetään omavastuu, joka on  
25 % kustannuksista, kuitenkin vähintään se omavastuu, jonka 
olet valinnut vakuutukseen.  Omavastuu vähennetään 180 vrk 
mittaisen omavastuujakson aikana syntyneistä kustannuksista. 
Kustannukset voivat koostua yhdestä tai useammasta sairau-
desta ja tapaturmasta. Omavastuujakso (180 vrk) alkaa, kun 
eläintä ensimmäisen kerran käytetään eläinlääkärissä tai kun 
eläintä käytetään ensimmäisen kerran eläinlääkärissä edellisen 
omavastuujakson umpeuduttua. Kultakin omavastuujaksolta 
korvataan hoitokuluja enintään eläimen vakuutusmäärän ver-
ran. Vakuutusmäärä on yleensä eläimen hankintahinta.

Käytät koiraasi tai rotukissaasi eläinlääkärissä 1.2. korvatuleh-
duksen, 5.7. käärmeenpiston, 13.9. silmätulehduksen ja 12.3.  
kuumeilun ja ruokahaluttomuuden vuoksi. Päivämäärän mukaan 
ensimmäinen ja toinen käynti kuuluvat samaan omavastuujaksoon 
(1.2.+180 pv–30.7.). Silmätulehduksesta alkaa uusi jakso, johon 
mahtuu vielä viimeisin lääkärissä käynti (13.9.+180 pv–12.3.). Kul-
takin omavastuujaksolta korvataan hoitokuluja enintään eläimen va-
kuutusmäärän verran, josta vähennetään omavastuu.

Korvaaminen edellyttää, että tutkimukset ja hoidot ovat ylei-
sesti hyväksytyn eläinlääketieteellisen käsityksen mukaisia ja 
sairauden tai vamman hoidon kannalta välttämättömiä. 

Hoitokuluja, jotka ovat syntyneet vakuutuksen päättymisen 
jälkeen, ei korvata, vaikka sairaus olisi alkanut tai tapaturma 
sattunut vakuutuksen ollessa vielä voimassa.

Hoitokuluvakuutuksesta ei korvata 
•	 luuston tai nivelten kehityshäiriöiden hoitoa 
•	 tiineyhtymättömyyden tai siitoskyvyttömyyden hoitoa
•	 käyttäytymishäiriöstä aiheutuneita kuluja
•	 kastraatiota, sterilisaatiota, loislääkitystä, hampaiden pois-

toa
•	 vitamiineja, kivennäisravinteita, lisäravinteita, erikoisruo-

kia
•	 luontaistuotteita 
•	 ennaltaehkäiseviä hoitoja, kuten rokotuksia
•	 keisarinleikkausta tietyissä tapauksissa
•	 valeraskaudesta aiheutuneita kuluja
•	 komplikaatio sellaisesta sairaudesta tai toimenpiteestä, joka 

ei kuulu vakuutuksen piiriin.

Koira ei voi enää toimia koulutetussa 
tehtävässään? 
Hyötykäyttövakuutuksen perusteella korvataan 60 % edellä 
selostetun eläinvakuutuksen vakuutusmäärästä, jos täysikas-
vuinen koira tulee sairauden tai tapaturman vuoksi pysyvästi 
kykenemättömäksi hyötykäyttöönsä. Koira ei enää pysty toi-
mimaan koulutustaan vastaavassa tehtävässä kuten opas- tai 
metsästyskoirana tai se ei enää pysty tuottamaan jälkeläisiä tai 
osallistumaan viralliseen kilpailuun (ei näyttelyt), jossa se on 
aiemmin saavuttanut tuloksia. Ota yhteys meihin, niin kerrom-
me tarkemmin vakuutuksesta 

Pennuilla piileviä vikoja? 
Pentuevakuutus antaa koirankasvattajalle turvaa pentujen pii-
levien vikojen varalta. Piilevä vika on synnynnäinen tai perin-
nöllinen piilevä sairaus tai piilevä vika, jota ei ole voitu havai-
ta eläinlääkärintarkastuksessa ennen vakuutuksen alkamista, 
mutta joka eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaan on ollut 
tarkastushetkellä olemassa. Tällaisia vikoja ovat esimerkiksi 
synnynnäiset rakenneviat kuten munuaisen kehityshäiriö ja sy-
dämen rakenneviat. 

