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henkiLövakuutukset

mittaturvaan ovat valittavissa seuraavat henki-
lövakuutukset
-  hoitokuluvakuutus
-  tapaturmavakuutus
-  henkivakuutus
-  työkyvyttömyysvakuutus
-  matkustajavakuutus.

vakuutuskirjaan on merkitty kullekin vakuutetulle 
valitut vakuutukset. näissä ehdoissa on vakuu-
tusehdot myös sairaanhoito- ja sairauskuluva-
kuutukselle, joiden myynti on lopetettu.

matkustajavakuutuksen ehdot ovat matkava-
kuutukset -osassa.

vakUUTUSTEn YhTEISET mÄÄrÄYkSET 
maTkUSTajavakUUTUSTa LUkUUnOT-
TamaTTa 

1  vakUUTETTU

vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitut 
henkilöt.

2  EdUnSaaja

vakuutuksenottaja voi määrätä edunsaajan, 
jolle vakuutuskorvaus maksetaan. edunsaaja-
määräys sekä sen muutokset tai peruutukset on 
tehtävä kirjallisesti vakuutusyhtiölle.

3  vakUUTUSTEn vOImaSSaOLO

3.1  voimassaoloalue

vakuutukset ovat voimassa kaikkialla maailmassa.

Sairauden perusteella hoitokorvausta mak-
setaan kuitenkin vain Suomessa tehdystä 
tutkimuksesta tai annetusta hoidosta.

3.2  voimassaolo urheilussa ja eräissä 
muissa toiminnoissa

3.2.1 Jos sairaus tai vamma on aiheutunut 
urheiluliiton tai urheiluseuran järjestämissä kil-
pailuissa tai otteluissa tai valmennusohjelman 
mukaisissa taikka lajille ominaisissa harjoituk-
sissa, ei hoitokorvausta, päiväkorvausta eikä 
työkyvyttömyyskorvausta makseta.

3.2.2 Jos sairaus tai vamma on aiheutunut 
seuraavissa urheilulajeissa tai toiminnoissa, ei 
hoitokorvausta eikä päiväkorvausta makseta:
-  kamppailu-, kontakti- tai itsepuolustuslajit, 

kuten judo, paini, nyrkkeily tai karate
-  voimailulajit
- painonnostoliikkeet
-  voimanostoliikkeet
-  kehonrakennus
-  moottoriurheilulajit
-  ilmaurheilulajit, kuten laskuvarjohyppy, 

purjelento, kuumailmapallolento, riippu-
liito tai lento ultrakeveällä tai harrastera-
kenteisella koneella

-  benjihyppy
-  kiipeilylajit, kuten vuori-, kallio-, jää- tai 

seinäkiipeily
-  laite- tai vapaasukellus
-  freestylehiihto, nopeus- tai syöksylasku 

tai laskettelu hoitamattomilla rinteillä tai 
merkittyjen rinteiden ulkopuolella

-  siipi- tai leijapurjehdus.

3.2.3 Lisäsopimuksesta ja -maksusta vakuu-
tusturvan voi saada voimaan myös kohdassa 
3.2.2 mainituissa urheilulajeissa ja toiminnoissa 
(urheilulaajennus). Laajennus ei koske urhei-
luliiton tai urheiluseuran järjestämiä kilpailuja 
tai otteluita, valmennusohjelman mukaisia 
harjoituksia eikä lajille ominaisia harjoituksia. 

3.3  vakuutetun iän vaikutus 
 voimassaoloon

Vakuutus tai korvauslaji päättyy tai muuttuu 
sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana va-
kuutettu täyttää kunkin vakuutuksen ehdoissa 
mainitun määräiän.

3.4  Ulkomaille muuton vaikutus  
voimassaoloon

Hoitokorvauslaji päättyy vuoden kuluttua sen 
vakuutuskauden lopusta, jonka aikana vakuu-
tettu on muuttanut ulkomaille.

4  TapaTUrma ja SEn rajOITUkSET

4.1  Tapaturma

tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiin-
vamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu 
vakuutetun tahtomatta.

tapaturmasta aiheutuneeksi katsotaan myös 
vakuutetun erityisen ja yksittäisen voimanpon-
nistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama 
lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon on 
annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kulues-
sa vammautumisesta. Korvausta maksetaan 
enintään kuuden viikon ajalta venähdysvam-
man syntymisestä. Voimanponnistuksen ja 
liikkeen aiheuttaman venähdysvamman hoi-
tokuluina ei korvata magneettitutkimusta eikä 
leikkaustoimenpiteitä.

tapaturmana pidetään myös vakuutetun tahto-
matta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta, 
auringonpistoa, paleltumista, paineen huomatta-
vasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista ja 
kaasumyrkytystä sekä vakuutetun erehdyksessä 
nauttiman aineen aiheuttamaa myrkytystä.

4.2  Tapaturmana ei korvata

Tapaturmana ei korvata vammaa, joka on 
aiheutunut

-  vakuutetun sairauden, vian tai vamman 
aiheuttamasta vakuutustapahtumasta

-  leikkaus-, hoito- tai muusta lääkinnälli-
sestä toimenpiteestä, ellei toimenpidettä 
ole suoritettu samasta vakuutuksesta 
korvattavan vamman hoitamiseksi

-  vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alko-
holin, muun huumaavan aineen tai ravin-
noksi nauttiman aineen aiheuttamasta 
myrkytyksestä

-  puremisesta hampaalle tai hammaspro-
teesille, vaikka vahinkoon on vaikuttanut 
ulkopuolinenkin tekijä

-  itsemurhasta tai sen yrityksestä.

Tapaturmana ei myöskään korvata
-  nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalu-

een tyriä, akillesjänteen repeämää eikä ni-
velten tavantakaisia sijoiltaan menemisiä, 
ellei vamma ole aiheutunut tapaturmasta, 
jossa tervekin kudos vaurioituisi

-  puremasta tai pistosta saatua tartuntatautia.

4.3  Tapaturmasta riippumattoman  
sairauden, vamman, vian tai  
rappeutuman vaikutus

Tapaturmasta riippumatonta sairautta, vammaa, 
vikaa tai tuki- ja liikuntaelimistön rappeutumaa 
ei korvata, vaikka ne olisivat olleet oireettomia 
ennen tapaturmaa. Jos nämä tapaturmasta 
riippumattomat seikat ovat olennaisesti vai-
kuttaneet tapaturmasta aiheutuneen vamman 
syntyyn tai sen paranemisen pitkittymiseen, 
maksetaan hoito-, päivä- ja haittakorvauksia 
vain siltä osin kuin hoitokulujen, työkyvyt-
tömyyden tai pysyvän haitan on katsottava 
aiheutuneen tästä tapaturmasta.

5  YdInvahInkO, SOTa ja LEnTO-
OnnETTOmUUS

Korvausta vakuutuksista ei makseta, jos saira-
us, vamma tai kuolema on aiheutunut 
-  ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahin-

gosta tai ydinreaktioon tai ionisoivaan 
säteilyyn perustuvan materiaalin, laitteen 
tai aseen aiheuttamasta vahingosta riippu-
matta siitä, missä vahinko on sattunut

-  sodasta tai aseellisesta selkkauksesta. 
Tätä rajoitusta ei sovelleta 10 päivän aikana 
aseellisten toimien alkamisesta, paitsi jos 
kyseessä on suursota tai vakuutettu on itse 
osallistunut sanottuihin toimiin.

Hoitokulu- tai tapaturmavakuutuksesta ei mak-
seta korvausta myöskään, jos sairaus, vamma 
tai kuolema on aiheutunut harraste- tai ammat-
ti- ilmailussa lentäjälle tai muulle lentohenkilös-
töön kuuluvalle tai lentoon liittyvää tehtävää 
suorittavalle lento-onnettomuudessa.

hoitokuLuvakuutus

1  vakUUTUkSEn SISÄLTö

vakuutus korvaa sen voimassaoloaikana alka-
van sairauden tai sattuvan tapaturman aiheut-
tamia hoitokuluja. vakuutuksen korvauslajina 
on hoitokorvaus.

2  vakUUTUkSEn aLkamInEn  
LapSEn SYnTYmÄSTÄ

vakuutus alkaa lapsen syntymästä edellyttäen, 
että

-  vakuutuksen varausta on haettu kirjallisesti 
viimeistään kolme kuukautta ennen lasket-
tua syntymäaikaa

-  vakuutusyhtiö on kirjallisesti hyväksynyt 
varauksen ja

-  varausmaksu on maksettu kokonaisuu-
dessaan viimeistään laskussa ilmoitettuna 
eräpäivänä.

Lapsen nimi ja henkilötunnus on ilmoitettava 
vakuutusyhtiölle viimeistään kolmen kuukau-
den kuluttua lapsen syntymästä. Jos tietoja ei 

ole ilmoitettu tai ne ilmoitetaan määräajan jäl-
keen, hoitokuluvakuutus ei ole tullut voimaan. 
Maksettua varausmaksua ei tällöin palauteta.

Jos varaus on haettu ja hyväksytty yhdelle syn-
tyvälle lapselle, mutta lapsia syntyykin kaksi tai 
useampia samalla kertaa, koskee hoitokuluva-
kuutus ensiksi syntynyttä lasta.
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3  vakUUTETUn IÄn vaIkUTUS  
vakUUTUkSEn vOImaSSaOLOOn

Vakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopus-
sa, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta. 
Samalla tulee voimaan tapaturmavakuutus, 
jossa on hoitokorvauslaji, ellei vakuutetulla jo 
ole samassa vakuutussopimuksessa voimassa 
olevaa hoitokorvauslajia.

4  hOITOkOrvaUS

4.1  Oikeus hoitokorvaukseen

oikeus hoitokorvaukseen syntyy, kun vakuu-
tuksen voimassaoloaikana alkaneesta sairau-
desta tai sattuneesta tapaturmasta aiheutuu 
hoitokuluja.

hoitokuluja korvataan siltä osin kuin niistä ei ole 
tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen sairausva-
kuutuslain tai jonkin muun lain nojalla.

Hoitokuluja korvataan vakuutuksen voimassa-
oloaikana yhteensä enintään vakuutuskirjaan 
merkitty vakuutusmäärä. Vakuutusmäärästä 
vähennetään vakuutuksen perusteella maksetut 
hoitokorvaukset. Vakuutus päättyy, kun hoito-
kuluja on korvattu mainittu vakuutusmäärä.

Korvattavista hoitokuluista vähennetään vakuu-
tuskirjassa mainittu omavastuu. Omavastuu 
vähennetään kerran jokaista korvauksenhaku-
kertaa kohti. Jokainen vakuutusyhtiölle toimi-
tettu korvauksenhakulomake ja siihen liitetyt 
tositteet, jotka koskevat enintään vuotta ennen 
hakemuksen vakuutusyhtiölle toimittamista 
syntyneitä kuluja, muodostavat yhden korvauk-
senhakukerran. Omavastuu määräytyy sen ajan-
kohdan mukaan, jolloin korvausta haetaan.

Sairauden perusteella hoitokorvausta makse-
taan vain Suomessa tehdystä tutkimuksesta 
tai annetusta hoidosta.

tapaturman perusteella hoitokorvausta makse-
taan myös ulkomailla tehdystä tutkimuksesta tai 
annetusta hoidosta.

Sairauden perusteella hoitokorvausta makse-
taan vain, mikäli kulut ovat syntyneet vakuutuk-
sen voimassa ollessa. tapaturman perusteella 
hoitokorvausta maksetaan, vaikka kulut ovat 
syntyneet vakuutuksen päätyttyä.

4.2  korvattavat hoitokulut

hoitokulun korvaamisen edellytyksenä on, että 
sairauden tai vamman tutkimus tai hoito on lääkä-
rin määräämä. Lisäksi tutkimusten ja hoitojen tulee 
olla yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityk-
sen mukaisia ja kysymyksessä olevan sairauden 
tai vamman hoidon kannalta välttämättömiä.

näistä hoitokuluista korvataan
-  maksut lääkärin tai terveydenhuoltoalan 

ammattihenkilön suorittamista tutkimus- ja 
hoitotoimenpiteistä

-  maksut Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskuksen antaman luvan perusteella 
apteekista myytävistä lääkevalmisteista

-  sairaalan hoitopäivämaksut vakuutuskirjan 
mukaiseen päivittäiseen enimmäismää-

rään saakka. enimmäismäärä ei koske 
tapaturmavammoja 

-  maksut tapaturman aiheuttaman hammas-
vamman tutkimuksista ja hoidoista

-  kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkä-
riin, hammaslääkäriin tai hoitolaitokseen 
tapaturman vuoksi

-  välttämättömät ylimääräiset kulut koulumat-
koista, kun alle 20-vuotias vakuutettu on 
tapaturman vuoksi lääkärin määräyksestä 
tehnyt nämä matkat lisäkustannuksia aihe-
uttavalla kulkuneuvolla

-  tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutu-
neiden silmälasien, kuulokojeen, hammas-
proteesin tai turvakypärän korjaus- tai jäl-
leenhankintakustannukset, jos tapaturma 
on vaatinut lääkärinhoitoa ja korjaus tai 
jälleenhankinta on tehty viimeistään kah-
den kuukauden kuluessa tapaturmasta

-  kustannukset tapaturman aiheuttaman 
leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeisestä välttä-
mättömästä lääkärin määräämästä ja hoitolai-
toksessa annettavasta fysikaalisesta hoidosta. 
Vakuutuksesta korvataan tapaturmaa kohti 
yksi fysikaalisen hoidon jakso, johon voi 
sisältyä enintään 10 hoitokertaa.

4.3  kulut, joita ei korvata

4.3.1 Sairauden hoitokuluina ei korvata
-  fysioterapiasta, fysikaalisesta hoidosta tai 

niihin rinnastettavista hoidoista aiheutu-
via kuluja

-  raskaudentilasta, synnytyksestä, raskauden 
keskeyttämisestä taikka lapsettomuuden tut-
kimuksesta tai hoidosta tai näihin liittyvistä 
komplikaatioista aiheutuvia kuluja

-  lääkeaineen väärinkäytöstä tai alkoholin 
tai huumaavan aineen käytöstä aiheutuvia 
kuluja

-  kuntoutuksesta eikä psyko-, neuropsyko-, 
toiminta- tai puheterapiasta taikka muusta 
näihin rinnastettavasta hoidosta aiheutuvia 
kuluja

-  silmien taittovirheleikkauksesta aiheutu-
via kuluja

-  hivenaine-, kivennäisaine-, ravinto-, roh-
dos-, vitamiinivalmisteen tai perusvoiteen 
taikka antroposofisen tai homeopaattisen 
tuotteen hankkimisesta aiheutuvia kuluja

-  ulkomuotoon tai ulkonäköön liittyvän hoi-
don kustannuksia, joiksi katsotaan myös 
hoidot, jotka liittyvät rintojen pienennyk-
seen tai suurennukseen, silmäluomien 
kohotukseen tai rasvaimuun

- liikalihavuutta eikä ensisijaisesti elämän-
laatua parantavan hoidon kustannuksia, 
ellei kyse ole lääkevalmisteista, jotka on 
korvattu sairaanhoidon kustannuksina 
sairausvakuutuslain perusteella

-  huumausaineen, alkoholin, lääkeaineen, 
nikotiinin tai muun aineen käytön aiheutta-
man riippuvuuden tai muun riippuvuuden 
hoidosta aiheutuvia kuluja

-  hampaisiin, hampaiden tukikudoksiin, 
purentaelimiin tai leukaniveliin kohdistu-
neista tutkimus- tai hoitotoimenpiteistä 
aiheutuvia kuluja

-  lääkinnällisiä välineitä tai muita apuväli-
neitä taikka tekojäseniä

-  kuorsauksen hoitoa, ellei kyseessä ole 
unirekisteröinnillä varmistettu uniapnea

- kustannuksia ortopedisten sidosten ja 
tukien hankkimisesta

- välillisiä kuluja, kuten matka- ja majoitus-
kuluja. 

4.3.2 Tapaturman hoitokuluina ei korvata
-  fysioterapiasta, fysikaalisesta hoidosta tai 

niihin rinnastettavista hoidosta aiheutuvia 
kuluja, paitsi edellä kohdassa 4.2 viimeise-
nä mainitussa poikkeustapauksessa

-  kuntoutuksesta aiheutuvia kuluja, jos 
kuntoutusta on annettu muualla kuin 
sairaanhoitolaitoksessa

-  hivenaine-, kivennäisaine-, ravinto-, roh-
dos-, vitamiinivalmisteen tai perusvoiteen 
taikka antroposofisen tai homeopaattisen 
tuotteen hankkimisesta aiheutuvia kuluja

-  lääkinnällisiä välineitä tai muita apuväli-
neitä taikka tekojäseniä

- kustannuksia ortopedisten sidosten ja 
tukien hankkimisesta.

4.4  kulujen kohtuullisuus

Jos on ilmeistä, että korvattavaksi haettu kustan-
nus huomattavasti ylittää yleisesti hyväksytyn ja 
noudatetun kohtuullisen tason, vakuutusyhtiöllä 
on oikeus alentaa korvauksen määrää tältä osin, 
ei kuitenkaan alle kohtuullisen tason.

Oman auton käyttämisestä korvataan ehtojen 
mukaisina kohtuullisina tai välttämättöminä 
kuluina enintään sairasvakuutuslain perus-
teella annetussa Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksessa määritelty moottoriajoneuvon 
matkakustannusten määrä.

5  kOrvaUkSEn hakEmInEn

5.1  Selvitys sairaudesta tai tapaturmasta

korvauksen hakijan tulee toimittaa vakuutusyhti-
ölle kirjallinen selvitys sairauksista ja tapaturmis-
ta. samalla hakemuksella voi hakea korvausta 
useammasta eri sairaudesta tai tapaturmasta. 
tämä on tehtävä täyttämällä vakuutusyhtiön 
korvauksenhakulomake, jonka on oltava vakuu-
tusyhtiölle toimitettavien tositteiden mukana. 
Lomake ja siihen liitetyt tositteet, jotka kos-
kevat enintään vuotta ennen hakemuksen va-
kuutusyhtiölle toimittamista syntyneitä kuluja, 
muodostavat yhden korvauksenhakukerran.

5.2  korvaustositteet

Korvauksen hakijan tulee itse maksaa hoitokulut 
ja hakea niistä sairausvakuutuslain mukaiset kor-
vaukset. sairausvakuutuslain mukaiset korvauk-
set on haettava kansaneläkelaitokselta kuuden 
kuukauden kuluessa hoitokulujen maksamisesta. 
korvauksen hakijan on toimitettava vakuutusyh-
tiölle kansaneläkelaitoksen alkuperäinen tosite 
sen maksamista korvauksista ja kopiot kansan-
eläkelaitokselle annetuista tositteista. ne kuitit, 
joista ei ole saatu korvausta sairausvakuutuslain 
eikä muunkaan lain perusteella, on toimitettava 
vakuutusyhtiölle alkuperäisinä.

5.3  korvauksen hakuaika

Korvausta hoitokuluista on haettava vakuutus-
yhtiöltä vuoden kuluessa niiden syntymisestä.

sairaanhoitovakuutus ja sairauskuLuvakuutus

sairaanhoitovakuutuksen ja sairauskuluvakuutuk-
sen myynti on lopetettu. voimassa oleviin sairaan-
hoitovakuutuksiin ja sairauskuluvakuutuksiin so-
velletaan hoitokuluvakuutuksen ehtoja seuraavin 
poikkeuksin. Poikkeukset koskevat omavastuuta 
ja sairauskuluvakuutuksen vakuutusmäärää.

1  OmavaSTUU hOITOkOrvaUkSESSa

hakukertakohtaisen omavastuun sijasta vakuutuk-
sissa on vakuutuskirjaan merkitty euromääräinen 
omavastuu samaa sairautta tai tapaturmaa kohti.

2  SaIraUSkULUvakUUTUkSEn va-
kUUTUSmÄÄrÄ

Hoitokuluja korvataan samasta sairaudesta 
tai tapaturmasta enintään sairauden hoidon 
alkaessa tai tapaturman sattuessa voimassa 
ollut vakuutusmäärä.
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taPaturmavakuutus

1  vakUUTUkSEn SISÄLTö

vakuutus korvaa sen voimassaoloaikana vakuu-
tetulle sattuvia tapaturmia.

vakuutukseen ovat valittavissa seuraavat 
korvauslajit
-  hoitokorvaus
-  päiväkorvaus
-  haittakorvaus
-  kuolinkorvaus.

vakuutuskirjaan on merkitty kullekin vakuutetulle 
valitut korvauslajit.

2  vakUUTETUn IÄn vaIkUTUS  
vakUUTUkSEn vOImaSSaOLOOn

Vakuutus päättyy sen vakuutuskauden lo-
pussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 80 
vuotta. Päiväkorvauslaji päättyy kuitenkin jo 
sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana 
vakuutettu täyttää 60 vuotta.

3  kOrvaUSLajIT

3.1  hoitokorvaus

3.1.1 oikeus hoitokorvaukseen
oikeus hoitokorvaukseen syntyy, kun hoitokor-
vauslajin voimassaoloaikana vakuutetulle sattu-
neesta tapaturmasta aiheutuu hoitokuluja.

hoitokulut korvataan siltä osin kuin niistä ei ole 
tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen sairausva-
kuutuslain tai jonkin muun lain nojalla.

Hoitokuluja korvataan samasta tapaturmasta 
enintään tapaturman sattuessa voimassa ollut 
vakuutusmäärä.

Jokaisessa vakuutustapahtumassa on va-
kuutuskirjaan merkitty omavastuu samaa 
tapaturmaa kohti.

3.1.2 korvattavat hoitokulut
hoitokulun korvaamisen edellytyksenä on, että 
vamman tutkimus tai hoito on lääkärin määrää-
mä. Lisäksi tutkimusten ja hoitojen tulee olla 
yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen 
mukaisia ja kysymyksessä olevan vamman 
hoidon kannalta välttämättömiä.

näistä hoitokuluista korvataan
-  maksut lääkärin tai terveydenhuoltoalan 

ammattihenkilön suorittamista tutkimus- ja 
hoitotoimenpiteistä

-  maksut Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskuksen antaman luvan perusteella 
apteekista myytävistä lääkevalmisteista

-  sairaalan hoitopäivämaksut
-  maksut hammasvamman tutkimuksista ja 

hoidoista
-  kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkä-

riin, hammaslääkäriin tai hoitolaitokseen tai 
siihen hoitopaikkaan, jonka vakuutusyhtiö 
on kohdan 3.1.5 perusteella valinnut

-  välttämättömät ylimääräiset kulut koulumat-
koista, kun alle 20-vuotias vakuutettu on 
tapaturman vuoksi lääkärin määräyksestä 
tehnyt nämä matkat lisäkustannuksia aihe-
uttavalla kulkuneuvolla

-  tapaturman yhteydessä käytössä rikkou-
tuneiden silmälasien, kuulokojeen, ham-
masproteesin tai turvakypärän korjaus- tai 
jälleenhankintakustannukset, jos tapaturma 
on vaatinut lääkärinhoitoa ja korjaus tai 
jälleenhankinta on tehty viimeistään kah-
den kuukauden kuluessa tapaturmasta

-  kustannukset tapaturman aiheuttaman 
leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeisestä välttä-
mättömästä lääkärin määräämästä ja hoitolai-
toksessa annettavasta fysikaalisesta hoidosta. 

Vakuutuksesta korvataan tapaturmaa kohti 
yksi fysikaalisen hoidon jakso, johon voi 
sisältyä enintään 10 hoitokertaa.

3.1.3 kulut, joita ei korvata
Hoitokuluina ei korvata
-  fysioterapiasta, fysikaalisesta hoidosta 

tai niihin rinnastettavista hoidoista aiheu-
tuvia kuluja, paitsi edellä kohdassa 3.1.2 
viimeisenä mainitussa poikkeustapauk-
sessa

-  kuntoutuksesta aiheutuvia kuluja, jos 
kuntoutusta on annettu muualla kuin 
sairaanhoitolaitoksessa

-  hivenaine-, kivennäisaine-, ravinto-, roh-
dos-, vitamiinivalmisteen tai perusvoiteen 
taikka antroposofisen tai homeopaattisen 
tuotteen hankkimisesta aiheutuvia kuluja

- lääkinnällisiä välineitä tai muita apuväli-
neitä taikka tekojäseniä

- kustannuksia ortopedisten sidosten ja 
tukien hankkimisesta

-  tapaturman psyykkisistä seurauksista 
aiheutuvia kuluja. hoitokuluina korvataan 
kuitenkin kustannukset psykiatrin antamas-
ta tai lääkärin määräämästä psykologin 
antamasta psykoterapiasta enintään 
kymmeneltä psykoterapiakäynniltä tapa-
turmaa kohti. Kustannusten korvaaminen 
edellyttää, että hoitoon on hakeuduttu 
kolmen kuukauden kuluessa tapaturmas-
ta. Kustannuksia korvataan siltä osin, kun 
terapiaa on annettu kuuden kuukauden 
kuluessa tapaturmasta.

3.1.4 hoitokulujen laajennus
kun vakuutetulle ei ole syntynyt ruumiinvammaa, 
hoitokuluja korvattaessa tapaturmasta aiheutuneek-
si katsotaan myös vakuutetun henkinen vamma, jos 
se johtuu hoitokorvauslajin voimassa ollessa sattu-
neista seuraavista vakuutustapahtumista
-  vakuutettuun kohdistuneesta väkivaltari-

koksesta tai sen yrityksestä
-  vakuutetun asuntoon kohdistuneesta mur-

rosta, tulipalosta tai luonnonkatastrofista.

hoitokuluina korvataan kustannukset psykiatrin 
antamasta tai lääkärin määräämästä psykologin 
antamasta psykoterapiasta enintään kymmeneltä 
psykoterapiakäynniltä vakuutustapahtumaa 
kohti. Kustannusten korvaaminen edellyttää, 
että hoitoon on hakeuduttu kolmen kuukauden 
kuluessa vakuutustapahtumasta. Kustan-
nuksia korvataan siltä osin, kun terapiaa on 
annettu kuuden kuukauden kuluessa vakuu-
tustapahtumasta.