Ota yhteys meihin, niin kerromme tarkemmin vakuutuksesta. 

Koira tai rotukissa aiheuttaa vahingon 
ulkopuoliselle?
Eläinvastuuvakuutuksen perusteella maksetaan vahingonkor-
vauksia, jos eläimen pidosta on aiheutunut ulkopuoliselle hen-
kilö- tai esinevahinko, jonka vakuutetun eläimen omistaja, hoi-
taja tai hallussapitäjä on velvollinen lain mukaan korvaamaan.

Vakuutus korvaa henkilövahingon myös, jos koira puree ihmis-
tä, vaikka omistaja, hoitaja tai hallussapitäjä ei ole puremisesta 
vastuussa esimerkiksi puutteellisen valvonnan tai muun sellai-
sen tuottamuksen vuoksi. Tuottamuksesta riippumatta korva-
taan myös vahinko, jonka koira aiheuttaa välittömässä yhteen-
törmäyksessä moottoriajoneuvon kanssa. Koiran väistämisestä 
aiheutunutta vahinkoa ei korvata. Vahinkoja ei kuitenkaan kor-
vata, jos vahingoittunut itse tai joku ulkopuolinen on vastuussa 
niistä.

Vastuuvakuutuksen perusteella ei korvata vahinkoa, joka ai-
heutuu tällä vakuutuksella vakuutetuille tai heidän hallussaan 
olevalle ulkopuolisen omistamalle omaisuudelle. 

Huolehdi lemmikistäsi
Seuraeläinvakuutuksen suojeluohjeissa on ohjeita rokottamises-
ta ja eläinlääkärin puoleen kääntymisestä eläimen vahingoittu-
essa tai sairastuessa. Lisäksi eläimen hoidossa on noudatettava 
eläintautilakia ja eläinsuojelulakia sekä muita viranomaismää-
räyksiä.
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Metsävakuutukset

Metsää uhkaavat palot ja myrskyt sekä myyrät. Paloja ennalta ehkäistään, mutta myrskyille ja myyrille ihminen ei voi juuri mitään. 
Korvaamistamme metsävahingoista 70 - 80 prosenttia on myrskyjen aiheuttamia.

Valitse metsävakuutus tai  
metsäpalovakuutus
Metsän voit vakuuttaa joko metsävakuutuksella tai metsäpalo-
vakuutuksella. Vertaile oheisia turvatasoja (1–5) ja pohdi minkä 
aiheuttamia vahinkoja varten otat metsävakuutuksen.

Metsäpalo- ja metsävakuutuksesta saat korvausta vahingon sat-
tuessa
•	 puustolle (puiden valtapituus yli 7 m)
•	 hakatulle tukki- ja kuitupuulle
•	 taimikolle (puiden valtapituus enintään 7 m) 
•	 taimille
•	 bioenergiaksi tarkoitetulle hakkuutähteelle.

Metsävakuutus

1 2 3 4 5
Metsäpalo- 
vakuutusTurvataso

Myrsky x x x x x

Lumi x x x

Palo x x x x

Salamanisku x x x x

Hyönteiset x

Tulva x

Anastaminen tai vahingonteko x

Sienitaudit T

Metsäkauriit* T

Jänikset, jyrsijät ja linnut T

T =korvaa vain taimikolle ja istutettaville taimille aiheutuneita  
vahinkoja  

* Valtio korvaa hirvituhoja yksityisille henkilöille. 

 
Laajimmillaan metsävakuutuksesta (taso 1) saat korvausta 
myrskyn, lumen, palon ja salamaniskujen lisäksi hyönteisten, 
tulvan, sienitaudin, jyrsijän, metsäkauriin, jäniksen ja linnun 
aiheuttamista vahingoista. Samoin siitä korvataan rikolliset toi-
met esimerkiksi taimille tehty ilkivalta tai niiden varastaminen. 

Metsäpalovakuutuksesta saat korvausta salamaniskun ja palon 
sekä sammutustoimien vaatimista vahingoista. Lisäksi mak-
samme jälkivartioinnista aiheutuneita kuluja.

Miten metsäpalo- ja metsävakuutus 
korvaavat?
Myrskyvahinko 
Myrskyvahingon enimmäiskorvaukseksi eli korvauksen ylä-
rajaksi voit valita 16 tai 23 tai 32 €/k-m3. Myrskyvahinkojen 
yhteydessä korvaamme lisäksi menetyksiä siitä, että puusto tu-
houtuu ennen päätehakkuuikää.  

Nuorelle kasvatusmetsälle suosittelemme ottamaan enimmäis-
korvaukseksi joko 23 euroa tai 32 euroa/k-m3. Hakkuukypsälle 
ja hankalien tieyhteyksien päässä olevalle metsälle suosittelem-
me 32 euron ja taimikolle 16 euron enimmäiskorvausta.

Myrskyn vuoksi metsästäsi tuhoutuu yhteensä 3 000 k-m3 puuta, 
jonka arvo ennen vahinkoa oli 145 000 €. Tukkia ja kuitua ei 
saada samassa suhteessa kuin olisi saatu ennen vahinkoa. Lisäksi 
suuremmat korjuukustannukset pienentävät kantohintaa. Puuston 
arvo vahingon jälkeen on 70 000 €. Puustolle aiheutunut todellinen 
vahinko on siis 75 000 € eli 25 €/k-m3.

Saamasi korvaus riippuu siitä, millaisen enimmäiskorvauksen olet 
valinnut vakuutukseesi.
•	16	€/k-m3: 48 000 € - omavastuu - ennakonpidätys
•	23	€/k-m3: 69 000 € - omavastuu - ennakonpidätys
•	32	€/k-m3: 75 000 € – omavastuu - ennakonpidätys

Enimmäiskorvausta ei sovelleta muihin kuin myrskyn aiheutta-
maan vahinkoon. Muut korvattavat vahingot maksetaan todel-
lisen vahingonmäärän mukaan omavastuulla ja ennakonpidä-
tyksellä vähennettynä. 

Puuston ja puutavaran vahingot 
Vakuutus korvaa menetyksen, kun puusto tai puutavara tuhou-
tuu, tulee käyttökelvottomaksi tai tukkia ja kuitua ei kerry ku-
ten olisi kertynyt ennen vahinkoa. Vahingoittunutta puustoa tai 
puutavaraa tulee olla vähintään 15 k-m3. Puustosta korvataan 
enintään kantohinta ja puutavarasta enintään puutavaran hinta. 

Menetys, kun puusto tuhoutuu ennen  
päätehakkuuikää 
Kun nuorta puustoa tuhoutuu palon, myrskyn tai muun va-
kuutuksesta korvattavan vahingon vuoksi, korvataan liian ai-
kaisesta hakkuusta aiheutuva menetys. Puuston on oltava va-
jaatuottoinen Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ohjeiden 
mukaisesti. Menetys korvataan myös silloin, kun myrskyvahin-
gossa sovelletaan valittua enimmäiskorvausta.



29

Mitä metsäpalo- ja metsävakuutus eivät 
korvaa?
Metsäpalo- ja metsävakuutus eivät korvaa vahinkoa, joka
•	 on saanut alkunsa ennen vakuutuksen voimaantuloa
•	 on korvattu tai josta voidaan saada korvausta julkisista va-

roista
•	 korvataan ainaismetsä- tai ainaismetsäpalovakuutuksista.