Korvausta ei makseta, jos väkivaltarikoksen, 
sen yrityksen, murron tai tulipalon aiheuttaja 
on vakuutetun avio- taikka avopuoliso, lapsi, 
veli, sisar, isä, äiti tai samassa taloudessa 
asuva henkilö. Rikoksesta tai sen yrityksestä 
on ilmoitettava poliisille.

3.1.5 hoitopaikan valintamahdollisuus
Vakuutusyhtiö voi valita lääkärikeskuksen, 
sairaalan tai hoitolaitoksen, missä tutkimus- ja 
hoitotoimenpiteet on suoritettava, ellei tämä ai-
heuta vakuutetulle kohtuutonta hankaluutta.

3.1.6 kulujen kohtuullisuus
Jos on ilmeistä, että korvattavaksi haettu kustan-
nus huomattavasti ylittää yleisesti hyväksytyn ja 
noudatetun kohtuullisen tason, vakuutusyhtiöllä 
on oikeus alentaa korvauksen määrää tältä osin, 
ei kuitenkaan alle kohtuullisen tason.

Oman auton käyttämisestä korvataan ehtojen 
mukaisina kohtuullisina tai välttämättöminä 
kuluina enintään sairasvakuutuslain perus-
teella annetussa Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksessa määritelty moottoriajoneuvon 
matkakustannusten määrä.

3.2  päiväkorvaus

oikeus päiväkorvaukseen työkyvyttömyysajalta 
syntyy, kun vakuutettu tulee työkyvyttömäksi 
päiväkorvauslajin voimassaoloaikana sattuneen 
tapaturman vuoksi. 

täydestä työkyvyttömyydestä maksetaan tapa-
turman sattuessa voimassa ollut päiväkorvaus ja 
osittaisesta työkyvyttömyydestä työkyvyn mene-
tystä vastaava osa päiväkorvauksesta.

vakuutettu on täysin työkyvytön, jos hän on 
kokonaan kykenemätön tekemään tavanomaisia 
työtehtäviään, ja osittain työkyvytön, jos hän on 
osittain kykenemätön tekemään näitä tehtäviä.

korvausta maksetaan niin monelta päivältä 
kuin työkyvyttömyys jatkuu yli vakuutuskirjassa 
ilmoitetun omavastuuajan. Omavastuuaika al-
kaa kulua lääkärin toteaman työkyvyttömyyden 
alkamispäivästä.

Korvausta maksetaan saman tapaturman perus-
teella enintään vakuutuskirjassa ilmoitettu aika.

Korvausta ei makseta tapaturman psyykkisistä 
seurauksista.

3.3  haittakorvaus

oikeus haittakorvaukseen syntyy, kun vakuu-
tetulle aiheutuu pysyvä haitta haittakorvauslajin 
voimassaoloaikana sattuneen tapaturman vuoksi 
ja pysyvä haitta on jatkunut kolme kuukautta.

Pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti 
arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheu-
tuu vakuutetulle ja joka ei lääketieteellisen to-
dennäköisyyden mukaan enää parane. haittaa 
määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan 
vamman laatu. Vammautuneen yksilölliset 
olosuhteet, kuten ammatti tai harrastukset, 
eivät vaikuta haitan määritykseen.

haitan suuruus määritetään tapaturman sat-
tuessa voimassa olleen sosiaali- ja terveys-
ministeriön antaman tapaturmavakuutuslakiin 
perustuvan haittaluokituspäätöksen perusteella. 
vammat on jaettu haittaluokkiin 1-20 siten, että 
haittaluokka 20 tarkoittaa suurinta haittaa ja hait-
taluokka 1 pienintä korvattavaa haittaa. Haitta-
luokan 1 mukaista pienintä haittaa sovelletaan 
haittaluokituspäätöksen mukaisesti ainoastaan 
silmien ja sormien vammoihin.

täydestä eli haittaluokan 20 mukaisesta 
pysyvästä haitasta maksetaan kertakorvauk-
sena tapaturman sattuessa voimassa ollut 
vakuutusmäärä. osittaisesta pysyvästä haitasta 
maksetaan kertakorvauksena niin monta kah-
deskymmenesosaa tästä vakuutusmäärästä 
kuin haittaluokka osoittaa.

Pysyvä haitta määritetään viimeistään kolmen 
vuoden kuluttua tapaturmasta.

jos haitta muuttuu vähintään kaksi haittaluokkaa 
ennen kuin kolme vuotta on kulunut korvauksen 
maksamisesta, muutetaan korvauksen määrää 
vastaavasti. maksettua korvausta ei kuitenkaan 
peritä takaisin.

Korvausta ei makseta tapaturman psyykkisistä 
seurauksista.

3.4  kuolinkorvaus

oikeus kuolinkorvaukseen syntyy, kun vakuutet-
tu kuolee kuolinkorvauslajin voimassaoloaikana 
sattuneen tapaturman vuoksi.
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korvauksena maksetaan tapaturman sattuessa 
voimassa ollut vakuutusmäärä.

Korvausta ei makseta, jos vakuutettu kuolee 
sen jälkeen, kun tapaturmasta on kulunut 
kolme vuotta. Korvausta ei myöskään makseta 
tapaturman psyykkisistä seurauksista.

4  kOrvaUkSEn hakEmInEn

4.1  Selvitys tapaturmasta

korvauksenhakijan tulee toimittaa vakuutusyhti-
ölle kirjallinen selvitys tapaturmasta. tämän voi 

tehdä täyttämällä vakuutusyhtiön henkilövahin-
koilmoituksen.

4.2  hoitokorvaus

Korvauksen hakijan tulee itse maksaa hoitokulut 
ja hakea niistä sairausvakuutuslain mukaiset kor-
vaukset. sairausvakuutuslain mukaiset korvauk-
set on haettava kansaneläkelaitokselta kuuden 
kuukauden kuluessa hoitokulujen maksamisesta. 
korvauksen hakijan on toimitettava vakuutusyh-
tiölle kansaneläkelaitoksen alkuperäinen tosite 

sen maksamista korvauksista ja kopiot kansan-
eläkelaitokselle annetuista tositteista. ne kuitit, 
joista ei ole saatu korvausta sairausvakuutuslain 
eikä muunkaan lain perusteella, on toimitettava 
vakuutusyhtiölle alkuperäisinä.

4.3  kuolinkorvaus

kuolinkorvauksen maksamista varten korvauksen-
hakijan on toimitettava vakuutusyhtiölle vakuutetun 
kuolintodistus ja virallinen selvitys edunsaajista.

henkivakuutus

1  vakUUTUkSEn SISÄLTö

vakuutuksesta maksetaan korvaus, jos vakuu-
tettu kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana.

vakuutus voidaan ottaa joko yhden hengen 
turvana tai pariturvana.

vakuutuksen korvauslajina on kuolinkorvaus.

2  vakUUTUSTapahTUman ja  
vakUUTETUn IÄn vaIkUTUS  
vakUUTUkSEn vOImaSSaOLOOn

Yhden hengen turva päättyy sen vakuutuskau-
den lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 
70 vuotta.

Pariturva päättyy jommankumman vakuutetun 
kuoltua tai sen vakuutuskauden lopussa, jonka 
aikana jompikumpi vakuutettu täyttää 70 vuotta. 
samalla vakuutus jatkuu eloonjääneen tai alle 70-
vuotiaan vakuutetun osalta yhden hengen turvana 
ja vakuutusmäärältään entisen suuruisena.

3  kUOLInkOrvaUS

3.1  Oikeus kuolinkorvaukseen

oikeus kuolinkorvaukseen syntyy, kun vakuutet-
tu kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana.

korvauksena maksetaan kuolinhetken vakuu-
tusmäärä.

Pariturvassa korvaus maksetaan vain kerran jom-
mankumman vakuutetun kuoltua. jos vakuutetut 
kuolevat samanaikaisesti, kummankin edunsaa-
jalla on oikeus puoleen vakuutusmäärästä.

3.2  rajoitus

Korvausta ei makseta, jos vakuutettu on tehnyt 
itsemurhan vuoden kuluessa vakuutuksen 
alkamisesta. Rajoitusta sovellettaessa vakuu-
tetun iällä tai mielentilalla ei ole merkitystä.

4  kOrvaUkSEn hakEmInEn

kuolinkorvauksen maksamista varten korva-
uksenhakijan on toimitettava vakuutusyhtiölle 
vakuutetun kuolintodistus, virallinen selvitys 
edunsaajista ja maksuosoite.

tYökYvYttömYYsvakuutus

1  vakUUTUkSEn SISÄLTö

vakuutuksesta maksetaan korvaus, jos vakuu-
tettu tulee vakuutuksen voimassaoloaikana 
pysyvästi työkyvyttömäksi.

vakuutuksen korvauslajina on työkyvyttömyys-
korvaus.

2  vakUUTUSTapahTUman ja  
vakUUTETUn IÄn vaIkUTUS  
vakUUTUkSEn vOImaSSaOLOOn

Vakuutus päättyy, kun oikeus työkyvyttömyyskor-
vaukseen syntyy tai sen vakuutuskauden lopussa, 
jonka aikana vakuutettu täyttää 60 vuotta.

3  TYökYvYTTömYYSkOrvaUS

3.1  Oikeus työkyvyttömyyskorvaukseen

oikeus työkyvyttömyyskorvaukseen syntyy, kun 
vakuutettu tulee vakuutuksen voimassaoloai-

kana sairauden tai vamman vuoksi pysyvästi 
työkyvyttömäksi ja pysyvä työkyvyttömyys on 
jatkunut kolme kuukautta vakuutuksen ollessa 
edelleen voimassa.

vakuutettu katsotaan pysyvästi työkyvyttömäksi, 
jos hän ei sairauden tai vamman vuoksi kykene en-
tiseen työhönsä eikä työhön, jota ikä ja ammattitai-
to huomioon ottaen on pidettävä hänelle sopivana 
ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana.

Vakuutettua ei katsota pysyvästi työkyvyttö-
mäksi yksinomaan sillä perusteella, että hän 
on oikeutettu yksilölliseen varhaiseläkkeeseen 
tai muuhun alentuneen työkyvyn perusteella 
maksettavaan eläkkeeseen.

korvauksena maksetaan vakuutuskirjaan mer-
kitty vakuutusmäärä. vakuutusmäärä määräytyy 
sen ajankohdan mukaan, jolloin oikeus korva-
ukseen on syntynyt.

3.2  rajoitukset

Korvausta ei makseta, jos työkyvyttömyyden 
syynä on
-  alkoholin tai lääkeaineen väärinkäyttö tai 

huumaavan aineen käyttö
-  itsemurhayritys vuoden kuluessa vakuu-

tuksen alkamisesta. Rajoitusta sovellet-
taessa vakuutetun iällä tai mielentilalla ei 
ole merkitystä.

4  kOrvaUkSEn hakEmInEn

työkyvyttömyyskorvauksen maksamista varten 
korvauksenhakijan on toimitettava vakuutusyh-
tiölle lääkärinlausunto pysyvästä työkyvyttömyy-
destä ja korvauksen maksuosoite.

vahinkovakuutukset

mittaturvaan ovat valittavissa seuraavat vahin-
kovakuutukset
- omakoti-vakuutus
-  laaja kotivakuutus
-  kotivakuutus
-  palovakuutus
-  arvotavaravakuutus
-  pienvenevakuutus
-  perheen vastuuvakuutus
-  perheen oikeusturvavakuutus

-  seuraeläinvakuutukset
 -  eläinvakuutus
 -  hyötykäyttövakuutus
 -  hoitokuluvakuutus
 -  pentuevakuutus
 -  eläinvastuuvakuutus
-  metsävakuutus
-  metsäpalovakuutus
-  matkatavaravakuutus
-  matkavastuuvakuutus ja
-  matkaoikeusturvavakuutus.

vakuutuskirjaan on merkitty kullekin omaisuudel-
le valitut vakuutukset ja vakuutussopimukseen 
valitut vastuu- ja oikeusturvavakuutukset.

matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeustur-
vavakuutusten ehdot ovat matkavakuutukset 
-osassa.
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omakoti-vakuutus

1  vakUUTETUT

vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen 
kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti 
asuvat henkilöt.

2  vakUUTUSpaIkka ja vOImaSSa-
OLO vakUUTUSpaIkaSSa

2.1  rakennus

rakennuksen vakuutus on voimassa vakuutus-
kirjassa mainitussa vakuutuspaikassa olevassa 
rakennuksen sijaintipaikassa.

2.2  Irtaimisto

2.2.1 koti- ja huvilairtaimisto
koti- ja huvilairtaimiston vakuutus on voimassa 
vakuutuskirjassa mainitussa asuin- tai huvila-
rakennuksessa. Lisäksi vakuutus on voimassa 
tämän asuin- tai huvilarakennuksen käyttöä 
palvelevissa samalla piha-alueella olevissa 
enintään 12 m2:n suuruisissa rakennuksissa 
lukuun ottamatta saunarakennuksia. tämä 
asuin- tai huvilarakennus ja sen edellä kerrotut 
käyttöä palvelevat rakennukset muodostavat 
koti- ja huvilairtaimiston vakuutuspaikan. 

Rajoitus:
Vahingossa, joka kohdistuu näissä enintään 
12 m2:n suuruisissa rakennuksissa olevaan 
irtaimeen omaisuuteen, korvataan vakuutusta-
pahtumaa kohti enintään 10 prosenttia koti- tai 
huvilairtaimiston vakuutuskirjassa kerrotusta 
enimmäiskorvauksesta.

2.2.2 talous- ja saunarakennuksen irtaimisto
talous- ja saunarakennuksen irtaimiston vakuu-
tus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa ta-
lous- tai saunarakennuksessa, joka muodostaa 
tämän irtaimiston vakuutuspaikan.

3  vOImaSSaOLO vakUUTUSpaIkan 
ULkOpUOLELLa

3.1  pääsääntö  
vakuutuspaikasta tilapäisesti enintään vuoden 
ajaksi muualle siirretty irtaimisto on vakuutettu-
na suomessa ja muissa Pohjoismaissa 3.400 
euroon saakka.

vakuutuksesta ei makseta edellä mainittua 
suurempaa summaa, vaikka omaisuus olisi 
vakuutettu usealla mainitun edun sisältävällä 
vakuutuksella.

3.2  muutto

muutettaessa vakinaisesta asunnosta toiseen 
vakinaiseen asuntoon on irtaimiston vakuutus 
voimassa vakuutuspaikan ulkopuolella suo-
messa vakuutuskirjassa mainittuun koti- tai 
huvilairtaimiston enimmäiskorvaukseen asti 
kaksi kuukautta muuton alkamisesta.

3.3  anastukset moottoriajoneuvosta,  
perävaunusta, veneestä, tavara- 
säilöstä tai -laukusta tai teltasta   

Moottoriajoneuvosta, perävaunusta, veneestä, 
ajoneuvon tai perävaunun ulkopuolisesta tava-
rasäilöstä, ajoneuvon tavaralaukusta tai teltas-
ta anastettua irtaimistoa korvataan enintään 
1.000 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

jos omaisuus kuitenkin on linnuntietä mitattuna 
vähintään 50 kilometrin etäisyydellä vakuutetun 
asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta ja 
vapaa-ajanasunnosta, enimmäiskorvaus mää-
räytyy kohdan 3.1 mukaan.
   

muuttotilanteissa enimmäiskorvaus määräytyy 
kohdan 3.2 mukaan. 

4  vakUUTETTU OmaISUUS

vakuutettuna on vakuutuskirjassa mainittu 
omaisuus. 

4.1  rakennus

kun rakennus on vakuutettu, vakuutettuna ovat 
myös sen käyttöä palvelevat kiinteät koneet ja 
laitteet sekä vakuutetun rakennuksen käyttöä 
palvelevat, rakennuksessa tai samalla kiinteis-
töllä olevat
- sähkö- ja muut kaapelit sekä johtimet ja 

putkistot kunnalliseen tai muuhun yleiseen 
liittymään saakka

- öljysäiliöt
- lämmitysaineet korkeintaan yhden vuoden 

käyttöä vastaavasta määrästä.

kun vakuutettu rakennus on asuin- tai huvilara-
kennus, vakuutettuna on myös
- yhteensä enintään 7.000 euroon asti va-

kuutetun rakennuksen käyttöä palvelevat, 
sen piha-alueella olevat 

 - kiinteät tavanomaiset rakenteet,
  - kaivot laitteineen sekä
 - enintään 12 m2:n suuruiset maakellarit, 

katokset, kevytrakenteiset rakennelmat 
ja rakennukset saunarakennuksia 
lukuun ottamatta    

- piha-alueen maaperä ja piha-alueella oleva 
puutarha.

Piha-alueella tarkoitetaan vakuutettua asuin- tai 
huvilarakennusta välittömästi ympäröivää va-
kuutetun hallinnassa olevaa aluetta korkeintaan 
hehtaarin alueelta.

Rajoituksia:
Vakuutettuna ei ole laituri eivätkä esimerkiksi 
rantarakennelma tai -rakenne, rakennuksen 
ulkopuolella oleva uima-allas, uimapalju, irto-
allas, suihkukaivo, kiinteistön salaojaputkisto 
eikä rakennuksen alapohjan alapuolella oleva 
perustus lukuun ottamatta perusanturoita.

4.2  rakentaminen ja peruskorjaus

vakuutuskirjassa mainitut rakennukset ovat va-
kuutettuina myös silloin, kun ne ovat rakenteilla 
tai peruskorjattavina.

kun yksityinen henkilö on vakuuttanut käyttöönsä 
rakennettavan tai omistamansa rakennuksen, 
jota hän itse pääasiassa rakentaa tai peruskorjaa, 
vakuutettuna ovat rakennus- ja peruskorjausai-
kana myös seuraavat omaisuuserät: 
- vakuutuspaikkaan siirrettäväksi tarkoitetut 

rakennustarvikkeet ovat vakuutettuina 
siitä lähtien, kun vastuu niistä siirtyy kaup-
paehtojen mukaan vakuutuksenottajalle. 
edellytyksenä on, että tarvikkeet siirretään 
vakuutuspaikkaan viimeistään viikon kulut-
tua vastuun siirtymisestä.

- rakennustarvikkeet, jotka siirretään pois 
vakuutuspaikasta, ovat vakuutettuina 
enintään 6 kuukauden yhdenjaksoisen ajan 
poissiirrosta.

- rakennus- tai peruskorjauspaikassa olevat 
rakennus- ja peruskorjaustyötä suorittavien 
vieraiden työntekijöiden vaatteet ja työ-
kalut, tilapäiset työmaarakennukset sekä 
vuokratut ja lainatut koneet ja laitteet ovat 
vakuutettuina yhteensä enintään 3.400 
euroon asti. Tälle omaisuudelle aiheu-
tuneista vahingoista korvataan palo- ja 
luonnonilmiöturvan palovahingot. Lisäksi 
korvataan rikosturvan murtovahingot, jos 
rakennukselle on voimassa rikosturva.

- rakennus- tai peruskorjauspaikassa 
olevat vakuutetun omat rakentamiseen 
tai peruskorjaukseen käytettävät työkalut 
ovat vakuutettuina yhteensä enintään 
3.400 euroon asti. Näille työkaluille aiheu-
tuneista vahingoista korvataan palo- ja 
luonnonilmiöturvan palovahingot. Lisäksi 
korvataan rikosturvan murtovahingot, jos 
rakennukselle on voimassa rikosturva.   

4.3  Irtaimisto

4.3.1 koti-irtaimisto
koti-irtaimistolla tarkoitetaan vakuutetun omista-
maa kotitalouskäyttöön tarkoitettua irtaimistoa.
  
vakuutettuun koti-irtaimistoon sisältyvät myös 
- kunkin vakuutetun rahat, muut maksuvälineet 

ja arvopaperit enintään 500 euroon asti
- tavanomaisesti sisällä asuinhuoneistossa 

pidettävät seuraeläimet yhteensä enintään 
1.200 euroon asti

- soutuveneiksi valmistetut veneet yhteensä 
enintään 1.200 euroon asti

- enintään 3,7 kW:n (5 hv) perämoottorit 
yhteensä enintään 1.200 euroon asti

- vakuutettujen omistamat ansiotyövälineet 
yhteensä enintään 3.400 euroon asti, kun 
toimintaa harjoitetaan yksityishenkilönä 
työ- tai virkasuhteessa tai yksityisellä toi-
minimellä

- kiinteistön hoitoon kuuluvat, ulkopuolelta 
kävellen ohjattavat työkoneet yhteensä 
enintään 3.400 euroon asti

koti-irtaimistoon sisältyy myös sellainen koti-
talouskäyttöön vuokrattu ja lainattu omaisuus, 
joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen 
vakuutettuun koti-irtaimistoonsa.

Rajoituksia:
Ansiotyövälineitä eivät ole muun muassa 
myyntivarasto, raaka-aineet, tavaranäytteet tai 
mainosmateriaali.

Vuokratulle tai lainatulle irtaimistolle aiheutuneis-
ta vahingoista suoritetaan korvausta vain, jollei 
vahinkoa korvata muusta vakuutuksesta.

4.3.2 huvilairtaimisto
huvilairtaimistolla tarkoitetaan vakuutetun 
omistamaa kotitalouskäyttöön tarkoitettua 
irtaimistoa. 

vakuutettuun huvila-irtaimistoon sisältyvät myös
- soutuveneiksi valmistetut veneet yhteensä 

enintään 1.200 euroon asti
- enintään 3,7 kW:n (5 hv) perämoottorit 

yhteensä enintään 1.200 euroon asti
- kiinteistön hoitoon kuuluvat, ulkopuolelta 

kävellen ohjattavat työkoneet yhteensä 
enintään 3.400 euroon asti.

huvilairtaimistoon sisältyy myös sellainen koti-
talouskäyttöön vuokrattu ja lainattu omaisuus, 
joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen 
vakuutettuun huvilairtaimistoonsa.

Rajoitus:
Vuokratulle tai lainatulle irtaimistolle aiheutuneis-
ta vahingoista suoritetaan korvausta vain, jollei 
vahinkoa korvata muusta vakuutuksesta.

4.3.3 talous- ja saunarakennuksen irtaimisto
talous- ja saunarakennuksen irtaimistolla tarkoi-
tetaan vakuutetun omistamaa kotitalouskäyttöön 
tarkoitettua irtaimistoa.

irtaimistoon sisältyy myös sellainen kotitalouskäyt-
töön vuokrattu ja lainattu omaisuus, joka vakuu-
tetun omistamana kuuluisi hänen vakuutettuun 
talous- tai saunarakennuksen irtaimistoonsa.



9

Rajoitus:
Vuokratulle tai lainatulle irtaimistolle aiheutuneis-
ta vahingoista suoritetaan korvausta vain, jollei 
vahinkoa korvata muusta vakuutuksesta.

4.4  piha-alueen rakennelma

Piha-alueen rakennelmat voidaan vakuuttaa 
lisäsopimuksesta ja -maksusta. 

4.5  vakuutuksen ulkopuolelle  
jäävä omaisuus 

Vakuutettua omaisuutta eivät ole
- ansiotyövälineet, jotka
 - ovat avoimen yhtiön, kommandiittiyhti-

ön, osakeyhtiön, yhdistyksen tai muun 
yhteisön käytössä tai omistamia

 - vakuutettu on saanut haltuunsa työ-, vir-
ka- tai toimeksiantosuhteen perusteella 

- atk -tietovälineisiin sisältyvät tiedot, 
tiedostot tai ohjelmat lukuun ottamatta 
vapaasti hankittavissa olevia atk- valmi-
sohjelmia

- käsikirjoitukset, tutkielmat, opinnäytteet 
tai muut vastaavat

- turvallisuus- tai viranomaismääräysten 
vastaiset laitteet tai muu omaisuus, jonka 
hallussapito tai käyttäminen on voimassa-
olevan lainsäädännön vastaista 

- moottorikäyttöiset ajoneuvot, matkailu- tai 
muut perävaunut, vesi- tai ilma-alukset 
eivätkä edellä mainittujen osat, varusteet 
tai tarvikkeet    

- sähkövirta tai vesi.

5  kOrvaTTavaT  
vakUUTUSTapahTUmaT

5.1  korvattavat vakuutustapahtumat

vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuu-
den suoranainen esinevahinko, joka on aiheu-
tunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, 
jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta 
arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella 
vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa 
vakuutustapahtuman sattuessa.

ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti 
ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

vakuutuksessa on aina palo- ja luonnonilmiö-
turva. Lisäksi vakuutukseen ovat valittavissa 
seuraavat turvat:
- rikosturva
- laiterikkoturva
- putkistovuototurva 
- särkymis- ja menetysturva.

vakuutuskirjaan on merkitty vakuutetulle omai-
suudelle valitut turvat.

5.1.1 Palo- ja luonnonilmiöturva
Palo- ja luonnonilmiöturvasta korvataan palova-
hinkona vahinko, jonka on aiheuttanut  
- äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti irti-

päässyt tuli, 
- tulisijasta tai lämmityslaitteesta äkillisesti 

ja ennalta arvaamattomasti noussut noki 
- äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti ta-

pahtunut räjähdys.  

Palo- ja luonnonilmiöturvasta korvataan luon-
nonilmiövahinkona vahinko, joka on aiheutunut 
äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta 
- myrskytuulesta, trombista, ukkospilven 

laskuvirtauksesta tai muusta vastaavasta 
poikkeuksellisen voimakkaasta tuulesta tai 
tuulenpuuskasta 

- vesistön ja meren vedenpinnan noususta, 
jos vedenpinnan on nostanut myrskytuuli

- vakuutettuun omaisuuteen suoraan is-
keneestä salamasta, joka on pirstonut 
mekaanisesti omaisuutta 

- rankkasateesta rakennukselle ja siellä 
olevalle irtaimistolle

- poikkeuksellisen voimakkaasta raekuurosta.

5.1.2 rikosturva  
rikosturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta 
arvaamattomasta varkaudesta, ryöstöstä, mur-
rosta tai ilkivallasta aiheutunut vahinko
- lukitulle rakennukselle
- asuin- ja huvilarakennuksen piha-alueella 

oleville kiinteille tavanomaisille rakenteille  
- irtaimistolle, kun vahingon sattumishetkellä
 - irtainta omaisuutta on säilytetty lukitus-

sa rakennuksessa, sen lukitussa säily-
tystilassa tai lukitussa majoitustilassa

 - rakennuksen, majoitustilan tai niiden 
säilytystilojen ulkopuolella tilapäisesti 
säilytetty omaisuus on ollut kiinteästi 
kiinnitetyssä lukitussa säilytystilassa   

 - mukana olevaa omaisuutta on valvottu.

rakennuksen ulkopuolisiin osiin kohdistunut ilkival-
ta korvataan, vaikka rakennus ei ole ollut lukittu.

rakennus, säilytys- tai majoitustila on lukittu tässä 
ehdossa vaaditulla tavalla, jos vahinko on mahdol-
lista toteuttaa vain murtautumalla rakennuksen 
tai tilan rakenteita rikkoen, lukkoja vahingoittaen, 
muunlaista väkivaltaa käyttäen tai tunkeutumalla 
avaimella, joka on saatu haltuun anastamalla.

Lisäksi rikosturvasta korvataan ulkona olleen 
polkupyörän, lastenvaunujen, puutarhakalus-
teiden, puutarhagrillin, veneen ja veneen moot-
torin vahinko, joka johtuu äkillisestä ja ennalta 
arvaamattomasta
- ryöstöstä 
- ilkivallasta 
- varkaudesta. 

ilkivallalla tarkoitetaan muun kuin vakuutetun 
tahallaan aiheuttamaa vahinkoa. 

5.1.3 Laiterikkoturva
Laiterikkoturvasta korvataan koneen, laitteen 
tai putkiston rikkoutuminen, jonka ensisijaisena 
syynä on koneen, laitteen tai putkiston sisäinen 
rikkoutuminen äkillisen ja ennalta arvaamatto-
man sähköilmiön tai mekaanisen syyn takia.

5.1.4 Putkistovuototurva
Putkistovuototurvasta korvataan vuotovahinko, 
jonka on aiheuttanut neste, kun se on virrannut 
äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan 
rakennuksen omasta tai sen käyttöä palvele-
vasta kiinteästä putkistosta tai siihen kytketystä 
käyttölaitteesta.

Putkistoa tai käyttölaitetta, josta vuoto on alka-
nut, ei korvata tästä turvasta.  

5.1.5 särkymis- ja menetysturva
särkymis- ja menetysturvasta korvataan äkil-
lisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta 
syystä tapahtunut omaisuuden rikkoutuminen 
tai menettäminen, mikäli kyseessä olevaa va-
hinkoa ei ole määritelty korvattavaksi palo- ja 
luonnonilmiö-, rikos-, laiterikko- tai putkistovuo-
toturvasta. sillä, onko tämä toinen turva ollut 
voimassa vakuutustapahtuman sattuessa, ei 
ole merkitystä.

Särkymis- ja menetysturvasta ei koskaan 
korvata vahinkoja, jotka johtuvat palosta, luon-
nonilmiöstä, varkaudesta, ryöstöstä, murrosta, 
ilkivallasta taikka koneen, laitteen tai putkiston 
sisäisestä rikkoutumisesta taikka rakennuksen 
kiinteästä putkistosta tai siihen kytketystä käyt-
tölaitteesta vuotaneesta nesteestä.  

6  kOrvaUSpIIrIn ULkOpUOLELLE 
jÄÄvÄT vahIngOT

Vakuutuksesta ei korvata  

6.1 vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle itsel-
leen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, 
pilaantumisesta, homehtumisesta, lahoamisesta, 

sienettymisestä, hajusta, aineen väsymisestä tai 
vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä
 
6.2 vahinkoa, joka on aiheutunut routimisesta, 
maan painumisesta tai maan liikkumisesta

6.3 vahinkoa, joka on aiheutunut tulvasta, 
aallokosta tai muusta vedenpinnan noususta 
kuin myrskyn aiheuttamasta

6.4 vahinkoa, joka on aiheutunut jään tai lumen 
painosta tai niiden liikkumisesta

6.5 vahinkoa, jonka luonnonolosuhteet ovat 
aiheuttaneet puutarha-, maa- tai metsätalous-
tuotteille tai puutarhakasveille 

6.6 vahinkoa, jonka hyönteiset, rotat, hiiret, 
myyrät, näädät, oravat, jänikset tai kanit ovat 
aiheuttaneet 

6.7 vahinkoa, jonka seuraeläin on aiheuttanut 
pureskelemalla, repimällä tai raapimalla 

6.8 muuta vakuutetulle seuraeläimelle aiheu-
tunutta vahinkoa kuin tapaturmaista kuo-
lemaa tai tapaturman vuoksi välttämätöntä 
lopettamista
 
6.9 vahinkoa, jonka on aiheuttanut ammattimai-
nen räjäytys-, louhinta- tai paalutustyö

6.10 vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden 
katoamisesta tai unohtamisesta, ei myöskään 
siinä tapauksessa, että omaisuus myöhemmin 
löydettäisiin rikkoutuneena tai todettaisiin 
menetetyksi

6.11 varkausvahinkoa, jonka tapahtumahet-
keä, -olosuhteita ja -paikkaa ei voida tarkoin 
määritellä 

6.12 vahinkoa, jonka vakuutetun vuokralainen 
tai vuokralaisen kanssa samassa taloudessa 
vakinaisesti asuva henkilö on aiheuttanut tahal-
lisesti tai törkeällä huolimattomuudella 

6.13 vahinkoa, joka korvataan takuun, lain tai 
muun sopimuksen perusteella

6.14 vahinkoa, joka esineelle on aiheutunut 
käyttövirheestä

6.15 urheiluvälineen tai - varusteen rikkoutu-
mista käytettäessä sitä tarkoitukseensa
  
6.16 atk -laitteille tai niiden atk -valmisohjelmille 
syntyneitä vahinkoja, kun syynä on tietojen tai 
ohjelmien aiheuttama virhetila, virheellisyys tai 
toimintakyvyn lakkaaminen

6.17 suunnittelu-, perustus-, asennus- tai 
rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä 
aiheutunutta vahinkoa

6.18 nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste 
on vuotanut rakenteiden vesieristeiden läpi 
tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta 
kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä tai 
nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jonka syynä on 
hyväksymätön liitos 

6.19 huolto- tai kunnossapitokustannuksia

6.20 vahinkoa, joka on aiheutunut kondens-
sivedestä

6.21 vahinkoa, joka on aiheutunut vesikaton 
vuodosta, ellei vuotoa ole aiheuttanut vesikat-
toa vaurioittanut myrskytuuli tai muu äkillinen 
ja ennalta arvaamaton ulkoinen syy

6.22 moottoriajoneuvoon, perävaunuun, venee-
seen, ajoneuvon tai perävaunun ulkopuoliseen 
tavarasäilöön, ajoneuvon tavaralaukkuun tai 
telttaan jätettyjen rahojen, muiden maksuvä-
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lineiden, arvopapereiden eikä arvoesineiden 
anastusta. Arvoesineiksi luetaan muun muassa 
korut, jalometalliesineet, turkikset, arvokokoel-
mat ja taide-esineet.
 
6.23 perävaunuun, ajoneuvon tai perävaunun 
ulkopuoliseen tavarasäilöön, ajoneuvon tava-
ralaukkuun tai telttaan jätettyjen optisten tai 
elektronisten laitteiden eikä sähkötyökalujen 
anastusta. tämä rajoitus ei kuitenkaan koske 
optisten tai elektronisten laitteiden tai sähkötyö-
kalujen anastusta matkailuperävaunusta.

7  SUOjELUOhjEET ja  
kOrvaUSSÄÄnnöT

jos vahinko on korvattava edellä olevien ehto-
kohtien mukaan, noudatetaan jäljempänä olevia 
suojeluohjeita.

korvaus lasketaan jäljempänä olevien korvaus-
sääntöjen mukaan.  

Yhteisiä määräyksiä sovelletaan laajaan kotivakuu-
tukseen, kotivakuutukseen ja palovakuutukseen.

1  vakUUTETUT

vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen 
kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti 
asuvat henkilöt.

2  vOImaSSaOLO  
vakUUTUSpaIkaSSa

rakennuksen vakuutus on voimassa vakuutus-
kirjassa mainitussa vakuutuspaikassa olevassa 
rakennuksen sijaintipaikassa.

koti- ja huvilairtaimiston vakuutus on voimassa 
vakuutuskirjassa mainitussa vakuutuspaikassa 
olevassa asuinhuoneistossa ja sen käyttöön 
liittyvissä säilytystiloissa, jotka muodostavat 
irtaimiston vakuutuspaikan.

Rajoitus:
Vakuutusyhtiö on velvollinen korvaamaan 
enintään 10 %:in asti kunkin vakuutuspaikan 
koti- tai huvilairtaimiston vakuutusmäärästä tai 
enimmäiskorvausmäärästä sellaista irtaimistoa, 
jota on vahingon tapahtuessa säilytetty 
-  vuokra- tai osakehuoneiston käyttöön 

liittyvissä asuinhuoneiston ulkopuolella 
sijaitsevissa ullakko-, kellari- tai varasto-
tiloissa tai yhteisessä käytössä olevissa 
urheilu- ja harrastevälinevarastoissa tai 

-  vakuutuspaikassa sijaitsevasta asuinra-
kennuksesta erillään olevissa säilytysti-
loissa. 

3  vOImaSSaOLO vakUUTUSpaIkan 
ULkOpUOLELLa

3.1 vakuutuspaikasta tilapäisesti enintään 
vuoden ajaksi muualle siirretty irtain omaisuus 
on vakuutettuna suomessa ja muissa Pohjois-
maissa 3.400 euroon saakka.

3.2 muutettaessa vakinaisesta asunnosta 
toiseen vakinaiseen asuntoon on koti- ja huvi-
lairtaimiston vakuutus voimassa vakuutuspai-
kan ulkopuolella suomessa enintään kahden 
kuukauden pituisen ajan vakuutuskirjassa 
mainittuun koti- tai huvilairtaimiston enimmäis-
korvausmäärään tai vakuutusmäärään asti.

Rajoituksia:
3.3 Moottoriajoneuvosta, perävaunusta, venees-
tä, ajoneuvon tai perävaunun ulkopuolisesta 
tavarasäilöstä, ajoneuvon tavaralaukusta tai 
teltasta anastettua irtaimistoa korvataan enin-
tään 1.000 euroa vakuutustapahtumaa kohti. 
Tämä rajoitus ei kuitenkaan ole voimassa 
muuttotilanteissa eikä silloin, kun vakuutettu 
omaisuus on linnuntietä mitattuna vähintään 50 
kilometrin etäisyydellä vakuutetun asunnosta, 
työpaikasta, opiskelupaikasta ja vapaa-ajan-
asunnosta. Näissä tilanteissa enimmäiskorva-
us määräytyy kohdan 3.1. tai 3.2 mukaan.

Laajan kotivakuutuksen, kotivakuutuksen ja PaLovakuutuksen  
Yhteiset määräYkset

3.4 Kohdan 3.1 tilanteessa ei makseta mainittua 
suurempaa summaa, vaikka omaisuus olisi 
vakuutettu usealla mainitun edun sisältävällä 
vakuutuksella.

4  vakUUTETTU OmaISUUS

vakuutettuna on vakuutuskirjassa mainittu 
omaisuus.

4.1  rakennus

kun rakennus on vakuutettu, vakuutettuna ovat 
myös rakennuksen käyttöä palvelevat kiinteät 
koneet ja laitteet sekä vakuutetun rakennuksen 
käyttöä palvelevat, rakennuksessa tai samalla 
kiinteistöllä olevat
-  lämmitysaineet korkeintaan yhden vuoden 

käyttöä vastaavasta määrästä, käsityökalut ja 
ulkopuolelta kävellen ohjattavat työkoneet

-  vakuutuksenottajan omistamat sähköjoh-
dot,  

-  kiinteät tavanomaiset rakenteet, kaivot 
laitteineen, enintään 4 m2:n suuruiset 
rakennukset, varastot, katokset tai vas-
taavat kevytrakenteiset rakennelmat

-  öljysäiliöt
-  sähkö- ja muut kaapelit sekä johtimet ja 

putkistot kunnalliseen tai muuhun yleiseen 
liittymään saakka.

kun asuin- tai huvilarakennus on vakuutettu, va-
kuutettuna ovat myös rakennuksen piha-alueen 
maaperä ja puutarha.

Rajoituksia:
Kiinteille tavanomaisille rakenteille, kaivoille 
laitteineen sekä enintään 4 m2 :n rakennuksil-
le aiheutuneet vahingot korvataan yhteensä 
enintään 3.400 euroon asti. Tavanomaisia 
rakenteita eivät ole laiturit eivätkä esimerkiksi 
rantarakennelma- ja rakenne, rakennuksen ul-
kopuolella oleva uima-allas, uimapalju, irtoallas 
tai suihkukaivo.

Vakuutettuina eivät ole kiinteistön salaojaputkisto 
eikä rakennuksen alapohjan alapuolella oleva 
perustus lukuun ottamatta perusanturoita.

4.2  rakentaminen ja peruskorjaus

vakuutuskirjassa mainitut rakennukset ovat va-
kuutettuina myös silloin, kun ne ovat rakenteilla 
tai peruskorjattavina.

kun yksityinen henkilö on vakuuttanut käyt-
töönsä rakennettavan tai omistamansa raken-
nuksen, jota hän itse pääasiassa rakentaa tai 
peruskorjaa, sovelletaan seuraavaa:
-  vakuutuspaikkaan siirrettävänä olevat ra-

kennustarvikkeet tulevat rakennusaikaisen 
vakuutuksen kohteiksi, kun vastuu niistä siir-
tyy kauppaehtojen mukaan vakuutuksenot-
tajalle. edellytyksenä on, että tarvikkeet 
siirretään vakuutuspaikkaan viimeistään 
viikon kuluttua vastuun siirtymisestä.

-  vakuutuspaikasta tilapäisesti enintään 6 
kuukauden yhdenjaksoiseksi ajaksi pois 
siirretyt rakennustarvikkeet ovat vakuutuk-
sen kohteena ilman eri sopimusta. 

-  työmaatarvikkeet eli rakennus- ja peruskor-
jaustyötä suorittavien vieraiden työntekijöiden 
vaatteet ja työkalut, tilapäiset työmaarakennuk-
set sekä vuokratut ja lainatut koneet ja laitteet 
sisältyvät vakuutukseen yhteensä enintään 
3.400 euroon asti. Työmaatarvikkeille korva-
taan vain kotivakuutuksen kohtien 1 (palo) ja 
5 (murto) mukaisten vakuutustapahtumien 
aiheuttamat vahingot.

4.3  koti-irtaimisto

koti-irtaimistolla tarkoitetaan kotitalouskäyttöön 
tarkoitettua irtaimistoa asunnossa ja sen käyt-
töön liittyvissä säilytystiloissa.

vakuutettuun koti-irtaimistoon sisältyvät ilman 
eri mainintaa myös
-  kunkin vakuutetun rahat, muut maksuvälineet 

ja arvopaperit enintään 500 euroon asti
-  tavanomaisesti sisällä asuinhuoneistossa 

pidettävät seuraeläimet yhteensä enintään  
1.200 euroon asti

-  soutuveneiksi valmistetut veneet yhteensä 
enintään 1.200 euroon asti

-  enintään 3,7 kW:n (5 hv) perämoottorit 
yhteensä enintään 1.200 euroon asti

-  vakuutettujen omistamat ansiotyövälineet 
yhteensä 3.400 euroon asti, kun toimintaa 
harjoitetaan yksityishenkilönä työ- tai vir-
kasuhteessa tai yksityisellä toiminimellä

-  kiinteistön hoitoon kuuluvat, ulkopuolelta 
kävellen ohjattavat työkoneet yhteensä 
enintään 3.400 euroon asti

-  vuokra- tai osakehuoneistoon kuuluvat lat-
tia-, seinä- ja kattopinnoitteet, parvekelasit, 
osakkaan kunnossapitovastuulla asunto-
osakeyhtiölain mukaan olevat kiinteistön 
osat ja erityinen kiinteä sisustus 3.400 
euroon asti

-  vuokra- tai osakehuoneiston seuraavat 
huoneistokohtaiset laitteet: sähköliesi, kaa-
suliesi, liesituuletin, kylmiön kompressori, 
keskuspölynimurin koneisto ja sähkökiuas.

koti-irtaimistoon sisältyy myös sellainen koti-
talouskäyttöön vuokrattu ja lainattu omaisuus, 
joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen 
vakuutettuun koti-irtaimistoonsa.

Rajoituksia:
Vakuutettuja ansiotyövälineitä eivät ole muun 
muassa myyntivarasto, raaka-aineet, tavara-
näytteet tai mainosmateriaalit.

Vuokra- tai osakehuoneistoon kuuluville lattia-, 
seinä- ja kattopinnoitteille, osakkaan kunnos-
sapitovastuulla oleville kiinteistön osille tai 
erityiselle kiinteälle sisustukselle aiheutuneet 
vahingot korvataan vain, jos kiinteistön omis-
taja ei ole velvollinen korjaamaan vahinkoa. 
Yhtiöjärjestyksessä olevat tai yhtiökokoukses-

8  YdInvahInkO ja SOTa 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on 
aiheutunut
-  ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahin-

gosta tai ydinreaktioon tai ionisoivaan 
säteilyyn perustuvan materiaalin, laitteen 
tai aseen aiheuttamasta vahingosta riippu-
matta siitä, missä vahinko on tapahtunut 

-  sodasta tai aseellisesta selkkauksesta.
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sa päätetyt kunnossapitovastuun laajennukset 
eivät vaikuta vakuutuksen sisältöön.

Vakuutettuja vuokra- tai osakehuoneiston laitteita 
eivät ole muun muassa huoneistokohtaiset läm-
minvesivaraajat, ilmalämpöpumput, uima- tai 
porealtaat laitteistoineen, lattialämmityslaitteet 
tai huippuimurit.

Vuokrahuoneistona ei pidetä vuokrattuja 
asuinrakennuksia.

Vuokratulle tai lainatulle irtaimistolle aiheutuneis-
ta vahingoista suoritetaan korvausta vain, jollei 
vahinkoa korvata muusta vakuutuksesta.

4.4  huvilairtaimisto

huvilairtaimistolla tarkoitetaan kotitalous-
käyttöön tarkoitettua irtaimistoa vapaa-ajan 
asunnossa ja sen käyttöön liittyvissä säilytys-
tiloissa.

vakuutettuun huvilairtaimistoon sisältyvät ilman 
eri mainintaa myös
-  soutuveneiksi valmistetut veneet yhteensä 

enintään 1.200 euroon asti
-  enintään 3,7 kW:n (5 hv) perämoottorit 

yhteensä enintään 1.200 euroon asti ja
-  kiinteistön hoitoon kuuluvat, ulkopuolelta 

kävellen ohjattavat työkoneet yhteensä 
enintään 3.400 euroon asti.

huvilairtaimistoon sisältyy myös sellainen koti-
talouskäyttöön vuokrattu ja lainattu omaisuus, 
joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen 
vakuutettavaan huvilairtaimistoonsa.

Rajoitus:
Vuokratulle tai lainatulle irtaimistolle aiheutuneis-
ta vahingoista suoritetaan korvausta vain, jollei 
vahinkoa korvata muusta vakuutuksesta.

4.5  Lisävakuuttaminen 
 irtaimiston yhteydessä

Lisäsopimuksesta ja -maksusta voidaan vakuuttaa
-  lattia-, seinä- ja kattopinnoitteet, parvekela-

sit ja erityinen kiinteä sisustus 3.400 euroa 
ylittävältä osalta

-  ansiotyövälineet 3.400 euroa ylittävältä 
osalta. Ansiotyövälineiden lisävakuutus 
on voimassa vain vakuutuskirjaan merki-
tyssä vakuutuspaikassa.

4.6  konevoimalla kulkevat laitteet

Lisäsopimuksesta ja -maksusta voidaan vakuuttaa
-  puutarhatraktorit ja vastaavat päältä istuen 

ohjattavat puutarhanhoitokoneet, joiden 
rakenteellinen nopeus on enintään 15 km 
tunnissa

-  lasten ja nuorten käyttöön tarkoitetut pienet 
sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset ajoneu-
vot.

4.7  vakuutuksen ulkopuolelle 
 jäävä omaisuus

Vakuutettua omaisuutta eivät ole
-  avoimen yhtiön, kommandiitti- tai osakeyhtiön, 

yhdistyksen tai muun yhteisön käytössä ole-
vat tai omistamat eivätkä vakuutetun muuten 
työ-, virka- tai toimeksiantosuhteen perusteella 
haltuunsa saamat ansiotyövälineet

- käsikirjoitukset, tutkielmat, opinnäytteet tai 
muut vastaavat

-  atk-tietovälineisiin sisältyvät tiedot, tiedos-
tot tai ohjelmat lukuun ottamatta vapaasti 
hankittavissa olevia atk-valmisohjelmia

-  turvallisuus- ja viranomaismääräysten 
vastaiset laitteet ja muu omaisuus, jonka 
hallussapito tai käyttäminen on voimas-
saolevan lainsäädännön vastaista ja

-  moottorikäyttöiset ajoneuvot, matkailu 
ja muut perävaunut, vesi- ja ilma-alukset 
eivätkä edellä mainittujen osat, varusteet 
ja tarvikkeet

- sähkövirta ja vesi.

5  SUOjELUOhjEET ja  
kOrvaUSSÄÄnnöT

jos vahinko on vakuutusehtojen mukaan 
korvattava, noudatetaan jäljempänä olevia 
suojeluohjeita.

vakuutuksissa korvaus lasketaan jäljempänä 
olevien korvaussääntöjen mukaan.

6  YdInvahInkO ja SOTa

Laajasta kotivakuutuksesta, koti-, palo-, 
arvo-tavara-, pienvenevakuutuksesta, seura-
eläinvakuutuksista, metsävakuutuksesta ja 
metsäpalovakuutuksesta ei korvata vahinkoa, 
joka on aiheutunut
- ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahin-

gosta tai ydinreaktioon tai ionisoivaan 
säteilyyn perustuvan materiaalin, laitteen 
tai aseen aiheuttamasta vahingosta riippu-
matta siitä, missä vahinko on sattunut

-  sodasta tai aseellisesta selkkauksesta.

Laaja kotivakuutus

1  kOrvaTTavaT  
vakUUTUSTapahTUmaT

vakuutuksesta korvataan suoranaiset esine-
vahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja 
ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuu-
tuksen ollessa voimassa.

2  kOrvaUSpIIrIn ULkOpUOLELLE 
jÄÄvÄT vahIngOT

Irtaimiston ja rakennuksen vakuutuksesta ei 
korvata

2.1 vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle 
itselleen kulumisesta, ruostumisesta, syö-
pymisestä, hajusta, pilaantumisesta, homeh-
tumisesta, lahoamisesta, sienettymisestä, 
aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen 
tapahtuvasta ilmiöstä

2.2 vahinkoa, joka on aiheutunut routimisesta, 
maan painumisesta tai maan liikkumisesta

2.3 vahinkoa, joka on aiheutunut tulvasta, 
aallokosta tai muusta vedenpinnan noususta 
kuin vahinkopaikalla vallinneen myrskyn ai-
heuttamasta, ei myöskään vahinkoa, joka on 
aiheutunut jään tai lumen painosta tai niiden 
liikkumisesta

2.4 vahinkoa, jonka luonnonolosuhteet ovat 
aiheuttaneet puutarha-, maa- tai metsätalous-
tuotteille tai puutarhakasveille 

2.5 vahinkoa, jonka hyönteiset, rotat, hiiret, 
myyrät, näädät, oravat, jänikset tai kanit ovat 
aiheuttaneet

2.6 vahinkoa, jonka seuraeläimet ovat pureske-
lemalla, repimällä tai raapimalla aiheuttaneet

2.7 kustannuksia, jotka vuotovahingossa ovat 
aiheutuneet nesteen vuotamisesta hukkaan

2.8 kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet huol-
tokorjauksesta tai kunnossapidosta

2.9 vahinkoa, jonka on aiheuttanut ammattimai-
nen räjäytys-, louhinta- tai paalutustyö

2.10 varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, 
-olosuhteita ja -paikkaa ei voida tarkoin määri-
tellä

2.11 vahinkoa, jonka vakuutetun vuokralainen 
tai vuokralaisen kanssa samassa taloudessa 
vakinaisesti asuva henkilö on aiheuttanut va-
kuutetulle omaisuudelle tahallisesti tai törkeän 
huolimattomasti

2.12 vahinkoa, joka korvataan takuun, lain tai 
muun sopimuksen perusteella

2.13 vahinkoa, joka on aiheutunut kondens-
sivedestä

2.14 nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste 
on vuotanut rakenteiden vesieristeiden läpi 
tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta 
kuten lattiakaivon korokerenkaan välistä tai 
nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jonka syynä 
on hyväksymätön liitos

2.15 vahinkoa, joka on aiheutunut vesikaton 
vuodosta, ellei vuotoa ole aiheuttanut vesikat-

toa vaurioittanut myrskytuuli tai muu äkillinen 
ja ennalta arvaamaton ulkoinen syy.