Eivätkä:
•	 sammutuskustannuksia
•	 jälkiraivauskustannuksia
•	 ilman, maan tai veden saastumisesta aiheutuneita vahin-

koja
•	 kustannuksia metsittämisestä, joka tehdään puustolle sat-

tuneen vahingon jälkeen 
•	 vahinkoja sahatulle, höylätylle tai muutoin jatkojalostetulle 

puutavaralle.

Näitä tietoja tarvitset vakuuttamiseen  
– ne vaikuttavat hintaan
Tarvittavat tiedot:

1. Metsän tai tontin tarkka pinta-ala. Kitu- ja joutomaita ei  
    huomioida pinta-alassa. 
2. Kiinteistötunnus, josta tiedämme missä metsäsi sijaitsee.
3. Onko metsällä voimassa oleva metsäsuunnitelma?

Hintaan vaikuttavat valintasi:
1. Metsävakuutus (tasot 1–5) vai metsäpalovakuutus?
2. Omavastuu, eli paljonko maksat itse vahingon sattuessa.   
3. Kuinka suuren enimmäiskorvauksen (16, 23 vai 32 €/
    k-m3) valitset myrskyvahinkojen varalta?

Lisäksi vakuutusten hinta on sidottu Metsäntutkimuslaitoksen 
vuosittain tarkistamaan metsävakuutusmaksuindeksiin. 

Huolehdi metsästä
Metsää tulee suojella  annettujen suojeluohjeiden mukaan. Ne 
käsittelevät mm. metsäpalovaaraa, puutavaran säilyttämistä 
hakkuupaikalla ja miten vakuutetuista taimista tulee huolehtia. 
Tutustu tarkemmin vakuutusehtojen suojeluohjeisiin. Jos suo-
jeluohjeita ei ole noudatettu, korvausta voidaan alentaa tai se 
voidaan jättää kokonaan maksamatta. 

Vahingon sattuessa
Jos suojeluohjeista huolimatta vahinko tapahtuu, me autamme.
•	 Täytä vahinkoilmoitus kirjautumalla omilla pankkitunnuk-

silla sivulle op.fi/vakuutukset tai pohjola.fi.
•	 Pyydämme Metsänhoitoyhdistyksestä tai haluamaltasi met-

säyhtiöltä arvion vahingoittuneen puuston arvosta ja mak-
samme arvioinnista aiheutuneet kulut.

•	Maksamme korvauksen ehtojen mukaisesti.

Lumitaakka vahingoitti nuoria keskenkasvuisia puita kahden  
hehtaarin alueella.  
- Puiden arvo ennen vahinkoa oli yhteensä 1 200 €.  
- Metsikkö todettiin vahingon jälkeen vajaatuottoiseksi. 
- Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija laski odotusarvolisäksi 250 €.  
- Puiden arvoksi ennen vahinkoa saadaankin 1 450 €  
  (1 200 € + 250 €).  
- Puuston arvo vahingon jälkeen on 580 € ja korvausta maksetaan  
  870 € (1 450 € - 580 €).  
 
Korvauksesta vähennetään valittu omavastuu ja ennakonpidätys.

Vahingot taimikolle ja siemenpuille 
Taimikon vahingoittuminen korvataan, kun keinollinen metsit-
täminen on vahingon aiheuttaman vajaatuottoisuuden vuoksi 
tarpeen ja metsitettävä yhtenäinen ala on vähintään 0,5 hehtaa-
ria. Vajaatuottoisuus ja vahingon suuruus määräytyvät Metsäta-
louden kehittämiskeskus Tapion ohjeiden perusteella.

Vakuutuksesta korvataan metsän kylvökustannuksia, jos myrs-
ky kaataa tai palo tuhoaa siemenpuita niin paljon, että keinol-
linen uudistaminen on välttämätöntä vajaatuottoisuuden pois-
tamiseksi. 