Irtaimiston vakuutuksesta ei kohtien 2.1 - 2.15 
lisäksi korvata

2.16 vahinkoa, joka esineelle itselleen on aiheu-
tunut sen rikkoutuessa siinä olleesta viasta tai 
esineen käyttövirheestä

2.17 vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden 
katoamisesta tai unohtamisesta, vaikka omai-
suus tämän jälkeen on löydetty rikkoutuneena 
tai todettu menetetyksi 

2.18 muuta vakuutetulle seuraeläimelle ai-
heutunutta vahinkoa kuin tapaturmaista kuo-
lemaa tai tapaturman vuoksi välttämätöntä 
lopettamista

2.19 urheiluvälineen tai -varusteen, radio-
ohjattavan laitteen, sähkö- tai polttomoottori-
käyttöisen harrasteajoneuvon rikkoutumista 
silloin, kun sitä käytetään tarkoitukseensa

2.20 atk-laitteille tai niiden atk -valmisohjelmille 
syntyneitä vahinkoja, kun syynä on tietojen tai 
ohjelmien aiheuttama virhetila, virheellisyys tai 
toimintakyvyn lakkaaminen

2.21 varkausvahinkoa, joka kohtaa muuta 
ulkona olevaa irtaimistoa kuin polkupyörää, 
lastenvaunuja, venettä tai veneeseen kiinnitet-
tyä moottoria

2.22 moottoriajoneuvoon, perävaunuun, venee-
seen, ajoneuvon tai perävaunun ulkopuoliseen 
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kotivakuutus

vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, 
mikäli ne ovat aiheutuneet seuraavassa mainituista 
äkillisistä ja ennalta arvaamattomista vakuutustapah-
tumista vakuutuksen ollessa voimassa.

1  paLO

vakuutuksesta korvataan irtipäässeestä tulesta 
aiheutunut vahinko sekä tulisijasta tai lämmitys-
laitteesta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti 
nousseesta noesta aiheutunut vahinko.

Rajoitus:
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on 
aiheutunut esineelle siitä, että se on syttynyt 
palamaan tai vahingoittunut, kun se on pantu 
alttiiksi lämmön vaikutukselle.

2  SaLama TaI mUU SÄhköILmIö

vakuutuksesta korvataan vahinko, jos vakuutuksen 
kohteena olevaan omaisuuteen suoraan iskee sala-
ma, joka pirstoaa mekaanisesti omaisuutta.

vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta 
arvaamattomasta sähköilmiöstä aiheutuneet va-
hingot, jotka ovat kohdistuneet vakuutettuun raken-
nukseen sisältyviin sähkölaitteisiin tai vakuutettuun 
irtaimistoon kuuluviin sähkölaitteisiin.

3  rÄjÄhdYS

vakuutuksesta korvataan räjähdyksestä aiheu-
tunut vahinko.

Rajoitus:
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on 
aiheutunut ammattimaisesta räjäytys- tai 
louhintatyöstä.

4  varkaUS

vakuutuksesta korvataan irtaimiston anasta-
misesta aiheutunut vahinko, jos irtaimiston 
säilytystilaan on
-  murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja va-

hingoittaen taikka tunkeuduttu muunlaista 
väkivaltaa käyttäen

-  tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun 
murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan suomessa ja 
muissa Pohjoismaissa matkalla mukana olevan 
omaisuuden anastaminen.

Rajoitukset:
Vakuutuksesta ei korvata anastamisesta aiheu-
tunutta vahinkoa, joka kohtaa muuta ulkona ole-
vaa irtaimistoa kuin polkupyörää, lastenvaunuja, 
venettä tai veneeseen kiinnitettyä moottoria.

Vakuutuksesta ei korvata varkausvahinkoa, 
kun tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja -paikkaa 
ei voida tarkoin määritellä.

tavarasäliöön, ajoneuvon tavaralaukkuun tai 
telttaan jätettyjen rahojen, muiden maksuvä-
lineiden, arvopapereiden eikä arvoesineiden 
anastusta. Arvoesineiksi luetaan muun muassa 
korut, jalometalliesineet, turkikset, arvokokoel-
mat ja taide-esineet.

2.23 perävaunuun, ajoneuvon tai perävaunun 
ulkopuoliseen tavarasäilöön, ajoneuvon tava-
ralaukkuun tai telttaan jätettyjen optisten tai 
elektronisten laitteiden eikä sähkötyökalujen 
anastusta. tämä rajoitus ei kuitenkaan koske 
optisten tai elekrronisten laitteiden tai sähkötyö-
kalujen anastusta matkailuperävaunusta.

Rakennuksen vakuutuksesta ei kohtien 2.1- 
2.15 lisäksi korvata

2.24 suunnittelu-, perustus-, asennus- tai 
rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä 
rakennukselle aiheutunutta vahinkoa.

3  kOrvaUSpIIrIn  
rajaUSvaIhTOEhdOT

jos vakuutuskirjaan on niin merkitty,

3.1 vakuutuksesta ei korvata rakennuksessa 
olevista tai sen käyttöä palvelevista putkistoista 
tai niihin kytketyistä käyttölaitteista vuotaneen 
nesteen aiheuttamia vahinkoja

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on 
aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai 
unohtamisesta, vaikka omaisuus on tämän 
jälkeen löydetty rikkoutuneena tai todettu 
menetetyksi.

Vakuutuksesta ei korvata moottoriajoneuvoon, 
perävaunuun, veneeseen, ajoneuvon tai perä-
vaunun ulkopuoliseen tavarasäilöön, ajoneuvon 
tavaralaukkuun tai telttaan jätettyjen rahojen, 
muiden maksuvälineiden, arvopapereiden eikä 
arvoesineiden anastusta. Arvoesineiksi luetaan 
muun muassa korut, jalometalliesineet, turkik-
set, arvokokoelmat tai taide-esineet.

Vakuutuksesta ei korvata perävaunuun, ajo-
neuvon tai perävaunun ulkopuoliseen tavara-
säilöön, ajoneuvon tavaralaukkuun tai telttaan 
jätettyjen optisten tai elektronisten laitteiden 
eikä sähkötyökalujen anastusta. tämä rajoitus 
ei kuitenkaan koske optisten tai elektronisten 
laitteiden tai sähkötyökalujen anastusta mat-
kailuperävaunusta.

5  mUrTO

vakuutuksesta korvataan rakennukselle ja 
irtaimistolle aiheutunut vahinko, jos rakennuk-
seen tai huoneistoon on
-  murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja va-

hingoittaen taikka tunkeuduttu muunlaista 
väkivaltaa käyttäen

-  tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun 
murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

6  rYöSTö

vakuutuksesta korvataan vahinko, kun omai-
suutta on anastettu tai anastamisen yhteydessä 
vahingoitettu käyttämällä henkilöön kohdistuvaa 
väkivaltaa tai sillä uhkaamista.

7  vahIngOnTEkO rakEnnUkSELLE

vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on 
aiheutunut tahallisesta vahingonteosta ra-
kennukselle tai piha-alueella oleville kiinteille 
rakenteille.

Rajoitus: 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka va-
kuutetun vuokralainen tai vuokralaisen kanssa 
samassa taloudessa vakinaisesti asuva henkilö 
on aiheuttanut vakuutetulle omaisuudelle tahal-
lisesti tai törkeän huolimattomasti.

8  vUOTO

vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä 
tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen 
aine on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamat-
tomasti suoraan
-  rakennuksen omasta kiinteästä vesi-, 

jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta, 
höyry-, kaasu- taikka öljyputkistosta

-  rakennuksen sisäpuolisesta sadevesiput-
kistosta

-  rakennuksen omista yhteisissä tiloissa 
olevista kiinteistä käyttölaitteista

-  hyväksytyllä letkuliitännällä ja sulkuventtii-
lillä johtoverkkoon liitetystä kotitalouskäy-
tössä olevasta pesukoneesta

-  uima-altaasta tai siihen liittyvistä laitteista.

Lisäksi rakennuksen vakuutuksesta korva-
taan vuodon korjaamisesta aiheutuneet vian 
etsimiskustannukset, rakenteiden avaamis- ja 
sulkemiskustannukset sekä maan kaivu- ja täyt-
tökustannukset, jos putkistosta virrannut neste 
on vahingoittanut vakuutettua rakennusta.

Rajoitukset:
Vakuutuksesta ei korvata
-  vahinkoa, jonka on aiheuttanut katto-

kouruista, rakennuksen ulkopuolisista 
syöksytorvista, sadevesiviemäreistä tai 
muualta virrannut sade- tai sulamisvesi

-  vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että vie-
märikaivo tai -putket tulvivat rankkasateen, 
lumen sulamisen tai tulvan yhteydessä

-  vahinkoa, joka on aiheutunut kunnallisen 
tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon 
vaurioitumisesta tai tukkeutumisesta

-  nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste on 
vuotanut rakenteiden vesieristeiden läpi tai 
putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta 
kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä 
tai nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jonka 
syynä on hyväksymätön liitos

-  vahinkoa, joka on aiheutunut kosteuden 
aiheuttamasta mätänemisestä, sienetty-
misestä, homehtumisesta tai hajusta

-  vahinkoa, joka on aiheutunut routimisesta, 
maan painumisesta tai maan liikkumisesta

-  johtoverkon tai käyttölaitteiden korjaus- ja 
uusimiskustannuksia

-  hukkaan vuotanutta nestettä, höyryä tai 
kaasua

-  vahinkoa, joka on aiheutunut kondenssi-
vedestä.

korvauspiirin rajausvaihtoehto

jos vakuutuskirjaan on niin merkitty, vakuutuk-
sesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat aiheutu-
neet edellä tarkoitetuista vuodoista.

9  kIInTEIdEn LaITTEIdEn ja  
pUTkISTOjEn rIkkOUTUmInEn

vakuutuksesta korvataan rikkoutumisvahingot, 
jotka ovat äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti 
aiheutuneet rakennuksen
-  kiinteille jäähdytys-, ilmastointi-, vesijohto- 

ja keskuslämmityslaitteille, niitä vastaaville 
kiinteille suorille ja varaaville sähköläm-
mityslaitteille, lämmön talteenottolaitteille 
kompressoriyksikköineen, sähkömoottoreille 
ja säiliöille

-  lämmityskaapeleille ja putkistoille.

3.2 rakennuksen vakuutuksesta ei korvata 
lvi-laitteille aiheutuneita rikkoutumisvahinkoja 
eikä rikkoutumisia salamaniskusta ja muusta 
sähköilmiöstä. rajaus koskee
-  kiinteitä jäähdytys-, ilmastointi-, vesijohto- 

ja keskuslämmityslaitteita, niitä vastaavia 
kiinteitä suoria ja varaavia sähkölämmitys-
laitteita, lämmön talteenottolaitteita kom-
pressoriyksikköineen, sähkömoottoreita sekä 
säiliöitä

-  lämmityskaapeleita ja putkistoja.
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Lisäksi vakuutuksesta korvataan vahingoittu-
neen koneen, laitteen tai sähkökaapelin vian 
etsimisestä ja korjaamisesta aiheutuneet raken-
teiden avaamis- ja sulkemiskustannukset sekä 
maan kaivu- ja täyttökustannukset.

Rajoitukset:
Vakuutuksesta ei korvata
-  vahinkoa, joka on syntynyt ennen kuin 

rakenteilla tai peruskorjattavana olevan ra-
kennuksen putkistot ja johdot on asianmu-
kaisesti hyväksytty käyttöönotettaviksi

-  huoltokorjauksia
-  vahinkoa, joka on aiheutunut kulumisesta, 

kattilakivestä, sakan kerääntymisestä, 
tulvasta, ahtojäästä tai maanvyörymästä

-  vahinkoa, joka on kohdannut vesijohtoka-
lusteita

-  vahinkoa, joka on kohdannut viemärilait-
teita

-  vahinkoa, joka on aiheutunut routimisesta, 
maan painumisesta tai maan liikkumisesta

-  vahinkoa, josta valmistaja tai joku muu on 
sopimuksen perusteella vastuussa. vakuu-
tuksesta korvataan kuitenkin vahinko, jos 
vakuutuksenottaja näyttää toteen, ettei kor-
vausvelvollinen voi täyttää velvoitettaan.

korvauspiirin rajausvaihtoehto

jos vakuutuskirjaan on niin merkitty, vakuutuk-
sesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat aiheu-
tuneet edellä tarkoitetuista rikkoutumisista tai 
kohdassa 2 tarkoitetuista salaman tai sähköilmi-
ön aiheuttamasta rikkoutumisesta rakennuksen 
mainituille kiinteille laitteille ja putkistoille.

10  mYrSkY

vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on ai-
heutunut, kun myrsky on rikkonut rakennusta, 
samalla kiinteistöllä olevia tavanomaisia raken-
teita tai rakennuksessa ollutta irtaimistoa.

vedenpinnan nousun aiheuttama vahinko 
korvataan, jos vedenpinnan on nostanut vahin-
kopaikalla vallinnut myrskytuuli.

myrskyllä tarkoitetaan tuulta, jonka voimakkuus 
on ollut vähintään 20 metriä sekunnissa.

Rajoitukset:
Tulvasta tai muusta kuin myrskytuulen aiheut-
tamasta vedenpinnan noususta aiheutunutta 
vahinkoa ei korvata. Vakuutuksesta ei myös-
kään korvata aallokosta taikka jään tai lumen 
painosta taikka niiden liikkumisesta aiheutu-
nutta vahinkoa.

11  vILLIELÄImEn aIhEUTTama  
vahInkO

vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on 
aiheutunut rakennukselle tai rakennuksessa 
olevalle irtaimistolle villieläimen tunkeutumisesta 
asuinhuoneistoon. asuinhuoneistona ei pidetä 
rakennuksen lämpöeristämättömiä ullakko-, 
kellari- tai varastotiloja.

Rajoitus:
Vakuutuksesta ei korvata hyönteisten, rottien, 
hiirien, myyrien, näätien, oravien, jänisten eikä 
kanien aiheuttamaa vahinkoa.

12  ILma-aLUkSEn TaI SIITÄ  
IrrOnnEEn ESInEEn pUTOamInEn

vakuutuksesta korvataan ilma- tai avaruusa-
luksen tai siitä irronneen esineen putoamisesta 
aiheutunut vahinko.

13  LIIkEnnEOnnETTOmUUS ja  
karILLEajO

vakuutuksesta korvataan irtaimistolle liikenne-
onnettomuudessa, jossa on ollut moottoriajo-
neuvo osallisena, sekä karilleajossa aiheutunut 
vahinko.

Rajoitus:
Vahinkoa ei kuitenkaan korvata siltä osin kuin 
se korvataan liikennevakuutuksesta.

14  LISÄvahIngOT ErÄIdEn  
vakUUTUSTapahTUmIEn  
YhTEYdESSÄ

vakuutuksesta korvataan palon, räjähdyksen ja 
ilma-aluksen putoamisen yhteydessä samanai-
kaisesti tapahtuneesta vakuutetun omaisuuden 
katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumi-
sesta aiheutunut suoranainen esinevahinko. 

vakuutuksesta korvataan palon, räjähdyksen, ilma-
aluksen putoamisen, varkauden, ryöstön, murron, 
vahingonteon, vuotovahingon, myrskyn, villieläin-
vahingon, liikenneonnettomuuden tai karilleajon 
johdosta kylmyydestä tai kuumuudesta, sateesta 
tai muusta sen kaltaisesta  syystä vakuutuksen 
kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko, jos 
vahingoittuminen on ollut mainitun korvattavan va-
kuutustapahtuman välitön ja väistämätön seuraus.

PaLovakuutus

1  paLOvakUUTUS

vakuutuksesta korvataan kotivakuutuksen koh-
dissa 1 (palo), 2 (salamanisku ja sähköilmiö), 3 
(räjähdys) ja 10 (myrsky) kuvattujen vakuutus-
tapahtumien aiheuttamat vahingot.

vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumiin 
liittyvät lisävahingot sen mukaan kuin jäljempä-
nä lisävahingot -kohdassa on mainittu.

korvauspiirin rajausvaihtoehto

jos vakuutuskirjaan on niin merkitty, vakuutuk-
sesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat aiheutu-
neet edellä mainitusta myrskystä.

2  LISÄvahIngOT

vakuutuksesta korvataan
-  palon ja räjähdyksen yhteydessä saman-

aikaisesti tapahtuneesta vakuutetun omai-
suuden katoamisesta, anastamisesta tai 
vahingoittumisesta aiheutunut suoranainen 
esinevahinko ja

-  palon, räjähdyksen ja myrskyn johdosta 
kylmyydestä tai kuumuudesta, sateesta tai 
muusta sen kaltaisesta syystä vakuutetulle 
omaisuudelle aiheutunut suoranainen 
esinevahinko, jos se on ollut mainitun kor-
vattavan vakuutustapahtuman välitön ja 
väistämätön seuraus.

3 paLOvakUUTUS hEvOSELLE

3.1 vakuutettu omaisuus ja vakuutuksen 
voimassaoloalue

vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa 
mainittu hevonen. 

vakuutus on voimassa Pohjoismaissa.

3.2 korvattavat vakuutustapahtumat

vakuutuksesta korvataan eläinvahinko, kun he-
vonen vakuutuksen voimassaoloaikana kuolee 
tai on eläinlääkärin määräyksestä välttämättä 
lopetettava palon, salamaniskun, sähköilmiön 
tai myrskyn johdosta. myrskyllä tarkoitetaan 
tuulta, jonka voimakkuus on ollut vähintään 20 
metriä sekunnissa.

3.3 Suojeluohjeet

jos vahinko on vakuutusehtojen mukaan korvatta-
va, noudatetaan jäljempänä olevien suojeluohjei-
den kohdan 2 paloturvallisuutta koskevia ohjeita.

3.4  korvaussäännöt

hevosen kuolemasta aiheutuneena vahinkona 
korvataan eläimen käypä arvo, jolla tarkoitetaan 
sitä hintaa, mikä hevosesta olisi saatu myytä-
essä se välittömästi ennen vahinkotapahtumaa. 

korvauksen enimmäismääränä on kuitenkin 
aina vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. 
mikäli hevonen on teurastettu, vähennetään 
korvauksesta lihoista saatu hinta.

vahinkoilmoitukseen on liitettävä mahdollinen 
teurastamon tilityskuitti.

vakuutusyhtiöllä on oikeus pyytää eläinlääkärin 
lausunto tai hevosen ruumiinavaus kuolinsyyn 
selvittämiseksi. tällöin korvataan eläinlääkärin 
lausunnosta, kuolleen hevosen tutkimisesta ja 
raadon hävityksesta aiheutuvia kuluja yhteensä 
enintään 250 euroon asti.

vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata eläinlää-
kärin kuluja eikä kuluja, jotka ovat aiheutuneet 
hevosen lopettamisesta tai kuljetuksesta.

muutoin korvaamisessa noudatetaan jäljempä-
nä olevia korvaussääntöjä.
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suojeLuohjeet

1  SUOjELUOhjEIdEn  mErkITYS

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, 
vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti an-
nettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu laiminlyö 
suojeluohjeiden noudattamisen, hänelle tulevaa 
korvausta voidaan alentaa tai se evätä yleisten 
sopimusehtojen kohdan 6 mukaisesti.

2  paLOTUrvaLLISUUS

2.1  Sähkö-, lämmitys- ja varoitinlaitteet

tulisijojen, hormien ja palomuurien käyttöturval-
lisuutta tulee jatkuvasti valvoa. niitä ei saa ottaa 
käyttöön ennen palo- tai rakennusviranomaisten 
hyväksymistä. mikäli tulisijoissa, hormeissa tai 
palomuureissa on puutteellisuuksia, ei niitä saa 
käyttää ennen palo- tai rakennusviranomaisen 
tarkastusta ja uudelleen käyttöön hyväksymistä.

nuohouksesta on huolehdittava siten, että kiin-
teällä tai useammilla polttoaineilla toimivat tuli-
sijat hormeineen nuohotaan kerran vuodessa ja 
kevytöljyllä toimivat kerran kahdessa vuodessa. 
muussa kuin ympärivuotisessa käytössä olevien 
loma-asuntojen tulisijat hormeineen tulee nuo-
hota kerran kolmessa vuodessa.

Pienvenevakuutus

1  vOImaSSaOLOaLUE

vakuutus on voimassa Pohjoismaissa.

2  vakUUTETTU OmaISUUS

vakuutettuna on vakuutuskirjassa yksilöidyt 
pienvene ja enintään 14,8 kW:n (20 hv) moot-
tori.

3  kOrvaTTavaT  
vakUUTUSTapahTUmaT

vakuutuksesta korvataan suoranainen esineva-
hinko, joka on aiheutunut vakuutuksen ollessa 
voimassa

-  irtipäässeestä tulesta
-  veneeseen suoraan kohdistuneesta sala-

maniskusta
-  räjähdyksestä
-  anastamisesta
-  tahallisesta vahingonteosta
-  myrskystä, jonka tuulen voimakkuus on 

ollut vähintään 20 metriä sekunnissa
-  karilleajosta, pohjakosketuksesta, yhteen-

törmäyksestä
-  kuljetuksen aikana sattuneesta liikenneon-

nettomuudesta.

4  SUOjELUOhjEET  
ja kOrvaUSSÄÄnnöT

jos vahinko on vakuutusehtojen mukaan korvatta-
va, noudatetaan jäljempänä olevia suojeluohjeita.

omavastuuta ei vähennetä varkausvahingossa, 
jos vakuutusyhtiöiden hyväksymä murtohälytin on 
toiminut asianmukaisesti tai veneessä on ollut vakuu-
tusyhtiöiden hyväksymä elektroninen tai mekaaninen 
varkaudenestolaite. muutoin korvaus lasketaan 
jäljempänä olevien korvaussääntöjen mukaan.

arvotavaravakuutus

1  vOImaSSaOLOaLUE

vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

2  vakUUTETTU OmaISUUS

vakuutettuna on vakuutuskirjassa yksilöity esine 
kuten ansiotyöväline, arvoesine, elektroninen 
laite, moottoriton harrastusväline, optinen laite, 
soitin ja turkki.

atk-laitteiden ja tietokoneiden yhteydessä voidaan 
vakuuttaa niissä käytettäväksi tarkoitetut vapaasti 
hankittavissa olevat atk-valmisohjelmat.

Rajoitus:
Vakuutettuna eivät ole atk-tietovälineisiin si-
sältyvät tiedostot.

3  kOrvaTTavaT  
vakUUTUSTapahTUmaT

vakuutuksesta korvataan suoranaiset esine-
vahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja 
ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuu-
tuksen ollessa voimassa.

4  kOrvaUSpIIrIn ULkOpUOLELLE 
jÄÄvÄT vahIngOT

Vakuutuksesta ei korvata
-  vahinkoa, joka esineelle itselleen on ai-

heutunut sen rikkoutuessa siinä olleesta 
viasta tai esineen käyttövirheestä

-  vahinkoa, joka on aiheutunut esineen 
tavanomaisesta käytöstä, puutteelli-
sesta päällyksestä tai kulumisesta, 
hankaantumisesta, naarmuuntumisesta, 
syöpymisestä tai vastaavasta vähitellen 
tapahtuvasta ilmiöstä

-  vahinkoa, joka on aiheutunut urheiluväli-
neen tai -varusteen rikkoutumisesta, kun 
sitä käytetään tarkoitukseensa

-  vahinkoa, jonka hyönteiset, rotat, hiiret, 
myyrät, näädät, oravat, jänikset tai kanit 
ovat aiheuttaneet

-  kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet 
huoltokorjauksesta

-  vahinkoa, joka korvataan jonkin erityislain, 
takuun tai muun vakuutuksen perusteella

-  vahinkoa, joka on aiheutunut esineen 
katoamisesta tai unohtamisesta. 

vakuutuksesta korvataan kuitenkin esineen 
katoamisesta tai sen unohtamisesta aiheutunut 
suoranainen esinevahinko edellyttäen, että va-
hingon tapahtumahetki ja -paikka sekä olosuh-
teet tarkoin määritellään ja että vahinko on heti 
tapahtumapaikalla havaittu ja siitä on tuolloin 
ulkopuoliselle todistettavasti ilmoitettu.

5  SUOjELUOhjEET  
ja kOrvaUSSÄÄnnöT

jos vahinko on vakuutusehtojen mukaan korvatta-
va, noudatetaan jäljempänä olevia suojeluohjeita.

arvotavaravakuutuksessa korvauksen enim-
mäismääränä olevaa vakuutuskirjaan merkittyä 
esineen vakuutusmäärää korotetaan vakuutus-
kauden aikana hankittujen vastaavien esineiden 
arvolla. korotus on enintään 30 % kunkin omai-
suuserän vakuutusmäärästä.

muutoin korvaus lasketaan jäljempänä olevien 
korvaussääntöjen mukaan.

kiukaan sijoittamisessa on otettava huomioon 
tarvittava suojaetäisyys. vaatteiden tai muun 
palavan materiaalin kuivattaminen kiukaan 
yläpuolella tai muuten kiukaan välittömässä 
läheisyydessä on kielletty.

kotitalouskoneiden virta on katkaistava käytön 
jälkeen. rakennuksesta poistuttaessa on var-
mistettava, että erityisesti lieden, silitysraudan 
ja muiden palovaarallisten kotitalouskoneiden 
virta on katkaistu.

tilapäisten lämmityslaitteiden sijoittamisessa 
on otettava huomioon laitekohtaisesti tarvittavat 
suojaetäisyydet. hehkuvapintaisia lämmittimiä 
tai hehkuvastuksella varustettuja koteloimatto-
mia sähkölämmittimiä ei saa sijoittaa pölyisiin 
tiloihin eikä käyttää niiden tarkoituksen vastai-
sesti. Lämmityslaitteita ei saa peittää.

ajoneuvon moottorin, voimansiirtolaitteiden, 
sisätilan ja muiden osien lämmitykseen saa 
vakiovarusteiden lisäksi käyttää ainoastaan 
ajoneuvokäyttöön hyväksyttyjä laitteita. hyväk-
syttyjä laitteita ovat
-  verkkovirralla toimivista laitteista nimenomaan 

ajoneuvokäyttöön tarkoitetut Ce- hyväksytyt 
laitteet. ajoneuvojen sisätilalämmittimissä 
on suojatut hehkulangat ja yleensä teksti 

“auton sisälämmitin”. sisätilalämmittimen 
ilmankierto on varmistettava.

-  muista laitteista Ce-hyväksytyt ajoneuvo-
käyttöön tarkoitetut laitteet, jotka hyväksyt-
ty asennusliike on asentanut.

Peitteen asettaminen ajoneuvon konepellin ja 
moottorin väliseen tilaan ei ole sallittua.

moottoriajoneuvosuojan lämmitykseen käytet-
tävien lämmityslaitteiden pintalämpötila ei saa 
nousta yli +125 C:n. öljy-, kaasu- ja petrooli-
käyttöisten lämmityslaitteiden sekä kamiinoiden 
käyttö moottoriajoneuvosuojassa on kielletty.

asuinhuoneistossa sekä asuin- ja huvilara-
kennuksessa pitää olla viranomaismääräysten 
mukainen toimintakuntoinen palovaroitin.

2.2  Tupakointi ja avotulenteko

tupakointi on kielletty pölyisissä ja palonarkoja 
materiaaleja sisältävissä paikoissa sekä paikois-
sa, joissa varastoidaan tai käsitellään syttyviä 
nesteitä, kaasuja ja räjähteitä.

tupakointi vuoteessa on kielletty.

avotulen teko ilman vaadittavia lupia on kielletty. 
avotulta on jatkuvasti valvottava, ja se on sam-
mutettava erityisen huolellisesti.
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avotulta ei saa käyttää putkien sulatuksessa.

tulentekovälineet tulee säilyttää lasten ulottu-
mattomissa.

tuhkan käsittelyn tulee kytemisvaaran vuoksi 
olla erityisen huolellista. tulisijasta poistettu 
tuhka tulee rakennuksessa ja sen läheisyydessä 
säilyttää palamattomassa kannellisessa astias-
sa, kunnes tuhka on täysin jäähtynyt.

Palavia kynttilöitä ja ulkotulia tulee valvoa. ne on 
sijoitettava palamattomalle alustalle ja siten, et-
tei liekki tai lämpö sytytä palavaa materiaalia.

2.3  Tulityöt

kun tehdään tulitöitä, on noudatettava erityistä huo-
lellisuutta ja soveltuvin osin seuraavia ohjeita:
- Paikka, jossa tulitöitä tullaan tekemään, on 

ennen tulitöiden aloittamista ympäristöi-
neen puhdistettava ja suojattava. syttyvä 
materiaali on poistettava. jos lähellä on 
syttyviä rakenteita, ne on suojattava.

- Paikalla pitää olla hitsauspeite, riittävä alkus-
ammutuskalusto ja paineellinen vesiletku.

- Ympäristöä on kasteltava tarpeen mukaan.
- Palovartioinnista on huolehdittava työn 

aikana ja lopettamisen jälkeen vähintään 
kahden tunnin ajan.

tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöitä tai 
joissa käytetään kaasuliekkiä, muuta avotulta tai 
kuumailmapuhallinta. tällaisia töitä ovat muun 
muassa hitsaustyöt, poltto- ja laikkaleikkaus, 
metallien hionta, juottaminen, lämmitys sekä 
vesieristys- ja kattotyöt.

moottoriajoneuvo- tai irtaimistosuojassa ei saa 
tehdä korjaustöitä, joissa käytetään avotulta, 
avoliekkiä, hehkuvia tai kipinöiviä laitteita. 

2.4  Syttyvät nesteet, kaasut, helposti 
syttyvät aineet ja räjähteet

syttyvät nesteet ja kaasut sekä helposti syttyvät 
aineet ja räjähteet tulee säilyttää paloviranomais-
ten määräysten mukaisesti eikä niiden käsittelyn 
yhteydessä saa tupakoida eikä käyttää avotulta. 
aineiden läheisyydessä ei saa olla myöskään 
kipinöiviä laitteita. nestekaasulaitteiden venttiilit 
ja liitokset tulee tarkastaa säännöllisesti, kuitenkin 
vähintään kerran vuodessa vuotojen havaitsemi-
seksi. helposti syttyvien nesteiden käsittelyssä 
käytetyt välineet tulee käytön jälkeen sijoittaa niin, 
etteivät ne voi aiheuttaa tulipaloa mahdollisesta 
itsesyttymisestä huolimatta.

3  SUOjELUTOImET varkaUkSIa ja 
mUrTOja vaSTaan

3.1  Omaisuus rakennuksessa, asunnos-
sa, majoitustiloissa ja niiden säilytys-
tiloissa

3.1.1 omakoti-vakuutus
rakennuksen, majoitustilan ja niiden säilytystilo-
jen avaimia ei saa jättää eikä piilottaa mainittujen 
tilojen läheisyyteen. Lukko on välittömästi vaih-
dettava tai sarjoitettava, jos on aihetta olettaa, 
että avain on asiattoman hallussa.

kun omaisuutta säilytetään hotellihuoneessa, 
hytissä tai niitä vastaavassa majoitustilassa, on 
arvoesineiden ja yli 800 euron arvoisten esinei-
den tai laitteistojen oltava kiinteässä erikseen 
lukittavassa tilassa. arvoesineiksi luetaan muun 
muassa korut, jalometalliesineet, turkikset, 
arvokokoelmat ja taide-esineet.

3.1.2 muut vakuutukset 
irtaimiston säilytyspaikkojen ovien, ikkunoiden, 
luukkujen ja muiden sisäänpääsyteiden tulee olla 
suojaavasti suljetut varkauden ja murtautumisen 
varalta. sulkeminen tulee suorittaa siten, ettei 
säilytyspaikkaan tunkeutuminen ole mahdollista 

säilytyspaikan rakenteita tai lukkoja vahingoit-
tamatta.

asunnon ja majoitus- tai säilytystilojen avaimia 
ei saa jättää eikä piilottaa mainittujen tilojen 
läheisyyteen. Lukko on välittömästi vaihdettava 
tai sarjoitettava, jos on aihetta olettaa, että avain 
on asiattoman hallussa.

kun omaisuutta säilytetään hotellihuoneessa, 
hytissä tai niitä vastaavassa majoitustilassa on 
arvoesineiden ja yli 800 euron arvoisten esinei-
den tai laitteistojen oltava kiinteässä erikseen 
lukittavassa tilassa. arvoesineiksi luetaan muun 
muassa korut, jalometalliesineet, turkikset, 
arvokokoelmat ja taide-esineet.

3.2  Omaisuus asunnon, majoitustilojen  
ja niiden säilytystilojen ulkopuolella

3.2.1 omakoti-vakuutus
kun omaisuutta säilytetään moottoriajoneuvos-
sa, perävaunussa, veneessä, ajoneuvon tai 
perävaunun ulkopuolisessa tavarasäilössä tai 
ajoneuvon tavaralaukussa, tulee omaisuuden 
olla siten sijoitettuna tai peiteltynä, ettei sivulli-
nen näe sitä 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, perävaunun tulee olla 
lukittuna laitteella, joka estää sen kytkennän 
vetoajoneuvoon tai lukittuna siten, että sen 
siirtäminen selvästi vaikeutuu. 

kun lastenvaunuja ja puutarhagrilliä säilytetään 
rakennuksen, asunnon, majoitustilojen tai niiden 
säilytystilojen ulkopuolella, tulee niitä valvoa 
tai niiden tulee olla lukittuna siten, että niiden 
siirtäminen selvästi vaikeutuu. 

Yleisissä kulkuneuvoissa arvoesineet tulee 
kuljettaa käsimatkatavarana. arvoesineiksi 
luetaan muun muassa korut, jalometalliesineet, 
turkikset, arvokokoelmat ja taide-esineet.

rahaa, muita maksuvälineitä ja arvopapereita 
ei saa jättää hotellihuoneeseen, hyttiin tai vas-
taavaan majoitustilaan ja niitä tulee kuljettaa 
yleisissä kulkuneuvoissa käsimatkatavarana. 

tunnuslukua ei saa säilyttää pankki-, luotto- eikä 
vastaavan maksukortin lähellä. korttia ei saa 
käyttää siten, että tunnusluku joutuu ulkopuo-
lisen tietoon. 

3.2.2 muut vakuutukset    
mukana olevaa omaisuutta on jatkuvasti val-
vottava. vakuutettu ei saa jättää mukanaan 
olevaa omaisuutta eikä matkatavaraa ilman 
jatkuvaa silmälläpitoa yleisillä paikoilla kuten 
kadulla, liikenneasemilla, toreilla, ravintoloissa, 
kauppaliikkeissä, majoitusliikkeiden auloissa, 
uimarannoilla, urheilukentillä, yleisissä kulku-
neuvoissa ja yleisissä nähtävyyskohteissa, 
vierailukohteissa ja yleisötilaisuuksissa.

jos mukana olevaa omaisuutta ei valvota, se tu-
lee jättää lukittuun kiinteään säilytystilaan, johon 
tunkeutuminen ei ole mahdollista säilytyspaikan 
rakenteita tai lukkoja vahingoittamatta.

moottoriajoneuvon, perävaunun, veneen, 
ajoneuvon tai perävaunun ulkopuolisen tavara-
säilön tai ajoneuvon tavaralaukun tulee olla lu-
kittuna, kun siinä säilytetään irtainta omaisuutta. 
Lisäksi omaisuuden tulee olla siten sijoitettuna 
tai peitettynä, ettei sivullinen näe sitä tilaan 
murtautumatta. tavarasäilön tai - laukun tulee 
olla ajoneuvoon tai perävaunuun lukittuna tai 
kiinnitettynä siten, että sitä ei voi irrottaa ilman 
työkaluja. kun perävaunussa säilytetään omai-
suutta, perävaunun tulee olla lukittuna laitteella, 
joka estää sen kytkennän vetoajoneuvoon tai 
lukittuna siten, että sen siirtäminen selvästi 
vaikeutuu.

kun lastenvaunuja säilytetään asunnon, majoi-
tustilojen tai niiden säilytystilojen ulkopuolella, 
tulee niitä valvoa tai niiden tulee olla lukittuna si-
ten, että niiden siirtäminen selvästi vaikeutuu.

omaisuutta ei saa jättää telttaan ilman valvontaa.

Yleisissä kulkuneuvoissa arvoesineet tulee 
kuljettaa käsimatkatavarana. arvoesineiksi 
luetaan muun muassa korut, jalometalliesineet, 
turkikset, arvokokoelmat ja taide-esineet.

rahaa, muita maksuvälineitä ja arvopapereita 
ei saa jättää hotellihuoneeseen, hyttiin tai vas-
taavaan majoitustilaan ja niitä tulee kuljettaa 
yleisissä kulkuneuvoissa käsimatkatavarana.

tunnuslukua ei saa säilyttää pankki-, luotto- eikä 
vastaavan maksukortin lähellä. korttia ei saa 
käyttää siten, että tunnusluku joutuu ulkopuo-
lisen tietoon.

3.3  Urheilu- ja harrastusvälineiden lisä-
ohjeet

Polkupyörän tulee olla varkauden välttämiseksi 
lukittuna asianmukaisella lukolla.

mikäli matkatavaravakuutuksella vakuutettuna 
olevia suksia, lumilautoja tai muita urheiluvälineitä 
joudutaan jättämään ulos tai yleisessä käytössä 
oleviin tiloihin ilman valvontaa, niiden tulee olla lu-
kittuna tätä tarkoitusta varten olevaan telineeseen 
tai muuhun sopivaan kiinteään kohteeseen.

3.4  veneet, venemoottorit ja  
veneiden varusteet

venettä on varkauden välttämiseksi säilytettävä 
suojaavasti suljetussa, lukitussa säilytyspaikas-
sa tai kettingillä ja terässankaisella riippulukolla 
kiinteään kiinnityspaikkaan lukittuna.

kun venettä säilytetään ulkona, on perämoottorin 
ja veneeseen kuuluvien varusteiden oltava lukittui-
na edellä kerrotulla tavalla lukittuun veneeseen.

veneestä irrotettua moottoria tulee säilyttää 
lukitussa säilytystilassa.

4  OmaISUUdEn SUOjELU  
vUOTOvahIngOILTa

vesijohtoverkoston ja Lvi-laitteiden jäätymisen 
ja vuotovahinkojen estämiseksi rakennuksen 
riittävästä lämmityksestä on huolehdittava. mi-
käli rakennus jätetään kylmänä vuodenaikana 
ilman valvontaa yli viikoksi, on rakennuksen 
ulkopuolella oleva tonttivesijohdon sulkuvent-
tiili suljettava tai käyttövesipumppu kytkettävä 
pois käytöstä. mikäli rakennusta ei lämmitetä 
kylmänä vuodenaikana, on vesijohtoverkosto 
ja Lvi-laitteet tyhjennettävä ja rakennuksen 
ulkopuolella oleva tonttivesijohdon sulkuventtiili 
suljettava tai käyttövesipumppu kytkettävä pois 
käytöstä.

kiinteistön öljysäiliöt ja niihin liittyvät öljyputkistot 
on tarkastettava ensimmäisen kerran kymmenen-
tenä käyttövuotena ja tämän jälkeen terässäiliöt 
joka viides vuosi ja muut säiliöt joka kymmenes 
vuosi. käytöstä poistetuista lämmitysöljysäiliöistä 
on poistettava lämmitysöljy, tehtävä laitteistot 
vaarattomiksi ja poistettava täyttöyhteys seuraa-
van lämmityskauden alkuun mennessä.

Pesukone on aina liitettävä omalla sulkuventtiilillä 
ja hyväksytyllä paineenkestävällä täyttöletkulla 
vesijohtoverkostoon. Pesukoneen poistoletku tulee 
asentaa kiinteästi viemäriverkostoon tai pesukoneen 
toimintaa tulee valvoa. Pesukoneiden paineellisten 
vesijohtojen sulkuventtiilit tulee sulkea pesuohjelman 
päätyttyä. Putkistoliitosten pitävyyttä tulee seurata ja 
varmistaa, etteivät letkut ole taitoksissa.

kun astianpesukone asennetaan, tulee sen alle 
laittaa asianmukainen turvakaukalo. 
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korvaussäännöt

1  kOrvaUkSEn hakEmInEn

1.1  Selvitys vakuutustapahtumasta

korvauksen hakijan on viipymättä ilmoitettava 
vakuutustapahtumasta vakuutusyhtiölle. tämän 
voi tehdä täyttämällä vakuutusyhtiön vahinkoil-
moituksen.

korvauksen hakijan on annettava vakuutus-
yhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat 
tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. 
tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat ne, joiden 
avulla voidaan todeta vahingon sattuminen ja 
sen suuruus sekä korvauksen saaja. esimerkiksi 
poliisitutkintapöytäkirja, rikosilmoitus, tosite va-
hingoittuneen esineen hankinnasta, rasitustodis-
tus ja selvitys kiinnityksenhaltijoista voivat olla 
tarpeen. rikoksesta on viipymättä ilmoitettava 
tapahtumapaikan poliisiviranomaiselle.

1.2  asiakirjat ja niiden kustannukset

Poliisitutkintapöytäkirja on toimitettava pyy-
dettäessä vakuutusyhtiölle. Yhtiö korvaa pyy-
tämiensä poliisitutkintapöytäkirjojen ja muiden 
vahinkokäsittelyä varten pyytämiensä viran-
omaistodistusten lunastusmaksut.

haettaessa korvausta polkupyörän varkaus-
vahingosta vakuutusyhtiölle on toimitettava 
vahinkoilmoituksen yhteydessä poliisin antama 
jäljennös tehdystä rikosilmoituksesta.

jos vakuutusyhtiö pyytää vahinkokäsittelyä 
varten korjauskustannusarvion, korvataan siitä 
aiheutunut kustannus.

1.3  vahingon tarkastaminen ja  
vahinkoesineen säilyttäminen

vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus vahin-
gon tarkastamiseen. se, että vakuutusyhtiö 
tarkastaa tai arvioi vahingon, ei osoita vahingon 
kuuluvan vakuutuksesta korvattavaksi.

Vahingoittunutta esinettä ei saa hävittää ilman 
erityistä syytä. Rikkoutuneet silmälasit on 
korvausta haettaessa toimitettava yhtiölle, jos 
niitä ei voida korjata. 

2  kOrvaUkSEn EnImmÄISmÄÄrÄT

Vakuutusyhtiö on velvollinen korvaamaan 
omaisuudesta enintään sen jälleenhankinta-
arvon tai päivänarvon.

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä 
on korvauksen enimmäismäärä silloin, kun 
omaisuutta vakuutettaessa on sovittu vakuu-
tusmäärästä.

Vakuutuskirjaan merkitty enimmäiskorvaus 
on korvauksen enimmäismäärä silloin, kun 
omaisuutta vakuutettaessa on sovittu enim-
mäiskorvauksesta.

kosteus- ja kastumisvahingoille altis tavara on 
kellarivarastossa säilytettäessä sijoitettava vä-
hintään 10 cm:n korkeudelle lattian pinnasta.

5  mUUT OhjEET

esineen valmistajan, myyjän tai maahantuojan 
antamia käyttöohjeita on noudatettava.

helposti rikkoutuvat esineet tulee kuljettaa ylei-
sissä kulkuneuvoissa käsimatkatavarana.

syövyttävät ja tahraavat aineet sekä nesteitä 
sisältävät pullot ja pakkaukset tulee pakata 
suojaavasti erikseen muusta mukana olevasta 
omaisuudesta.

3  kOrvaUkSEn SUOrITTamIS- 
vaIhTOEhdOT

ensisijaisesti vahingoittunut omaisuus korva-
taan korjauttamalla vahingoittunut esine. Jos 
korjauskustannukset ylittävät näiden korva-
ussääntöjen mukaan määritellyn omaisuuden 
arvon, korvaus on kuitenkin enintään omaisuu-
den arvon suuruinen. korjauskustannuksina 
korvataan ne kustannukset, jotka ovat syntyneet 
vahingoittuneen omaisuuden saattamisesta 
vahinkoa edeltäneeseen kuntoon.

Korjauksen yhteydessä tehdyistä perus- tai 
muista parannuksista syntyneitä kustannuksia 
ei korvata.

vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen rahana 
maksamisen asemasta hankkia tilalle vastaava 
omaisuus tai korjauttaa vahingoittunut omaisuus. 
Mikäli korvaus kuitenkin suoritetaan rahana, 
korvauksen enimmäismäärä määräytyy sen 
mukaan, mitä yhtiö olisi esineestä maksanut 
sen myyjälle tai korjauskustannuksista kor-
jaajalle. Korvauksen suuruutta määritettäessä 
otetaan huomioon kaikki ne käteis-, tukku-, 
erityis- ja muut alennukset, joihin yhtiöllä olisi 
ollut oikeus omaisuuden hankkiessaan tai 
korjauttaessaan.

Yhtiöllä on oikeus lunastaa vahingoittunut 
omaisuus tai sen osa arvosta, joka määritel-
lään samojen perusteiden mukaan kuin ennen 
vakuutustapahtumaa.

jos menetettyä omaisuutta saadaan takaisin 
korvauksen maksamisen jälkeen, vakuutuk-
senottajan tulee viipymättä luovuttaa se yhtiölle 
tai palauttaa korvaus sen osalta.

4  OmavaSTUU

Jokaisessa vakuutustapahtumassa on vakuutus-
kirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä.

omavastuuta ei vähennetä
- palovahingossa, jos palovaroitin on rajoitta-

nut vahingon määrää katkaistuaan sähköt tai 
lieden erillinen varoke on rajoittanut vahingon 
määrää katkaistuaan sähkön liedestä

-  varkausvahingossa, jos huoneistoon tai 
rakennukseen on murtauduttu varmuuslu-
kolla lukittuna olleen oven kautta

-  jos hyväksytty murtohälytyslaitteisto on var-
kausvahingossa toiminut asianmukaisesti 
eikä

-  vuotovahingoissa, jos vakuutuspaikassa 
oleva vuotohälytyslaitteisto on toiminnallaan 
rajoittanut vahingon määrää

- uuden ylijännitesuojan hankintakustannuk-
sista, jos sähkölaitetta suojannut ylijänni-
tesuoja on rikkoutunut salamaniskun tai 
muun ylijännitteen seurauksena. 

5  ESInEvahIngOn LISÄkSI  
kOrvaTTavaT kUSTannUkSET

5.1  vahingon rajoittamisen ja viranomais-
määräysten kustannukset

vakuutusmäärästä riippumatta vakuutuksesta 
korvataan suoranaisen esinevahingon lisäksi
-  kohtuulliset kustannukset, jotka vakuute-

tulle aiheutuvat sattuneen tai välittömästi 
uhkaavan, tästä vakuutuksesta korvattavan 
vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta ja

-  kohtuulliset lisäkustannukset viranomaisten 
rakennusta koskevista pakottavista määrä-
yksistä enintään 10 %:in rakennusvahingon 
määrästä.

5.2  asumisen lisäkustannukset  
korvattavassa vahingossa

vakuutusmäärästä riippumatta korvataan suo-
ranaisen esinevahingon lisäksi vakuutusyhtiön 
etukäteen hyväksymät kohtuulliset lisäkus-
tannukset, jotka vakuutetulle aiheutuvat sen 
johdosta, että vakituista asuntoa ei voida ko-
konaan tai osittain käyttää tästä vakuutuksesta 
korvattavan vakuutustapahtuman johdosta. 
korvaus maksetaan vahingoittuneen asunnon 
irtaimiston esinevakuutuksesta.

Rajoitukset:
Korvaus asumisen lisäkustannuksista on 
enintään 10 % vakuutuskirjaan merkitystä 
enimmäiskorvauksesta tai vakuutusmäärästä 
kuukaudessa. Enintään lisäkustannuksia kor-
vataan kuuden kuukauden ajalta. Lisäkustan-
nuksina ei korvata ruokailukuluja.

6  IrTaImISTOvahIngOn  
kOrvaamInEn

6.1  jälleenhankinta-, päivän- ja  
jäännösarvot

irtaimistovahingossa korvauksen määrän 
perusteena on jälleenhankinta-arvo, jolla 
tarkoitetaan uuden samanlaisen tai lähinnä 
vastaavan omaisuuden hankintakustannusta. 
Kun korvaus suoritetaan rahana, korvauksen 
määrässä huomioidaan kuitenkin kohdassa 3 
mainitut alennukset. jos omaisuuden arvo on 
iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen 
tai muun vastaavan seikan vuoksi alentunut 
yli 50 % jälleenhankinta- arvosta, määritellään 
korvaus omaisuuden päivänarvon mukaan. 
Päivänarvolla tarkoitetaan omaisuuden käypää 
arvoa ennen vahinkoa. ikävähennysten koh-
teena olevan omaisuuden arvo määritellään 
kuitenkin kohdan 6.2 mukaisesti esineiden iän 
perusteella.

jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus edel-
lyttää, että kahden vuoden kuluessa vakuutusta-
pahtumasta joko korjataan vahingoittunut omai-
suus tai hankitaan sen tilalle uutta samanlaatuista 
ja samaan käyttöön tarkoitettua omaisuutta.

jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus suorite-
taan kahdessa erässä. ensin suoritetaan päivän-
arvon mukainen korvaus. Lisäkorvaus, joka on 
jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon mukaisten 

jos esine on vahingoittunut tai kadonnut kuljetuk-
sen tai säilytyksen aikana, on tapahtumasta teh-
tävä asianmukainen ilmoitus ja korvausvaatimus 
kuljetusliikkeen tai liikenneyrityksen edustajalle.

rakennukset ja koneet tulee pitää rakennuslain, 
rakentamismääräysten ja työsuojelumääräysten 
mukaisessa kunnossa.
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korvausten erotus, suoritetaan, kun yhtiö on saanut 
selvityksen uuden esineen hankkimisesta.

mikäli omaisuudella on arvoa vielä vahingon 
jälkeen, otetaan tämä vähennyksenä huomioon 
korvauksen laskemisessa. jäännösarvo määri-
tellään samojen perusteiden mukaan kuin arvo 
ennen vahinkoa.