Vahingot hakkuutähteelle
Bioenergiaksi tarkoitetulle hakkuutähteelle korvattavia vahin-
koja ovat palo ja sen sammutustoimien aiheuttama vahinko, 
salamanisku, anastaminen tai vahingonteko. Vahingon on koh-
distuttava vähintään puolen hehtaarin alalta kerätylle tai kerät-
täväksi tarkoitetulle hakkuutähteelle. Bioenergiaksi tarkoitetut 
hakkuutähteet korvataan käyvän arvon menetyksen mukaan.

Metsäpalon jälkivartiointikustannukset
Metsävakuutuksesta ja metsäpalovakuutuksesta korvataan met-
säpalosta aiheutuneita välttämättömiä ja kohtuullisia jälkivarti-
ointikustannuksia siitä lähtien, kun pelastustoiminnan johtaja 
on määrännyt jälkivartioinnin vakuutuksenottajan vastuulle.

Onko sinulla pieni enintään 5 hehtaarin metsä? 
Enintään viiden hehtaarin metsäalan voit vakuuttaa vakuutuksella, 
joka korvaa, vaikka puustoa tuhoutuu vähemmän kuin 15 k-m3. 
Lisäksi se korvaa, vaikka taimikkoa tuhoutuu ja tulee vajaatuot-
toiseksi pienemmältä kuin 0,5 hehtaarin alueelta. Pienen metsän 
vakuutuksessa ei ole myrskyvahingossa aiemmin selostettua 
enimmäiskorvausta. 

Tarvitsetko maisemallisesti arvokkaalle tontillesi vakuutuksen? 
Enintään viiden hehtaarin tonttimetsän vakuutuksessa on koris-
tearvokerroin. Korvaustilanteessa puuston metsätaloudellinen arvo 
ja taimikon istutus- ja hoitokustannukset  kerrotaan kolmella. Sillä 
ei ole merkitystä, kuinka paljon puustoa tai taimikkoa tuhoutuu, 
koska myös yksittäiset taimet korvataan. Tonttimetsän vakuutuk-
sessa ei ole myrskyvahingossa aiemmin selostettua enimmäiskor-
vausta. 

Myrsky kaataa 30 k-m3 puustoa. Mäntytukkipuita kaatuu 50 kpl 
(yhteensä 25 k-m3) ja mäntykuitupuita 50 kpl (yhteensä 5 k-m3). 

Pienen metsän vakuutus: 
Metsänhoitoyhdistys laskee puuston arvoksi ennen vahinkoa  
1 600 € ja puut myydään 900 eurolla. Korvausta maksetaan 700 € 
(1 600 € – 900 €). 

Tonttimetsän vakuutus: 
Puuston arvo ennen vahinkoa on 1 600 €, jonka kerromme kolmel-
la, eli yhteensä 4 800 € (1 600 € x 3). Puut myydään 900 €:lla ja 
korvausta maksetaan 3 900 € (4 800 € – 900 €).

Molemmissa esimerkeissä korvauksesta vähennetään valitsemasi 
omavastuu ja ennakonpidätys.
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Hyvä tietää oikeuksistasi

Luottamuksellisten tietojen käsittely
Henkilö- ja vakuutus- sekä vahinkotietojen käsittelylle on oma 
lainsäädäntö, jota noudatamme.  Hankimme tietoja julkisista 
rekistereistä ja vakuutuksenottajilta ja heidän valtuuttamilta 
tahoilta. 

Tiedot ilmoitetuista vahingoista kerätään vakuutusyhtiöiden 
yhteiseen vahinko- ja väärinkäytösrekisteriin. Rekisterin avulla 
torjutaan vakuutusyhtiöihin kohdistuvaa rikollisuutta. 

Lisäksi hyödynnämme tietoja markkinoinnissa, mutta emme 
luovuta tietoja sivullisille ellei tietojen luovuttaminen perustu 
lakiin tai ellei siitä ole sovittu vakuutuksenottajan kanssa.