6.2  Ikävähennykset irtaimiston  
vahingoissa

Korvattavan esineen jälleenhankinta-arvosta 
lasketaan seuraavat vuotuiset vähennykset 
toisesta käyttövuodesta alkaen:

Omaisuus      Ikävähennys  
      vuodessa %

-  kodinkoneet   10
- digitaaliset kamerat  20
- muut elektroniset- ja 
 optiset laitteet   10
-  polkupyörät, moottori-
 käyttöiset työkalut ja
 -koneet sekä perämoottorit 10
-  atk-laitteet (tietokoneet), 
 matkapuhelimet oheislaitteineen
 ja muut päätelaitteet   25
-  silmälasit, vaatteet, asusteet, 
 jalkineet sekä urheiluvälineet
 ja -varusteet    25

vähennys lasketaan kertomalla prosenttiluku 
omaisuuden käyttöönottovuotta seuranneiden 
täysien kalenterivuosien lukumäärällä. Ikävä-
hennysten lisäksi vähennetään vakuutuskir-
jassa mainittu omavastuu.

ikävähennystä ei tehdä esineen korjauslaskun  
mukaisista kustannuksista. korvaus korjauskus-
tannuksista on kuitenkin enintään tämän kohdan 
mukaan määritellyn omaisuuden arvon suuruinen. 
ikävähennyksiä sovelletaan myös korvattaessa ra-
kennuksen vakuutukseen kuuluvaa irtaimistoa.

7  rakEnnUSvahIngOn  
kOrvaamInEn

7.1  jälleenhankinta-, päivän- ja  
jäännösarvot

rakennusvahingossa korvauksen määrän pe-
rusteena on omaisuuden jälleenhankinta-arvo, 
jolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai lähinnä 
vastaavan omaisuuden hankintakustannusta. 
Jos omaisuuden arvo iän, käytön, käyttökelpoi-
suuden alenemisen tai muun vastaavan seikan 
vuoksi on alentunut yli 50 % jälleenhankinta- 
arvosta, määritellään korvaus päivänarvon 
mukaan. vahingon määrää arvioitaessa otetaan 
myös huomioon rakennuksen jäännösarvo, jolla 
tarkoitetaan omaisuuden arvoa välittömästi va-
kuutustapahtuman jälkeen arvioituna samojen 
perusteiden mukaan kuin välittömästi ennen 
vakuutustapahtumaa. Ikävähennysten kohtee-
na olevien rakennuksen koneiden, laitteiden 
ja putkistojen arvo määritellään kuitenkin 
palovahinkoja lukuun ottamatta kohdan 7.5 
mukaisesti omaisuuden iän perusteella.

7.2  jälleenhankinta-arvokorvauksen 
suorittaminen

jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus edel-
lyttää, että vahingoittunut omaisuus kahden 
vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta joko 
korjataan tai samalle rakennuspaikalle rakenne-
taan uusi samanlaatuinen ja samaan käyttöön 
tarkoitettu rakennus. jos rakentaminen viivästyy 
viranomaisen toimenpiteen johdosta, viivästys-
aika lisätään edellä mainittuun aikaan.

jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus mak-
setaan kahdessa erässä. ensin suoritetaan 
päivänarvon mukainen korvaus. Lisäkorvaus, 

joka on jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon 
mukaisten korvausten erotus, suoritetaan, kun 
yhtiö on saanut selvityksen edellä mainituista 
jälleenhankintatoimenpiteistä.

7.3  päivänarvokorvauksen suorittaminen

maksettaessa vahingosta päivänarvokorvausta 
korvaus lasketaan omaisuuden päivänarvon 
mukaan. jos omaisuus korjataan, korvataan 
korjauskustannukset enintään rakennuksen 
päivänarvoon asti. jos omaisuutta ei korjata, kor-
vataan enintään vahingoittumisasteen mukainen 
osa päivänarvosta.

kun päivänarvokorvausta maksetaan vakuutus-
määrään perustuvasta vakuutuksesta, laske-
taan korvaus kokonaisvahingossa omaisuuden 
päivänarvon mukaan ja osavahingossa päivän-
arvon ja jälleenhankinta-arvon suhteessa. 

jos omaisuutta vakuutettaessa on sovittu 
ensiriskiin perustuvasta vakuutusmäärästä ja 
omaisuus korjataan, korvauksen enimmäismää-
rä on vakuutusmäärä. jos omaisuutta ei korjata, 
korvauksen enimmäismäärä on vahingoittumis-
asteen mukainen osa vakuutusmäärästä.

7.4  jäännösarvon alentuminen

jos vahingon jälkeen jäljelle jääneitä raken-
nusosia rakennuslain tai tielain säännösten 
perusteella, voimassa olevan rakennuskiellon 
tai rakentamisrajoituksen vuoksi ei voida käyttää 
hyväksi rakennuksen saattamiseksi entiseen 
kuntoonsa, korvaukseen lisätään näin syntynyt 
jäännösarvon alentuminen.

arvon alentuminen lasketaan siten, että jään-
nösarvosta vähennetään se hinta, joka jäljelle 
jääneistä rakennusosista voidaan saada, kun ne 
myydään pois siirrettäviksi. vakuutuksenottajan 
tulee esittää selvitys siitä, että rakennuskielto tai 
rakentamisrajoitus on voimassa, ja jos yhtiö niin 
pyytää, hakea poikkeusta niistä rakennuksen 
saattamiseksi entiseen kuntoon sekä, jollei lupaa 
myönnetä, hakea muutosta päätökseen. jos 
vakuutusyhtiö niin pyytää, vakuutuksenottajan 
tulee valtuuttaa vakuutusyhtiö edustamaan häntä 
poikkeuksen hakemista koskevassa asiassa.

7.5  Ikävähennykset rakennuksen  
koneiden, laitteiden ja putkistojen 
vahingoissa

Rakennuksen koneiden, laitteiden sekä put-
kistojen jälleenhankinta- ja korjauskustannuk-
sista tehdään palovahinkoja lukuun ottamatta 
seuraavat vuotuiset ikävähennykset toisesta 
käyttövuodesta alkaen:

Rakennuksen koneet,   Ikävähennys % 
laitteet ja putkistot    

-  rakennuksessa, muualla kuin 
 alapohjassa olevat säiliöt, 
 jätevesi-, sadevesi-, käyttö- ja 
 lämpöputkistot   3
-  alapohjassa olevat maanalaiset 
 kupari- ja muoviputkistot  3
-  alapohjassa olevat ja maanalaiset 
 muut putkistot   6
-  keskuslämmityslaitteet, lämmön-
 vaihtimet ja -siirtimet, lämminvesi-
 varaajat säiliöineen, maanalaiset ja 
 alapohjassa olevat säiliöt, säätö- ja 
 ohjauslaitteet, lämmityskaapelit, 
 sähköpatterit, ilmastointi- ja jäähdytys-
 laitteet sekä sähkömoottorit ja muut 
 laitteet    6

Yllä mainitut ikävähennykset tehdään myös 
rakennuksen rakenteiden avaamis- ja sulke-
miskustannuksista sekä maankaivu- ja täyttö-
kustannuksista.

Ikävähennys lasketaan kertomalla prosenttilu-
ku laitteen käyttöönottovuotta seuranneiden 
täysien kalenterivuosien lukumäärällä. Ikävä-
hennysten lisäksi ei korvauksesta vähennetä 
vakuutuskirjassa mainittua omavastuuta. 
Ikävähennys on kuitenkin vähintään tämän 
omavastuun suuruinen.

ikävähennystä ei tehdä vian etsimiskustannuk-
sista eikä sähköjohdoista.

Vähennyksiä sovelletaan myös korvattaessa 
irtaimiston vakuutukseen kuuluvia laitteita ja 
putkistoja.

7.6  Omakoti-vakuutuksen vuotovähennys 
putkistovuototurvan vahingoissa

Kun vahinko korvataan putkistovuototurvasta 
ja vahingon syynä on vuoto käyttövesiputkis-
tosta tai lämmitysputkistosta, tehdään vuodos-
ta aiheutuneen vahingon määrästä vuotaneen 
käyttövesiputkiston tai lämmitysputkiston iän 
perusteella vähennys seuraavasti:

Putkiston ikä   Vuotovähennys 
     vahingon määrästä %

35- 49 vuotta       30
50 vuotta tai enemmän     60 

Vuotovähennys lasketaan vakuutuksen kor-
vauspiiriin kuuluvan vahingon määrästä.

Putkiston ikä on asentamisvuotta seuran-
neiden täysien kalenterivuosien lukumäärä. 
Vuotovähennysten lisäksi ei vähennetä 
vakuutuskirjassa mainittua omavastuuta. 
Vuotovähennys on kuitenkin vähintään tämän 
omavastuun suuruinen.

Vuotovähennystä ei tehdä viemäriputkistosta 
tai käyttölaitteesta (esimerkiksi lämminvesi-
varaajasta tai vesikalusteesta) aiheutuneessa 
vuotovahingossa.

Rakennuksen koneiden, laitteiden ja putkisto-
jen jälleenhankinta- ja korjauskustannuksista 
ikävähennys tehdään kuitenkin aina kohdan 
7.5 mukaisesti.

7.7  Laajan kotivakuutuksen ja koti-vakuu-
tuksen vuotovähennykset alapohjan 
putkirikkojen asuinrakennukselle 
aiheuttamissa vuotovahingoissa

Asuinrakennuksen alapohjaan asennetun put-
kiston rikkoutumisesta rakennukselle aiheutu-
neissa vuotovahingoissa tehdään rakennuksen 
jälleenhankinta- ja korjauskustannuksista 
seuraavat vuotovähennykset putkiston iän 
perusteella:

putkiston ikä / v vuotovähennys- %
    vahingon 
    määrästä

10-20     15 
yli 20     25 

Vuotovähennys lasketaan vakuutuksen kor-
vauspiiriin kuuluvan vahingon määrästä. Vuo-
tovähennyksen enimmäismäärä vahinkoa kohti 
on 3.000 euroa. 

Vuotovähennyksen voi poistaa vakuutuksesta 
erikseen sovittaessa lisämaksusta. 

Vuotovähennyksen lisäksi ei korvauksesta 
vähennetä vakuutuskirjassa mainittua oma-
vastuuta. Vuotovähennys on kuitenkin aina 
vähintään tämän omavastuun suuruinen.

Rakennuksen koneiden, laitteiden ja putkisto-
jen jälleenhankinta- ja korjauskustannuksista 
ikävähennys tehdään kuitenkin aina kohdan 
7.5 mukaisesti.
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8  vIrhEELLISET TIEdOT SEkÄ  
aLI- ja YLIvakUUTUS

8.1 virheellisten tietojen vaikutus 

Jos vakuutettavasta kohteesta on annettu vir-
heellisiä tietoja ja tämän perusteella on peritty 
liian vähän vakuutusmaksua, vakuutuksesta 
korvataan vain niin suuri osa omavastuulla vä-
hennetystä vahingon määrästä kuin vakuutus-
kohteesta perityn vakuutusmaksun ja oikeiden 
tietojen perusteella määrätyn vakuutusmaksun 
välinen suhde osoittaa.

8.2  vakuutusmäärä ja alivakuutus

vakuutusmääräperusteisessa vakuutuksessa 
irtaimiston vakuutusmäärän tulee vastata sen 
jälleenhankinta-arvoa tai erikseen sovittaessa 
päivänarvoa. 

vakuutusmääräperusteisessa vakuutuksessa 
valmiin rakennuksen ja rakenteilla tai peruskorjat-
tavana olevan rakennuksen vakuutusmäärän tulee 
vastata valmiin rakennuksen jälleenhankinta-arvoa 
tai erikseen sovittaessa päivänarvoa. vakuutus-
määrään luetaan kuuluviksi myös rakennuksen 
purku-, suojaus- ja raivauskustannukset.

jos vakuutusmäärä on merkittävästi jälleenhankinta-
arvoa pienempi, omaisuus on alivakuutettu. Vakuu-
tusyhtiö korvaa alivakuutetulle omaisuudelle 
sattuneen vakuutustapahtuman johdosta niin 
suuren osan omavastuun määrällä vähennetys-
tä jälleenhankinta-arvon mukaisesti lasketusta 
vahingon määrästä kuin vakuutusmäärän ja 
jälleenhankinta-arvon välinen suhde osoittaa.

jos on erikseen sovittu, että omaisuus on va-
kuutettu päivänarvostaan ja vakuutusmäärä on 
merkittävästi päivänarvoa pienempi, omaisuus 
on alivakuutettu. Vakuutusyhtiö korvaa aliva-
kuutetulle omaisuudelle sattuneen vakuutus-
tapahtuman johdosta niin suuren osan oma-
vastuun määrällä vähennetystä päivänarvon 
mukaisesti lasketusta vahingon määrästä 
kuin vakuutusmäärän ja päivänarvon välinen 
suhde osoittaa.

jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti 
perustuu vakuutusyhtiön tai sen edustajan an-
tamaan arvioon, korvaus suoritetaan vahingon 
määräisenä omavastuulla vähennettynä, kuiten-
kin enintään vakuutusmäärän mukaisena. va-
hingon määrä lasketaan päivänarvon mukaan, 
jos omaisuus on vakuutettu päivänarvostaan.

rakenteilla tai peruskorjattavana olevalle ra-
kennukselle aiheutuneen vahingon määrittele-
misessä otetaan huomioon myös rakennuksen 
valmiusaste ja vahinkohetkeen mennessä syn-
tyneet todelliset rakentamiskustannukset.

8.3  vakuutusmäärä ja ylivakuutus

omaisuus on ylivakuutettu, jos vakuutusmää-
rä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden 
jälleenhankinta-arvoa tai erikseen sovittua 
päivänarvoa suurempi.

Vakuutusyhtiö ei korvaa ylivakuutetulle omaisuu-
delle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta 
enempää kuin vahingon peittämiseksi tarvittavan 
määrän omavastuulla vähennettynä. Vahingon 
määrä lasketaan päivänarvon mukaan, jos omai-
suus on vakuutettu päivänarvostaan.

jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perus-
tuu vakuutusyhtiön tai sen edustajan antamaan 
arvioon, vakuutuksen kohteen täydellisesti 
tuhoutuessa korvaus suoritetaan ylivakuutuk-
sesta vakuutusmäärän mukaisena, paitsi milloin 
vakuutuksenottajan tahallisesti antamat väärät tai 
puutteelliset tiedot olivat vaikuttaneet arvioon.

9  maapErÄ- ja pUUTarha- 
vahInkOjEn kOrvaamInEn

maaperä- ja puutarhavahinko korvataan aiheu-
tuneiden kunnostuskustannusten perusteella.

Puutarhaan katsotaan kuuluvaksi myös hoi-
detun piha-alueen puut ja pensaat. Luonnon-
tilaisen piha-alueen puut ja pensaat eivät ole 
puutarhaa.

Puutarhan puista korvataan niiden metsätalou-
dellinen arvo kolmella kerrottuna. Pensaista ja 
sellaisista puista, joilla ei ole metsätaloudellista 
arvoa, suoritetaan korvauksena pienimpien 
kauppapuutarhoilta saatavien uusien taimien 
hinta kolmella kerrottuna. taimista, kuitenkin 
enintään 130 cm:n mittaisista, suoritetaan 
korvauksena uuden vastaavankokoisen taimen 
hinta. Lisäksi korvataan kohtuulliset taimien 
kuljetus- ja istutuskustannukset.

mikäli tuhoutunutta lajia ei ole suomessa kaup-
papuutarhoissa normaalisti kaupan, korvataan 
vahinko lähinnä vastaavan kaupan olevan 
taimen arvon mukaan.

10  ELÄImEn kOrvaamInEn

eläimen tapaturmaisesta kuolemasta aiheu-
tuneena vahinkona korvataan eläimen käypä 

arvo, enintään kuitenkin vahinkovakuutusten 
yhteisten määräysten koti-irtaimistokohdassa 
seuraeläimille mainittu euromäärä. Eläimen 
hoitamisesta aiheutuneita kustannuksia ei 
korvata.

11  arvOnaLEnTUmInEn ja 
TUnnEarvOT

Arvonalentumista ei korvata. Arvonalentumi-
sella tarkoitetaan sitä, että vahingoittuneen 
omaisuuden käypä arvo on alentunut, vaikka 
omaisuus on vahingon jälkeen korjattu va-
hinkoa edeltäneeseen kuntoon. Korvauksen  
määrää arvioitaessa ei oteta huomioon värisä-
vyeroja eikä tunne- tai vastaavia arvoja.

12  vakUUTUSmÄÄrÄn vÄhEnEmInEn 
kOrvaUkSEn jOhdOSTa

Vakuutusmäärää voidaan vähentää vahingon 
johdosta korvauksen määrällä, jos korvaus on 
vähintään 10 % omaisuuden vakuutusmäärästä.

13  kOrvaUS kIInnITETTÄvÄSTÄ  
OmaISUUdESTa

jos korvausta suoritetaan omaisuudesta, johon on 
vahvistettu kiinteistökiinnitys, kiinteistön omistajalla 
on oikeus (mk 17:8) nostaa vakuutuskorvaus, jos
-  hän on kohtuullisessa ajassa korjannut 

vahingon
-  hän on asettanut vakuuden siitä, että kor-

vaus käytetään vahingoittuneen kiinteistön 
uudistamiseen tai korjaamiseen

-  korvauksen määrä on kiinteistön arvoon 
verrattuna vähäinen tai

-  on ilmeistä, että korvauksen nostaminen 
ei heikennä velkojan mahdollisuutta saada 
suoritus saamisestaan.

14  arvOnLISÄvErO

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomi-
oon arvonlisäverosta annetut säännökset.

Jos korvauksen saajalla on arvonlisäverolain 
mukaan oikeus vähentää tai saada palautuksena 
omassa arvonlisäverotuksessaan arvonlisäverot, 
jotka sisältyvät vahingosta aiheutuviin tavaroiden 
tai palvelujen ostolaskuihin, nämä arvonlisäverot 
vähennetään korvauksesta.

Jos omaisuuden tai sen osan hankintalaskuun 
sisältyvän arvonlisäveron osalta on vähennys- 
tai palautusoikeus, vähennetään korvauksesta 
vahingon määrää vastaava arvonlisävero. 
Jälleenhankinta-arvokorvauksissa vähennetään 
uuden vastaavan omaisuuden tai sen osan han-
kintahintaan sisältyvä arvonlisävero.
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Perheen vastuuvakuutus

1  vakUUTETUT

vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen 
kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti 
asuvat henkilöt.

Lisäksi vakuutettuna on mittaturvalla vakuutetun 
seuraeläimen tilapäinen hoitaja ja hallussapitäjä 
tässä ominaisuudessaan.

jos vakuutuksenottaja on kuolinpesä, vakuu-
tettuina ovat vakuutuspaikassa vakinaisesti 
asuva kuolinpesän osakas ja hänen kanssaan 
samassa taloudessa vakinaisesti asuvat hen-
kilöt. vakuutettuja ovat myös muut kuolinpesän 
osakkaat mittaturvalla vakuutetun kiinteistön 
omistamiseen, hallintaan tai käyttämiseen liit-
tyvissä vakuutustapahtumissa.

2  vOImaSSaOLO

vakuutus on voimassa Pohjoismaissa.

3  kOrvaTTavaT  
vakUUTUSTapahTUmaT

3.1 vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä 
toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta 
vakuutettu voimassaolevan oikeuden mukaan 
on korvausvastuussa, kun korvausvastuu pe-
rustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen 
tekoon tai laiminlyöntiin.

3.2 Lapsen aiheuttama vahinko korvataan, vaikka 
hän ei vielä ikänsä puolesta ole korvausvelvol-
linen. Yleisten sopimusehtojen kohdasta 7 poi-
keten vakuutuksesta korvataan alle 12-vuotiaan 
lapsen tahallaankin aiheuttama vahinko.

Rajoitus:
Lapsen aiheuttamaa vahinkoa ei korvata, jos 
joku toinen on korvausvastuussa siitä. 

3.3 vakuutetun tuottamuksesta riippumatta 
vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan 
perheen koiran puremalla aiheuttama hen-
kilövahinko ja vahinko, jonka perheen koira 
aiheuttaa välittömässä yhteentörmäyksessä 
moottoriajoneuvon kanssa.

Rajoitus:
Tämä laajennus ei koske
-  vahinkoa, josta joku toinen on korvaus-

vastuussa
-  liikenne- tai muuta vahinkoa, joka aiheutuu 

koiran väistämisestä.

3.4 vakuutuksesta korvataan kohdasta 4.2 poi-
keten vakuutetun ja hänen perheensä asuntona 
käytetyn vuokra- tai osakehuoneiston rakenteille 
tai kiinteille laitteille äkillisesti aiheutunut vahinko, 
josta vakuutettu on kohdan 3.1 mukaan korvaus-
vastuussa. samoin korvataan hotellihuoneiston 
rakenteille tai kiinteille laitteille aiheutetut vahin-
got. vuokrahuoneistoina ei kuitenkaan pidetä 
vuokrattuja asuinrakennuksia.

Rajoitus:
Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata pinnoit-
teille syntyneitä vahinkoja eikä vahinkoja, jotka 
aiheutuvat huoneiston huonosta hoidosta tai 
kulumisesta. Pinnoitteilla tarkoitetaan tässä esi-
merkiksi parketteja, muovi- ja kokolattiamattoja, 
tapetteja sekä huoneiston maalipintoja.

3.5 vakuutuksesta korvataan kohdasta 4.4 poiketen 
kiinteistön omistamiseen tai hallintaan perustuva 
vastuuvahinko, jos vakuutettu asuu kyseisellä kiin-
teistöllä olevassa rakennuksessa tai jos kyseessä 
on muu vakuutetun omistama tai hallinnassa oleva 
mittaturvalla vakuutettu asuinkiinteistö.

3.6 vakuutuksesta korvataan kohdasta 4.8 poi-
keten vahinko, joka on korvattava 3.1 mukaan ja 
jonka syynä on satunnaisen virheen aiheuttama 
tilapäinen tapahtuma tai olosuhde.

4  kOrvaUSpIIrIn ULkOpUOLELLE 
jÄÄvÄT vahIngOT

Vakuutuksesta ei korvata

4.1 vahinkoa, joka aiheutuu
-  vakuutetulle
-  vakuutetun työntekijälle tai häneen rinnas-

tettavalle siltä osin kuin hän on oikeutettu 
saamaan korvausta lakisääteisestä tapa-
turma- tai liikennevakuutuksesta

4.2 vahinkoa omaisuudelle, joka teon tai lai-
minlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun 
tai hänen kanssaan samassa taloudessa va-
kinaisesti asuvan henkilön hallussa, lainassa 
tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä, 
säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltä-
vänä tai huolehdittavana

4.3 vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu 
perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumuk-
seen, lupaukseen tai takuuseen 

4.4 vahinkoa, josta vakuutettu on vastuussa 
kiinteistön omistajana tai haltijana

4.5 vahinkoa, joka rakennus- tai peruskor-
jaustyön yhteydessä kohtaa putkistoja tai 
kaapeleita, ellei vakuutettu ole hankkinut ja 
työohjeena käyttänyt työmaata koskevia kaa-
peli- tai putkistokarttoja 

4.6 vahinkoa, joka on aiheutunut liikennevakuu-
tuslaissa kuvatusta liikennevahingosta riippu-
matta siitä, missä liikennevahinko on sattunut

4.7 vahinkoa, joka aiheutuu
-  rekisteröitävän aluksen, rekisteröitävän 

veneen tai yli 6 metrin pituisen purjeve-
neen käytöstä

-  ilma-aluksen käyttämisestä, kun vakuu-
tettu on korvausvelvollinen ilma-aluksen 
omistajana, haltijana, käyttäjänä, ilma-
aluksessa tehtävää suorittavana tai näi-
den työnantajana

4.8 vahinkoa, jonka tärinä, savu, noki, kaasu, 
kosteus, vesi, jätevesi taikka vesistön, pohja-
veden tai maaperän saastuminen vähitellen 
aiheuttaa

4.9 vahinkoa, joka aiheutuu pohjaveden korke-
uden muuttumisesta

4.10 vahinkoa, joka johtuu vieraalla työvoimalla 
tai toiselle suoritetusta louhinta- tai räjäytys-
työstä tai siitä aiheutuvasta maanpainumasta 
tai maansiirtymästä

4.11 vahinkoa, jonka vakuutettu aiheuttaa ammat-
ti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa tai vahinkoa, 
jonka vakuutettu aiheuttaa työnantajalleen

4.12 vahinkoa, joka aiheutuu pahoinpitelyn tai 
tappelun yhteydessä

4.13 sakkoa tai muuta sen kaltaista seuraa-
musta

4.14 vahinkoa, jonka on aiheuttanut lakko tai 
muu sen kaltainen syy.

5 ErITYISIÄ TOImEnpITEITÄ  
vakUUTUSTapahTUman  
SaTUTTUa

5.1 vakuutuksen piiriin kuuluvassa asiassa yhtiö 
selvittää, onko vakuutettu korvausvelvollinen, 
neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa ja mak-
saa vahingon edellyttämän korvauksen.

5.2 vakuutetun tulee varata yhtiölle tilaisuus va-
hingon määrän arvioimiseen ja sovintoratkaisun 
aikaansaamiseen.

Rajoitus:
Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai 
hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido yhtiötä 
ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmei-
sesti oikea.

5.3 jos vakuutetulta vaaditaan oikeudenkäynnissä 
vahingonkorvausta, joka on tämän vakuutuksen 
perusteella korvattava, vakuutetun on viipymättä 
ilmoitettava oikeudenkäynnistä vakuutusyhtiölle. 
Yhtiö hoitaa omalla kustannuksellaan oikeuden-
käynnin vakuutetun puolesta siltä osin, kun siinä on 
kysymys sanotusta vahingonkorvauksesta.

Rajoitus:
Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvan oikeu-
denkäynnin kustannukset korvataan enintään 
8.500 euroon asti.

5.4 jos yhtiö on ilmoittanut vakuutetulle olevansa 
valmis, vakuutusmäärän rajoissa, sopimaan va-
hingon vahingonkärsineen kanssa eikä vakuutettu 
tähän suostu, yhtiö ei ole velvollinen korvaamaan 
sen jälkeen aiheutuneita lisäkustannuksia.

6 SUOjELUOhjEET

Kiinteistön öljysäiliöt ja niihin liittyvät öljyput-
kistot on tarkastettava ensimmäisen kerran 
kymmenentenä käyttövuotena ja tämän jälkeen 
terässäiliöt joka viides vuosi ja muut säiliöt 
joka kymmenes vuosi. Käytöstä poistetuista 
lämmitysöljysäiliöistä on poistettava lämmitys-
öljy, tehtävä laitteistot vaarattomiksi ja poistet-
tava täyttöyhteys seuraavan lämmityskauden 
alkuun mennessä.

7  kOrvaUSSÄÄnnöT

7.1 Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä 
on korvauksen enimmäismääränä jokaisessa 
vakuutustapahtumassa.

7.2 samasta tapahtumasta tai olosuhteesta 
aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vakuu-
tustapahtumaksi.

7.3 Jokaisessa vakuutustapahtumassa on 
vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon 
määrästä.

7.4 vahingon määrää laskettaessa otetaan huo-
mioon arvonlisäverosta annetut säännökset.

jos korvauksen saajalla on arvonlisäverolain 
mukaan oikeus vähentää tai saada palautuksena 
omassa arvonlisäverotuksessaan arvonlisäverot, 
jotka sisältyvät vahingosta aiheutuviin tavaroiden 
tai palvelujen ostolaskuihin, nämä arvonlisäverot 
vähennetään korvauksesta.

jos omaisuuden tai sen osan hankintalaskuun 
sisältyvän arvonlisäveron osalta on vähennys- 
tai palautusoikeus, vähennetään korvauksesta 
vahingon määrää vastaava arvonlisävero.

jos vakuutuskorvaus on katsottava elinkeinotoimin-
nassa saatavan arvonlisäverollisen tulon sijaan tule-
vaksi tuloksi, korvaus maksetaan verottomana.
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Perheen oikeusturvavakuutus

1  vakUUTUkSEn TarkOITUS

vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuu-
tetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja 
oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet 
lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja 
hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa 
vakuutustapahtumissa.

vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään 
liittyvissä asioissa.

2  vakUUTETUT

vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen 
kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti 
asuvat henkilöt.

jos vakuutuksenottaja on kuolinpesä, vakuutet-
tuina ovat vakuutuspaikassa vakinaisesti asuva 
kuolinpesän osakas ja hänen kanssaan samassa 
taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt.

3  TUOmIOISTUImET ja vakUUTUkSEn 
vOImaSSaOLOaLUE

vakuutettu voi käyttää vakuutusta suomessa tai 
muissa Pohjoismaissa syntyneissä vakuutusta-
pahtumissa, jotka voidaan välittömästi saattaa 
suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai 
vastaavassa pohjoismaisessa tuomioistuimes-
sa. Lisäksi edellytetään, että ne seikat, joihin 
vakuutustapahtuma perustuu, ovat syntyneet 
Pohjoismaiden alueella.

Vakuutuksesta ei siten korvata kuluja asioissa, 
jotka käsitellään hallinnollisissa viranomai-
sissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi 
lääninhallituksessa, hallinto-oikeudessa, va-
kuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-
oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään kor-
vata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimessa tai yhteisöjen 
ensimmäisen asteen tuomioistuimessa.

4  kOrvaTTavaT vakUUTUS- 
TapahTUmaT

4.1  vakuutustapahtuman 
 määritelmä

vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on

riita- ja hakemusasiassa
-  riidan syntyminen. riita on syntynyt, kun 

perusteeltaan ja määrältään yksilöity 
vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti 
kiistetty perusteen tai määrän osalta 

rikosasiassa
-  vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen 

vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai 
määrältään

8  YhTEISvaSTUULLISUUS

jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti 
korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta 
korvataan vain se osa vahingosta, mikä vastaa 
vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyttä ja hänen 
ehkä vakuutustapahtumasta saamaansa etua.

9  LaajEnnUS mETSÄTaLOUTEEn

jos mittaturvasopimuksessa on metsävakuu-
tus tai metsäpalovakuutus, koskee samassa 
sopimuksessa olevan perheen vastuuvakuutus 
myös vakuutettua metsätilaa seuraavasti.

9.1 vakuutettuna on yksityishenkilön omistamalla 
sopimuksessa metsä- tai metsäpalovakuutuksella 
vakuutetulla metsätilalla vakuutettujen henkilöiden 
tekemän tai muilla teettämän metsänhoito- ja 
puunkorjuutoiminnan vahingonkorvausvastuu.

9.2 vakuutettuja ovat myös sellaiset palkattomat 
tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden toimin-
nasta vakuutuksenottaja on vastuussa tässä 
ehtokohdassa mainitussa toiminnassa.

9.3 vakuutuksesta korvataan ehtojen 4.4 koh-
dasta poiketen kiinteistön omistamiseen tai 
hallintaan perustuva vastuuvahinko, joka koskee 
sopimuksessa metsä- tai metsäpalovakuutuk-
sella vakuutettuna metsätilaa.

9.4 vakuutuksesta korvataan ehtojen ansiotoi-
mintaa koskevasta rajauskohdasta 4.11 poike-
ten vastuuvahinko, joka koskee yksityishenkilön 
tässä ehtokohdassa mainittua toimintaa.

9.5 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka 
aiheutuu vakuutetun itsensä tai ulkopuolisen 
toimesta suoritetusta metsän kulotuksesta.

9.6 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä 
osin kuin se korvataan maatilavakuutukseen 
liittyvästä tai vakuutuksenottajan muusta 
vastuuvakuutuksesta.

9.7 muilta osin sovelletaan perheen vastuuva-
kuutuksen ehtoja.

-  syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuu-
tettua vastaan asianomistajan toimesta, 
kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää 
syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. 
syyte on nostettu, kun asianomistajan haas-
tehakemus on saapunut käräjäoikeuden 
kansliaan. syytettä on jatkettu, kun asian-
omistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta 
kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun 
virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimas-
saoloaikana sattunut vakuutustapahtuma.

Rajoitus:
Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman 
sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin 
kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, 
joihin asiassa esitetty vaatimus tai syyte 
perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimas-
saoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan 
luetaan tällöin se aika, jonka tämä vakuutus yk-
sin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden 
vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten 
kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjak-
soisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman 
sattuessa on voimassa useampia oikeusturva-
vakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan 
luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

4.2  Yksi vakuutustapahtuma

kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma 
silloin, kun
-  kaksi tai useampia tämän vakuutuksen 

vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemus-
asiassa samalla puolella; tai

-  vakuutetuilla tai vakuutetulla on useita riita-, 
rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat 
samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, 
oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen 
taikka samaan tai samanlaiseen, vaikkakin 
eriperusteiseen vaatimukseen.

5  vakUUTUSTapahTUmIIn  
LIITTYvÄT rajOITUkSET

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheu-
tuvia kuluja asiassa,
1)  jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida 

osoittaa
2)  joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan 

samassa taloudessa asuvan muun vakuu-
tetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai 
suunniteltuun työhön, ammatinharjoitta-
miseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai 
ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen 
osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen 
yrityksen hallinnollisissa elimissä tai 
muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan 
tulon hankkimiseksi

3)  joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäi-
seen sijoitukseen, jonka arvo riidan syn-
tyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 
85.000 euroa

4)  joka liittyy takaukseen, panttaukseen tai 
muuhun sitoumukseen toisen elinkeino 
tai ansiotoimintaansa varten tekemästä 
velasta tai sitoumuksesta

5)  joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoi-
mintaa varten annettuun lainaan

6)  joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön 
osaan, rakennukseen, osake- tai vuokra-
huoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen 
asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä 
olevaan vapaa-ajan asuntoon

7)  jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys
8)  jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat 

vastapuolina
9)  joka liittyy saatavaan tai vaateeseen, joka 

on vakuutetulle siirretty, ellei siirrosta ole 
riidan syntyessä kulunut kahta vuotta

10)  jossa on kysymys rikosprosessuaalisesta 
hakemusasiasta tai virallisen syyttäjän 
vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä 
tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asian-
omistajan syytteessä olevaa vakuutettua 
kohtaan esittämästä yksityisoikeudelli-
sesta vaatimuksesta

11)  joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä 
sellaiseen tekoon perustuvaa yksityisoi-
keudellista vaatimusta, josta vakuutettu on 
tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttä-
mättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä 
koskevien erityissäännösten perusteella

12)  joka koskee vakuutetun esittämää sellai-
seen tekoon perustuvaa yksityisoikeudel-
lista vaatimusta, josta hänet on tuomittu 
rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai 
rangaistukseen tuomitsematta sitä koske-
vien erityissäännösten perusteella

13)  joka liittyy lähestymiskieltoon
14)  joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn 

parisuhteen purkamista taikka avioeroon, 
yhteiselämän lopettamiseen, avioliiton-
omaisen yhteiselämän päättämiseen, re-
kisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuh-
teen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä 
varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia

15)  joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, 
tapaamisoikeuteen tai asumiseen

16)  jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun 
miehen, pesänjakajan tai -selvittäjän mää-
räämisestä tehtäväänsä tai siitä vapautta-
misesta

17)  jossa vakuutettu on osallisena moot-
toriajoneuvon omistajan, haltijan tai 
kuljettajan ominaisuudessa taikka josta 
vakuutetulle aiheutuneet kustannukset 
korvataan vastuuvakuutuksesta

18)  joka liittyy konkurssiin
19)  joka liittyy ulosottoon, ulosottolaissa 

tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai 
ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon 
taikka lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta 
koskevan päätöksen täytäntöönpanoon

20)  jossa on kysymys yrityksen saneera-
uksesta tai yksityishenkilön velkajär-
jestelystä annettujen lakien mukaisesta 
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menettelystä tai maaseutuelinkeinolain 
mukaisesta maatalouden harjoittajan 
vapaaehtoisesta velkajärjestelystä

21)  jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun 
ilmoittamasta vakuutustapahtumasta 
aiheutuneet kustannukset joko kokonaan 
tai osittain korvattava oikeusturvavakuu-
tuksesta 

22)  joka käsitellään ryhmäkanteena.

6  TOImEnpITEET vakUUTUS-
 TapahTUman SaTUTTUa

6.1 jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, 
hänen on ilmoitettava siitä etukäteen kirjallisesti 
vakuutusyhtiölle. vakuutusyhtiö antaa tällöin 
vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

6.2 vakuutetun on käytettävä asiamiehenään 
asianajajaa tai muuta lakimiestä.

Rajoitus:
Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä 
tai käyttää asiamiehenään muuta kuin oikeus-
tieteen kandidaatin tai vastaavan ulkomaisen 
tutkinnon suorittanutta asiamiestä, vakuutuk-
sesta ei suoriteta korvausta.

6.3 vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja 
sovintoneuvotteluissa vaadittava vastapuo-
lelta täysimääräisesti korvausta asianajo- ja 
oikeudenkäyntikuluistaan. mikäli vakuutetun 
vastapuolelleen esittämä oikeudenkäyntikulu-
vaatimus on tuomioistuimen päätöksellä hylätty 
osittain tai kokonaan, päätöksestä on vakuutus-
yhtiön vaatimuksesta valitettava.

Rajoitus:
Jos vakuutettu ei vaadi vastapuolelta kulujaan 
taikka luopuu vaatimuksesta osittain tai kokonaan 
ilman vakuutusyhtiön suostumusta taikka ei suos-
tu valittamaan tuomioistuimen oikeudenkäyntiku-
luja koskevasta tuomiosta, vakuutuksesta suori-
tettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain 
mukaan alentaa tai se evätä.

6.4 vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian 
hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten mää-
rää vakuutusyhtiötä sitovasti. 

Rajoitus:
Vakuutetun mahdollisesti asiamiehelleen 
suorittama korvaus asiamiehen palkkiosta ja 
kuluista ei sido vakuutusyhtiötä arvioitaessa 
oikeudenkäyntikulujen välttämättömyyttä ja 
kohtuullisuutta.

7  kOrvaUSSÄÄnnökSET

7.1  vakuutusmäärä

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on 
yhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana 
jokaisessa vakuutustapahtumassa.

7.2  Omavastuu

Korvattavista kustannuksista vähennetään 
vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

7.3  korvattavat kustannukset

vakuutuksesta korvataan välttämättömät ja 
kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut 
seuraavasti:

7.3.1 riita- ja hakemusasiassa
vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todis-
telusta aiheutuneet kulut.

jos edellytyksenä asian saattamiselle tuomio-
istuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi tai 
jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, 
kustannukset korvataan siitä lukien, kun asia voi-
daan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

jos asiaa on käsitelty tuomioistuinsovittelussa, 
korvataan vakuutuksesta myös sovittelijan 
mahdollisen avustajan palkkiosta ja kuluista 
riidan osapuolten pääluvun mukaisesti laskettu 
vakuutetun osuus.

7.3.2 välimiesmenettelyn tai sovittelun kohteena 
oleva asia
vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todis-
telusta aiheutuneet kulut.

Rajoitus:
Välimiehen ja sovittelijan palkkioita ja kuluja 
ei korvata.

7.3.3 rikosasiassa

7.3.3.1 asianomistajana
vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todis-
telusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin, 
kuin oikeudenkäynnissä on ollut kysymys rikoksesta 
johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellises-
ta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

7.3.3.2 vastaajana
vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja to-
distelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, jos 
kysymyksessä on asianomistajan vakuutettua 
vastaan ajama syyte silloin, kun virallinen syyt-
täjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai 
on sen peruuttanut.

7.3.4 muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen
jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen 
edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta 
aiheutuneet kustannukset korvataan vakuu-
tuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on 
myönnetty.

Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttä-
misestä aiheutuneet kustannukset korvataan 
vain, jos korkein oikeus on hyväksynyt kantelun, 
tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn 
määräajan.

7.3.5 Yhteinen etu
mikäli asiassa on kysymys olennaisesti muusta 
kuin vakuutetun omasta edusta taikka vakuutetulla 
on vakuutustapahtumassa valvottavana yhteinen 
etu tällä vakuutuksella vakuuttamattomien kanssa, 
vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuu-
deksi katsottava osa kustannuksista.

7.4  korvauksen määrä ja 
 sen laskeminen

vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeu-
denkäyntikulut määrätään oikeudenkäymis-
kaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa 
annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien 
oikeusohjeiden mukaisesti.

jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen 
vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja 
oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu 
sovintoteitse, korvattavat kustannukset suorite-
taan ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa 
asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. 

asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen 
palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä 
kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta 
määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen 
etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä 
suoritetun työn määrä ja laatu.

Mikäli riidanalaisen etuuden arvo on rahassa 
arvioitavissa, vakuutuksesta korvataan riita- ja 
hakemusasiassa sekä vakuutetun ollessa riko-
sasiassa asianomistajana enintään kaksinker-
tainen määrä riidanalaiseen etuuteen nähden. 
Etuuden määrää arvioitaessa ei oteta huomioon 
korko- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluvaa-
timuksia. Mikäli riidan kohteena on toistuvais-
luonteinen maksu, määrää arvioitaessa otetaan 
huomioon enintään riidanalaisen kertamaksun 
kymmenkertainen määrä.

7.5  kustannukset, joita vakuutuksesta  
ei korvata

Vakuutuksesta ei korvata

7.5.1 kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet 
ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toi-
menpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä 
taikka sellaisesta riitaisen asian selvittelystä 
tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuu-
tettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan 
vastapuoltaan kohtaan

7.5.2 vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai 
sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen 
oikeudenkäyntikulut korvataan samoin ehdoin 
kuin vakuutetun omatkin asianajokulut kuitenkin 
silloin, kun
-  vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnis-

sä kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa 
ja vakuutetun asian hoitaminen on ollut lain 
soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun 
kannalta tärkeää tai

-  vakuutetun vastapuoli on pääosin jättänyt 
noudattamatta asiassa annettua kuluttaja-
valituslautakunnan, vakuutuslautakunnan 
tai muun vastaavan elimen päätöstä, joka 
asian keskeisin osin on vakuutetulle myön-
teinen.

7.5.3 tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta 
aiheutuvia kustannuksia

7.5.4 vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai 
ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustan-
nuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu 
asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta 
kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustan-
nuksia aiheuttavasta menettelystä

7.5.5 oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon 
hankkimisesta aiheutuneita kuluja

7.5.6 rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön 
tekemisestä taikka rikosasian esitutkinnasta 
aiheutuvia kuluja

7.5.7 kustannuksia sellaisista seikoista tai 
todisteista, joita tuomioistuin ei ota huomioon 
liian myöhään esitettyinä 

7.5.8 kustannuksia, jotka vakuutettu tai hänen 
asiamiehensä ovat aiheuttaneet jäämällä pois 
tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta  
tuomioistuimen antamia määräyksiä tai esittä-
mällä väitteen, jonka he ovat tienneet tai heidän 
olisi pitänyt tietää aiheettomaksi, taikka muutoin 
ovat oikeudenkäyntiä pitkittämällä tahallaan tai 
huolimattomuudesta aiheuttaneet

7.5.9 kustannuksia oikeudenkäynnistä, jonka 
vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aloit-
tanut ilman että vastapuoli on antanut siihen 
aihetta taikka muutoin ovat tahallisesti tai 
huolimattomuudesta aiheuttaneet oikeuden-
käynnin

7.5.10 välimiehen ja sovittelijan palkkioita ja 
kuluja.

7.6  muita korvaukseen liittyviä  
säännöksiä

7.6.1 vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen va-
kuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista 
tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai 
sovinnon syntymisen jälkeen.
 
Rajoitus:
Lopullinen korvaus suoritetaan sen jälkeen, 
kun vakuutettu on vakuutusyhtiön vaatimuk-
sesta osoittanut maksaneensa kuluista oma-
vastuuosuutensa ja mahdollisesti vakuutus-
määrän ylittävän osuuden asiamiehen samalle 
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seuraeLäinvakuutukset

seuraeläinvakuutuksia ovat eläinvakuutus, 
hyötykäyttövakuutus, hoitokuluvakuutus, pen-
tuevakuutus ja eläinvastuuvakuutus.

YhTEISET mÄÄrÄYkSET

1  vakUUTETTU ELÄIn

vakuutettuna on vakuutuskirjassa yksilöity 
eläin.

2  vOImaSSaOLO

2.1  voimassaoloalue

vakuutukset ovat voimassa Pohjoismaissa.

eläinvakuutus, hyötykäyttövakuutus, hoito-
kuluvakuutus sekä eläinvastuuvakuutus ovat 
tilapäisesti voimassa myös muissa eu-maissa ja 
sveitsissä, kuitenkin yhtäjaksoisesti enintään 
vuoden ajan.

Lisäsopimuksesta ja -maksusta eläinvakuutuk-
sen, hyötykäyttövakuutuksen ja hoitokuluvakuu-
tuksen voimassaoloaluetta voidaan laajentaa.

2.2  Eläimen iän vaikutus voimassaoloon

Hyötykäyttövakuutus päättyy sen vakuutus-
kauden lopussa, jonka aikana vakuutettu koira 
täyttää 8 vuotta. Pentuevakuutus päättyy sen 
vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuu-

tetut koirat täyttävät 2 vuotta. Muut vakuutukset 
päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka 
aikana vakuutettu eläin täyttää 10 vuotta.

3  vakUUTUSTapahTUman  
ajankOhTa SaIraUkSISSa

sairauden katsotaan alkaneen silloin, kun sai-
raus on eläinlääketieteellisen kokemuksen mu-
kaan alkanut riippumatta siitä, milloin sairaus 
tai sen oireet on ensimmäisen kerran todettu.

eLäinvakuutus

1  kOrvaTTavaT  
vakUUTUSTapahTUmaT

vakuutuksesta maksetaan korvaus, kun vakuu-
tettu eläin on
-  kuollut sairauden tai tapaturman vuoksi
-  sairastunut tai tapaturman vuoksi vammau-

tunut niin vakavasti, että se on täytynyt 
eläinlääkärin määräyksestä välttämättä 
lopettaa

-  kadonnut tai anastettu vakuutuksen ollessa 
voimassa.

eläimen lopettamista pidetään välttämättömänä 
silloin, kun eläin on eläinsuojelullisista syistä 
lopetettava.

Rajoituksia:
Korvaaminen edellyttää, että myös sairaus on 
alkanut tai tapaturma on sattunut vakuutuksen 
ollessa voimassa.

pankkitilille, jolle vakuutuksesta maksettava 
korvaus suoritetaan.

7.6.2 vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden 
vähennykseksi on luettava kulukorvaus, minkä 
vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut 
maksamaan vakuutetulle, mikäli se on saatu 
perityksi maksuvelvolliselta.

7.6.3 jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut 
maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka 
vakuutuksesta korvausta suoritettaessa on 
maksamatta, vakuutettu on velvollinen ennen 
korvauksen suorittamista siirtämään oikeutensa 
kulukorvaukseen vakuutusyhtiölle vakuutukses-
ta suoritettavan korvauksen määrään asti.

jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan 
kustannuksistaan itse sen vuoksi, että kus-
tannukset ylittävät kohdassa 7.1 mainitun 
enimmäiskorvauksen, vakuutettu on velvollinen 
siirtämään vastapuolen kulukorvauksesta va-
kuutusyhtiölle sen osan, joka ylittää vakuutetun 
itse maksaman osuuden.

7.6.4 jos vakuutetun vastapuolen maksettavaksi 
tuomittu tai sovittu kulukorvaus on maksettu 
vakuutetulle tai hän on muutoin saanut lukea 
sen hyväkseen, vakuutetun on palautettava 
vakuutusyhtiölle kulukorvaus korkoineen vakuu-
tuksesta suoritetun korvauksen määrään asti. 

8  LaajEnnUS mETSÄTaLOUTEEn

jos mittaturvasopimuksessa on metsävakuutus 
tai metsäpalovakuutus, koskee samassa sopi-
muksessa oleva perheen oikeusturvavakuutus 
myös vakuutettua metsätilaa koskevia asioita 
seuraavasti.

8.1 vakuutus koskee yksityishenkilön sopimuk-
sessa metsä- tai metsäpalovakuutuksella vakuu-
tetun metsätilan omistukseen, hallintaan tai sillä 
harjoitettuun metsätalouteen liittyviä asioita.

8.2 vakuutettuja ovat myös sellaiset palkattomat 
tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden toimin-
nasta vakuutuksenottaja on vastuussa tässä 
ehtokohdassa mainitussa toiminnassa. 

8.3 vakuutuksesta korvataan ehtojen ansiotoi-
mintaa koskevasta rajauskohdasta 5.2 poiketen 
vahinko, joka koskee yksityishenkilön tässä 
ehtokohdassa mainittua toimintaa.

8.4 vakuutuksesta korvataan ehtojen kiinteistön 
omistamista ja hallintaa koskevien asioiden 
rajauskohdasta 5.6 poiketen asia, joka liittyy so-
pimuksessa metsä- tai metsäpalovakuutuksella 
vakuutettuun metsätilaan.

8.5 Vakuutuksesta ei korvata asiaa, josta va-
kuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan 
maatilavakuutukseen liittyvästä tai vakuutuk-
senottajan muusta oikeusturvavakuutuksesta.

8.6 muilta osin sovelletaan perheen oikeustur-
vavakuutuksen ehtoja. 

Kadonneen tai anastetun eläimen korvaami-
nen edellyttää, ettei eläintä ole saatu takaisin 
kuukauden kuluessa katoamisesta tai anas-
tamisesta.

2  kOrvaUSpIIrIn  ULkOpUOLELLE 
jÄÄvÄT vahIngOT

Vakuutuksesta ei korvata eläimen kuolemaa 
tai lopettamista, jos kuoleman tai lopettamisen 
syy on
-  luuston tai nivelten kehityshäiriö
-  käyttäytymishäiriö
- sairaus, joka on alkanut ennen kuin 14 

vuorokautta on kulunut vakuutuksen 
alkamisesta.

Vakuutuksesta ei myöskään makseta korvausta 
siltä osin, kun samasta vakuutustapahtumasta 
maksetaan korvausta jonkun toisen vakuu-
tuksen perusteella, eläintautilain nojalla tai 
muuten julkisista varoista.

3  kOrvaUS

korvauksena maksetaan vakuutuskirjaan mer-
kitty vakuutusmäärä.

4  vakUUTUSmÄÄrÄn aLEnEmInEn

eläinvakuutuksen vakuutusmäärä alenee, kun oi-
keus eläimen hyötykäyttövakuutuksen mukaiseen 
korvaukseen syntyy. alennettu vakuutusmäärä on 
aikaisemman vakuutusmäärän ja hyötykäyttöva-
kuutuksesta maksetun korvauksen erotus.
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hYötYkäYttövakuutus

1  kOrvaTTavaT  
vakUUTUSTapahTUmaT

vakuutuksesta maksetaan korvaus, jos vakuu-
tettu koira vakuutuksen voimassaoloaikana 
alkaneen sairauden tai sattuneen tapaturman 
vuoksi tulee vakuutuksen voimassaoloaikana 
pysyvästi kykenemättömäksi hyötykäyttöönsä. 