Vakuutuksen alkaminen ja päättyminen
Vakuutuksesi tulee voimaan heti, kun olemme saaneet vakuu-
tushakemuksesi. Voit sopia sen alkavaksi myös myöhemmin. 
Jos vakuutusta ei voida myöntää, emme ole vastuussa vahin-
gosta. Vakuutus on voimassa sovitun määräajan tai toistaiseksi. 
Voit irtisanoa vakuutuksesi kirjallisesti koska tahansa. 

Jos vakuutuslaskua ei ole maksettu määräajassa, voimme irtisa-
noa sopimuksen päättymään kahden viikon kuluttua. Perimme 
myös viivästyskorkoa ja perintäkuluja. 

Vakuutus voidaan myös irtisanoa, jos vakuutuksenottaja tai va-
kuutettu on:
•	 antanut vääriä tietoja
•	 laiminlyönyt suojeluohjeita
•	 aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeää huolimatto-

muuttaan
•	 esimerkiksi luovuttanut omaisuutta ulkopuolisen käyttöön 

ja vahingonvaara on lisääntynyt

Kun vakuuttamasi omaisuus vaihtaa omistajaa, vakuutus päät-
tyy. Jos uusi omistaja ei ole ottanut omaisuudelle vakuutusta, 
päättämäsi vakuutus on uuden omistajan hyväksi voimassa 14 
vuorokautta. 

Korvauksen hakeminen
Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut 
tietää vakuutuksen voimassaolosta, tapahtuneesta vahingosta 
ja sen seuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa 
esitettävä 10 vuoden kuluessa tapahtuneesta vahingosta, tai jos 
vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvel-
vollisuuden varalta vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.  

Yleiset korvausrajoitukset
Emme korvaa vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai toimi-
malla törkeän huolimattomasti. Vakuutuksista ei korvata ydin-
vahinkoa tai vahinkoa, joka korvataan jonkin takuun, lain tai 
sopimuksen perusteella.

Muutoksen hakeminen päätökseemme
Jos päätöksemme on mielestäsi puutteellinen tai virheelli-
nen, ota yhteyttä asiaasi hoitavaan käsittelijään ja toimita 
mahdollinen lisäselvitys. Mikäli olet edelleen eri mieltä, täy-
tä oikaisupyyntölomake Pohjolan asiakasasiamiehelle sivulla  
pohjola.fi/asiakasasiamies. 

Pohjola Vakuutus Oy
Asiakasasiamies
Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola
faksi 010 253 2626 tai
asiakasasiamies@pohjola.fi

Neuvoja ja selvittelyapua 
Korvaus- ja vakuutusasioissa saat apua asiakasasiamiehen li-
säksi Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. Jäljempänä mainitut 
lautakunnat puolestaan opastavat sinua ja neuvottelevat asi-
astasi meidän kanssa. Heiltä saat kirjallisesti tekemääsi lau-
suntopyyntöön vastineeksi maksuttoman lausunnon, joka on 
ratkaisusuositus. 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
puh.09 685 0120
www.fine.fi

Ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakuntaan kannattaa neu-
votella kunnallisen kuluttajaneuvojan kanssa.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
PL 306
00531 HELSINKI
puh. 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi

Tuomioistuinkäsittely
Voit saattaa asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi, vaikka et olisi 
pyytänyt lausuntoa miltään lautakunnalta. Mahdollinen lauta-
kunnan lausunto ei myöskään sido tuomioistuinta. 

Kanteen voit nostaa kotipaikkakuntasi, vahinkopaikkakunnan 
tai Helsingin käräjäoikeudessa. Kanne käräjäoikeudessa on nos-
tettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut kirjallisen 
tiedon päätöksestämme.

Vakuutusyhtiöitä valvoo Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103
00101 Helsinki
puh. 010 831 51
www.finanssivalvonta.fi



Pohjola Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3, Helsinki
Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6, Helsinki

OP-Henkivakuutus Oy, Y-tunnus 1030059-2; Helsinki
Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola

Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta



Yhdessä hyvä tulee.
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