Pysyvä kykenemättömyys hyötykäyttöön tar-
koittaa sitä, että
-  kilpailutoiminnassa käytetty ja virallisessa 

kilpailussa hyväksytyn tuloksen saavut-
tanut kilpailukoira menettää pysyvästi 
kilpailukykynsä

-  metsästykseen koulutettu ja rodunomaises-
sa kokeessa hyväksytyn tuloksen saavut-
tanut metsästyskoira menettää pysyvästi 
metsästyskykynsä

-  siitokseen käytetty vähintään yhden rekiste-
röidyn pentueen saanut siitoskoira menettää 
pysyvästi kykynsä tuottaa jälkeläisiä

-  erityiskoulutettu ja koulutuksensa mukai-
seen toimintaan käytetty koira menettää 
pysyvästi kykynsä tähän toimintaan.

2  kOrvaUSpIIrIn ULkOpUOLELLE 
jÄÄvÄT vahIngOT

Vakuutuksesta ei makseta korvausta, jos kyke-
nemättömyys hyötykäyttöön johtuu
-  luuston tai nivelten kehityshäiriöstä
-  käyttäytymishäiriöstä
-  sairaudesta, joka on alkanut ennen kuin 

14 vuorokautta on kulunut vakuutuksen 
alkamisesta.

Vakuutuksesta ei makseta korvausta myös-
kään, jos siitoskoira otetaan pois siitoksesta 
jalostushygieenisistä syistä.

3  kOrvaUS

korvauksena maksetaan vakuutuskirjaan mer-
kitty vakuutusmäärä.

4  vakUUTUSTapahTUman vaIkUTUS 
vakUUTUkSEn vOImaSSaOLOOn

Vakuutus päättyy, kun oikeus korvaukseen 
tämän vakuutuksen perusteella on syntynyt.

hoitokuLuvakuutus

1  kOrvaTTavaT  
vakUUTUSTapahTUmaT

vakuutuksesta korvataan vakuutetun eläimen 
hoitokuluja, jotka johtuvat sairaudesta tai tapa-
turmasta, jos sairaus on alkanut tai tapaturma on 
sattunut vakuutuksen ollessa voimassa.

Rajoitus:
Hoitokuluja korvataan vain, mikäli kulut ovat 
syntyneet vakuutuksen ollessa voimassa.

2  kOrvaUS

2.1  korvattavat hoitokulut

hoitokulun korvaamisen edellytyksenä on, 
että sairauden tai vamman tutkimus tai hoito 
on eläinlääkärin suorittamaa tai määräämää. 
Lisäksi tutkimusten ja hoitojen tulee olla yleisesti 
hyväksytyn eläinlääketieteellisen käsityksen 
mukaisia ja kysymyksessä olevan sairauden ja 
vamman hoidon kannalta välttämättömiä.

näistä hoitokuluista korvataan
-  maksut eläinlääkärin suorittamista tutki-

mus- ja hoitotoimenpiteistä

-  maksut sidetarvikkeista ja lääkelaitoksen 
antaman luvan perusteella apteekista 
myytävistä lääkevalmisteista

-  maksut röntgen- ja laboratoriotutkimuksis-
ta.

2.2  kulut, joita ei korvata

Hoitokuluja ei korvata, jos niiden syynä on
-  luuston tai nivelten kehityshäiriö
-  tiinehtymättömyys tai siitoskyvyttömyys
-  käyttäytymishäiriö
-  kastraatio, sterilisaatio, loislääkitys tai 

hampaiden poisto, elleivät ne ole va-
kuutuksesta korvattavan sairauden tai 
vamman hoitamiseksi välttämättömiä

-  vitamiinin, kivennäisravinteen, lisäravin-
teen, erikoisruoan tai luontaistuotteen 
hankinta

-  sellaisen koiran keisarinleikkaus, jolle 
on aikaisemmin tehty keisarinleikkaus. 
Ranskan- tai englanninbulldoggille, bos-
toninterrierille tai chihuahualle kuluja kei-
sarinleikkauksesta ei korvata lainkaan.

-  ennalta ehkäisevä hoito

-  sairaus, joka on alkanut ennen kuin 14 
vuorokautta on kulunut vakuutuksen 
alkamisesta.

2.3  Omavastuu ja enimmäiskorvaus

Vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vähen-
netään omavastuujakson aikana syntyneistä 
hoitokuluista. Omavastuujakso alkaa siitä, kun 
eläintä käytettiin ensimmäisen kerran eläinlää-
kärissä tai kun eläintä käytettiin ensimmäisen 
kerran eläinlääkärissä edellisen omavastuujak-
son umpeuduttua. Kunkin omavastuujakson 
pituus on 180 vuorokautta.

Vakuutusyhtiö korvaa hoitokuluja enintään 
eläimen vakuutusmäärän jokaiselta omavas-
tuujaksolta.

2.4  arvonlisävero

Vakuutuksesta ei makseta arvonlisäveroa, 
mikäli korvauksensaaja on arvonlisäverovel-
vollinen.

Pentuevakuutus

1  kOrvaTTavaT  
vakUUTUSTapahTUmaT

vakuutuksesta maksetaan korvaus, jos vakuu-
tettu koira on piilevän vian vuoksi kuollut tai se 
on täytynyt piilevän vian vuoksi eläinlääkärin 
määräyksestä välttämättä lopettaa vakuutuksen 
ollessa voimassa.

vakuutuksesta maksetaan myös vakuutetun koiran 
hoitokuluja, jos ne ovat aiheutuneet piilevän vian 
hoitamisesta vakuutuksen ollessa voimassa.

Piilevä vika on synnynnäinen tai perinnöllinen pii-
levä sairaus tai piilevä vika, jota ei ole voitu havaita 
vakuutusyhtiön vaatimusten mukaisessa eläinlää-
kärintarkastuksessa ennen vakuutuksen alkamista, 
mutta joka eläinlääketieteellisen kokemuksen 
mukaan on ollut tarkastushetkellä olemassa.

koiran lopettamista pidetään välttämättömänä 
silloin, kun koira on eläinsuojelullisista syistä 
lopetettava.

Rajoitus:
Korvaus koiran kuolemasta tai lopettamisesta 
maksetaan vain, jos koirasta oli tehty kirjallinen 

kauppasopimus ja koira oli luovutettu ostajalle 
ennen kuin piilevä vika todettiin. Lisäksi myyjän 
on oltava kuluttajansuojalainsäädännön mukaan 
vastuussa piilevästä viasta ostajalle. Vastuu ar-
vioidaan kuluttajansuojalainsäädännön mukaan, 
vaikka myyjä ei olisi mainitun lainsäädännön 
mukainen elinkeinonharjoittaja.

2  kOrvaUSpIIrIn ULkOpUOLELLE 
jÄÄvÄT vahIngOT

Vakuutuksesta ei korvata koiran kuolemaa, lo-
pettamista tai hoitokuluja, jos niiden syynä on
-  lonkkanivel- tai kyynärniveldysplasia
-  osteokondroosi
-  käyttäytymishäiriö
-  sellainen vika, joka ei vaikuta koiran ter-

veyteen tai elämiseen seurakoirana.

Korvausta vakuutuksesta ei myöskään makseta
-  jos nartun toisen tai myöhemmän pen-

tueen pennulla ilmenee sellainen piilevä 
vika, joka on ollut jollakin pennulla saman 
nartun edellisissä pentueissa ja josta 
kasvattaja on tiennyt tai josta hänen olisi 
pitänyt tietää astutushetkellä

-  jos kuolema, lopettaminen tai hoitokulut 
kokonaan tai osittain kuuluvat Mittaturvan 
eläinvakuutuksen tai hoitokuluvakuutuk-
sen korvauspiiriin riippumatta siitä, onko 
eläimellä näitä vakuutuksia vai ei

-  hoitokuluista, jotka johtuvat piilevän vian 
etsimisestä, jos piilevää vikaa ei löydy

-  hoitokuluista, jos ne johtuvat vitamiinin, 
kivennäisravinteen, lisäravinteen, erikois-
ruoan tai luontaistuotteen hankkimisesta.

3  kOrvaUS

3.1  kuolema

kun koira on kuollut, maksetaan vakuutuskirjaan 
merkitty koiran vakuutusmäärä sekä eläinlääkä-
rinpalkkio koiran lopettamisesta.

3.2  hoitokulut

3.2.1 korvattavat hoitokulut
hoitokulun korvaamisen edellytyksenä on, että piile-
vän vian tutkimus tai hoito on eläinlääkärin suoritta-
maa tai määräämää. Lisäksi tutkimusten ja hoitojen 
tulee olla yleisesti hyväksytyn eläinlääketieteellisen 
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korvauksen hakeminen seuraeLäinvakuutuksista

1  SELvITYS  
vakUUTUSTapahTUmaSTa

korvauksen hakijan on viipymättä ilmoitettava vakuu-
tustapahtumasta vakuutusyhtiölle. tämän voi tehdä 
täyttämällä vakuutusyhtiön vahinkoilmoituksen.

2  ELÄInvakUUTUS

vahinkoilmoitukseen tulee liittää eläinlääkärin 
lausunto kuoleman syystä tai lopettamisen 
välttämättömyydestä.

eläimen katoamisesta tai anastamisesta on 
ilmoitettava viipymättä poliisiviranomaiselle. 
jäljennös poliisille tehdystä ilmoituksesta tulee 
liittää vahinkoilmoitukseen. jos omistaja saa ta-
kaisin kadonneen tai anastetun eläimen, hänen 
on viipymättä palautettava maksettu korvaus 
vakuutusyhtiölle.

3  hYöTYkÄYTTövakUUTUS

vahinkoilmoitukseen tulee liittää
-  jäljennökset asiakirjoista, jotka osoittavat 

koiran erityisen hyötykäytön

-  eläinlääkärin lausunto hyötykäytön pysy-
västä menettämisestä ja sen syystä.

4  hOITOkULUvakUUTUS

vahinkoilmoitukseen tulee liittää
-  eläinlääkärin palkkiolaskelma, jossa yksi-

löidään hoidettu eläin, sairaus tai vamma 
sekä hoitotoimenpiteet

-  alkuperäiset kuitit maksetuista hoitokuluis-
ta.

korvausta kustannuksista tulee hakea vuoden 
sisällä niiden syntymisestä.

5  pEnTUEvakUUTUS

5.1  korvaus kuolemasta

vakuutuksenottajan tekemään vahinkoilmoituk-
seen tulee liittää
-  jäljennös eläinlääkärinlausunnosta, joka 

on saatu ennen vakuutuksen alkamista 
tehdystä eläinlääkärintarkastuksesta

-  jäljennös koiran kauppasopimuksesta

-  selvitys koiran luovutuksesta
-  eläinlääkärin lausunto kuoleman syystä tai 

lopettamisen välttämättömyydestä.

5.2  korvaus hoitokuluista

vakuutuksenottajan tekemään vahinkoilmoituk-
seen tulee liittää
-  jäljennös eläinlääkärinlausunnosta, joka 

on saatu ennen vakuutuksen alkamista 
tehdystä eläinlääkärintarkastuksesta 

-  eläinlääkärin palkkiolaskelma, jossa yk-
silöidään hoidettu eläin, piilevä vika sekä 
hoitotoimenpiteet

-  alkuperäiset kuitit maksetuista hoitokuluis-
ta.

6  aSIapapErEIdEn kUSTannUkSET

kohdissa 1-5 vaaditut asiapaperit korvauksen-
hakija hankkii omalla kustannuksellaan. muista 
vakuutusyhtiön pyytämistä todistuksista, lau-
sunnoista ja pöytäkirjoista vakuutusyhtiö korvaa 
lunastusmaksut.

seuraeLäinvakuutusten suojeLuohjeet

1  SUOjELUOhjEIdEn  mErkITYS

Vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muu-
toin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita tulee 
noudattaa. Jos suojeluohjeita laiminlyödään, 
korvausta voidaan alentaa tai se evätä yleisten 
sopimusehtojen kohdan 6 mukaisesti. 

2  ELÄImEn hOITO

eläimen hyvään hoitoon kuuluu sen asianmukai-
nen rokottaminen. Parvovirus- ja penikkatautiro-

kotusten on oltava koiralla koko ajan voimassa. 
kissoilla on oltava voimassaoleva kissarokotus.

jos vakuutettu eläin vahingoittuu, sairastuu tai käy 
veltoksi tai laihtuu, vakuutuksenottajan tai eläimen 
hoitajan on viipymättä ilmoitettava tästä eläinlääkä-
rille ja tarvittaessa kutsuttava eläinlääkäri paikalle 
tai toimitettava eläin eläinlääkärin hoitoon.

eläintä pitää hoitaa keskeytyksettä sen sairastuttua 
tai vahingoituttua, kunnes eläin on parantunut.

eläinlääkärin antamia määräyksiä ja ohjeita on 
noudatettava.

3  mUUT mÄÄrÄYkSET

eläintautilakia ja eläinsuojelulakia sekä muita 
viranomaisen määräyksiä on noudatettava.

käsityksen mukaisia ja kysymyksessä olevan piile-
vän vian hoidon kannalta välttämättömiä.

näistä hoitokuluista korvataan
-  maksut eläinlääkärin suorittamista tutki-

mus- ja hoitotoimenpiteistä
-  maksut sidetarvikkeista ja lääkelaitoksen 

antaman luvan perusteella apteekista 
myytävistä lääkevalmisteista 

-  maksut röntgen- ja laboratoriotutkimuksista.

3.2.2 enimmäiskorvaus ja omavastuu
Hoitokuluja maksetaan vakuutuksen voimassa-
oloaikana korkeintaan koiran vakuutusmäärä.

Jokaisessa vakuutustapahtumassa on vakuu-
tuskirjaan merkitty omavastuu.

3.3  arvonlisävero

Vakuutuksesta ei makseta arvonlisäveroa, 
mikäli korvauksensaaja on arvonlisäverovel-
vollinen.

eLäinvastuuvakuutus

1  vakUUTETUT

vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun, eläin-
vakuutuksella vakuutetun eläimen omistaja, hoitaja ja 
hallussapitäjä, kukin tässä ominaisuudessa.

2  kOrvaTTavaT  
vakUUTUSTapahTUmaT

2.1 vakuutuksesta korvataan eläinvakuutuksella 
vakuutetun eläimen pidosta toiselle vakuutuksen 
voimassaoloalueella aiheutunut henkilö- ja esine-
vahinko, josta vakuutettu voimassaolevan oikeu-
den mukaan on korvausvastuussa, kun korvaus-
vastuu perustuu vakuutuksen voimassaoloaikana 
sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

2.2 Lapsen aiheuttama vahinko korvataan, vaikka 
hän ei vielä ikänsä puolesta ole korvausvelvol-
linen. Yleisten sopimusehtojen kohdasta 7 poi-
keten vakuutuksesta korvataan alle 12-vuotiaan 
lapsen tahallaankin aiheuttama vahinko.

Rajoitus:
Lapsen aiheuttamaa vahinkoa ei korvata, jos 
joku toinen on korvausvastuussa siitä.

2.3 vakuutetun tuottamuksesta riippumatta 
vakuutuksesta korvataan eläinvakuutuksella 
vakuutetun koiran puremalla aiheuttama hen-
kilövahinko ja vahinko, jonka vakuutettu koira 
aiheuttaa välittömässä yhteentörmäyksessä 
moottoriajoneuvon kanssa. 

Rajoitus:
Tämä laajennus ei koske
-  vahinkoa, josta joku toinen on korvaus-

vastuussa
-  liikenne- tai muuta vahinkoa, joka aiheutuu 

koiran väistämisestä.

3  kOrvaUSpIIrIn ULkOpUOLELLE 
jÄÄvÄT vahIngOT

Vakuutuksesta ei korvata

3.1  vahinkoa, joka aiheutuu
-  vakuutetulle tai hänen kanssaan samassa 

taloudessa vakinaisesti asuvalle henkilölle 
-  vakuutetun työntekijälle tai häneen rinnas-

tettavalle siltä osin kuin hän on oikeutettu 
saamaan korvausta lakisääteisestä tapa-
turma- tai liikennevakuutuksesta.

3.2 vahinkoa omaisuudelle, joka teon tai lai-
minlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun 
tai hänen kanssaan samassa taloudessa va-
kinaisesti asuvan henkilön hallussa, lainassa 
tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä, 
säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltä-
vänä tai huolehdittavana 
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metsä- ja metsäPaLovakuutukset

metsälle tarkoitettuja vakuutuksia ovat metsä-
vakuutus ja metsäpalovakuutus.

metsävakuutuksesta voidaan valita riskejä 
poistamalla muoto, joka korvaa vain 
-  myrsky-, lumi-, palo- ja salamaniskuvahin-

got 
-  myrsky-, palo- ja salamaniskuvahingot
-  myrsky- ja lumivahingot tai
-  myrskyvahingot.

vakuutuskirjaan on merkitty kulloinkin valittu 
vakuutus ja sen muoto. 

jos metsän vakuutus on samassa mittaturva-
sopimuksessa perheen vastuu- ja oikeusturva-
vakuutusten kanssa, kattaa
-  perheen vastuuvakuutus myös vakuutetun  

yksityishenkilön vahingonkorvausvelvolli-
suuden metsätilalla harjoitetusta  metsä-
taloudesta ja

-  perheen oikeusturvavakuutus vakuutetun 
yksityishenkilön metsätilan omistamiseen, 
hallintaan tai sillä harjoitettuun metsätalo-
uteen liittyvät asiat.

vakUUTETTU OmaISUUS

vakuutettuna on vakuutuskirjassa yksilöidyn 
tilan metsä. metsällä tarkoitetaan sitä puustoa ja 
taimikkoa, jolla on metsätaloudellista arvoa.

Puustoa on metsä, jonka puiden valtapituus on 
yli seitsemän metriä. taimikkoa on metsä, jonka 
puiden valtapituus on enintään seitsemän metriä 
ja jonka puut eivät läpimitaltaan täytä kuitupuulle 
asetettuja vaatimuksia.
vakuutettuna ovat myös 
-  hakkuupaikalla ja metsä- ja tienvarsivaras-

tossa oleva vakuutuksenottajan omistama 
kyseiseltä tilalta hakattu puutavara 

-  varastossa tai tilapäisesti istutusta varten 
ajoneuvossa tai metsässä olevat vakuutetun 
metsän uudistamiseen tarkoitetut taimet

-  hakkuun jälkeen bioenergiakäyttöön kerätty 
tai kerättäväksi tarkoitettu hakkuutähde, 
joka on vakuutuksenottajan omistamaa 
ja joka on sovittu kirjallisella sopimuksella 
myytäväksi metsähakkeen tekoon ulkopuo-
liselle ostajalle.

Rajoitus:
Vakuutettuna ei kuitenkaan ole sahattu, höylät-
ty tai muutoin jatkojalostettu puutavara.

3.3 vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu 
perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumuk-
seen, lupaukseen tai takuuseen

3.4 vahinkoa, jonka on aiheuttanut lakko tai 
muu sen kaltainen syy.

4  ErITYISIÄ TOImEnpITEITÄ  
vakUUTUSTapahTUman SaTUTTUa

4.1 vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvassa 
asiassa yhtiö selvittää, onko vakuutettu korva-
usvelvollinen, neuvottelee korvauksen vaatijan 
kanssa ja maksaa vahingon edellyttämän 
korvauksen.

4.2 vakuutetun tulee varata yhtiölle tilaisuus va-
hingon määrän arvioimiseen ja sovintoratkaisun 
aikaansaamiseen.

Rajoitus:
Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai 
hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido yhtiötä, 
ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmei-
sesti oikea.

4.3 jos vakuutetulta vaaditaan oikeudenkäyn-
nissä vahingonkorvausta, joka on tämän va-
kuutuksen perusteella korvattava, vakuutetun 
on viipymättä ilmoitettava oikeudenkäynnistä 

vakuutusyhtiölle. Yhtiö hoitaa omalla kustan-
nuksellaan oikeudenkäynnin vakuutetun puo-
lesta siltä osin, kun siinä on kysymys sanotusta 
vahingonkorvauksesta.

Rajoitus:
Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvan oikeu-
denkäynnin kustannukset korvataan enintään 
8.500 euroon asti.

4.4 jos yhtiö on ilmoittanut vakuutetulle olevansa 
valmis, vakuutusmäärän rajoissa, sopimaan va-
hingon vahingonkärsineen kanssa eikä vakuutettu 
tähän suostu, yhtiö ei ole velvollinen korvaamaan 
sen jälkeen aiheutuneita lisäkustannuksia.

5  kOrvaUSSÄÄnnöT

5.1 Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä 
on korvauksen enimmäismääränä jokaisessa 
vakuutustapahtumassa.

5.2 Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta 
aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi va-
kuutustapahtumaksi.

5.3 Jokaisessa vakuutustapahtumassa on 
vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon 
määrästä.

5.4 vahingon määrää laskettaessa otetaan huo-
mioon arvonlisäverosta annetut säännökset. 

jos korvauksen saajalla on arvonlisäverolain 
mukaan oikeus vähentää tai saada palautuk-
sena omassa arvonlisäverotuksessaan arvon-
lisäverot, jotka sisältyvät vahingosta aiheutuviin 
tavaroiden tai palvelujen ostolaskuihin, nämä 
arvonlisäverot vähennetään korvauksesta.

jos omaisuuden tai sen osan hankintalaskuun 
sisältyvän arvonlisäveron osalta on vähennys- 
tai palautusoikeus, vähennetään korvauksesta 
vahingon määrää vastaava arvonlisävero.

jos vakuutuskorvaus on katsottava elinkeino-
toiminnassa saatavan arvonlisäverollisen tulon 
sijaan tulevaksi tuloksi, korvaus maksetaan 
verottomana.

6  YhTEISvaSTUULLISUUS

jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti 
korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta 
korvataan vain se osa vahingosta, mikä vastaa 
vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyttä ja hänen 
ehkä vakuutustapahtumasta saamaansa etua. 

metsävakuutus

1  kOrvaTTavaT  
vakUUTUSTapahTUmaT

1.1 vakuutuksesta korvataan suoranaiset esineva-
hingot, jotka ovat myrskystä aiheutuneet puustolle, 
taimikolle, puutavaralle tai istutettaville taimille.

1.2 vakuutuksesta korvataan suoranaiset esineva-
hingot, jotka ovat lumesta aiheutuneet puustolle, 
taimikolle, puutavaralle tai istutettaville taimille.

1.3 vakuutuksesta korvataan suoranaiset 
esinevahingot, jotka ovat  palosta ja sen sam-
mutustoimien vaatimasta vahingoittamisesta 
tai salamaniskusta aiheutuneet puustolle, 
taimikolle, puutavaralle, istutettaville taimille tai 
hakkuutähteelle.

1.4 vakuutuksesta korvataan suoranaiset esi-
nevahingot, jotka ovat hyönteisistä, tulvasta, 
anastamisesta tai vahingonteosta aiheutuneet 
puustolle, taimikolle, puutavaralle tai istutetta-
ville taimille. Hakkuutähteelle korvataan vain 

anastamisesta tai vahingonteosta aiheutuneet 
vahingot.

1.5 vakuutuksesta korvataan suoranaiset esi-
nevahingot, jotka ovat aiheutuneet jyrsijöistä, 
jäniksistä, metsäkauriista, linnuista tai sienitau-
deista taimikolle. 

korvaaminen edellyttää, että vahingoittuminen 
on tapahtunut vakuutuksen voimassa ollessa. 

korvauspiirin rajausvaihtoehdot 

jos vakuutuskirjaan on niin merkitty, vakuutuk-
sesta korvataan vain 

kohtien 1.1,1.2 ja 1.3 mukaiset myrsky-, lumi-, 
palo- ja salamaniskuvahingot 

kohtien 1.1 ja 1.3 mukaiset myrsky-, palo- ja 
salamaniskuvahingot

kohtien 1.1 ja 1.2 mukaiset myrsky- ja lumi-
vahingot

kohdan 1.1 mukaiset  myrskyvahingot 
puustolle, taimikolle, puutavaralle tai istutetta-
ville taimille. 

2  vakUUTUSTapahTUmIEn  
kOrvaamISEn  EdELLYTYkSET

2.1 Puusto- tai puutavaravahinko korvataan, 
kun vahingoittuneen puuston ja puutavaran 
määrä vakuutustapahtumaa kohti on vähintään 
15 kiintokuutiometriä.

2.2 taimikkovahinko korvataan, kun keinollinen 
metsittäminen on vahingon johdosta syntyneen 
vajaatuottoisuuden poistamiseksi tarpeen ja 
yhtenäinen metsitettävä alue on vähintään 
puolen hehtaarin suuruinen. Vajaatuottoisuus 
arvioidaan Metsätalouden kehittämiskeskus 
Tapion ohjeiden perusteella.
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metsä- ja metsäPaLovakuutusten suojeLuohjeet

1  SUOjELUOhjEIdEn mErkITYS

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, 
vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti an-
nettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu laiminlyö 
suojeluohjeiden noudattamisen, hänelle tulevaa 
korvausta voidaan alentaa tai se evätä yleisten 
sopimusehtojen kohdan 6 mukaisesti.

2  avOTULI

avotulen teko ilman vaadittavia lupia on kielletty. 
nuotiota tai siihen verrattavaa avotulta ei saa 
sytyttää, milloin kuivuuden tai muun syyn takia 
olosuhteet ovat sellaiset, että metsäpalon vaara 
on ilmeinen.

avotulta on jatkuvasti valvottava, ja se on 
sammutettava erityisen huolellisesti. avotulta 
käytettäessä paikalla on oltava asianmukainen 
sammutuskalusto.

3 hYönTEIS- ja SIEnITUhOT

hyönteis- ja sienituhojen välttämiseksi kuorelli-
nen havupuutavara on kuljetettava pois hakkuu-
paikalta ja välivarastosta metsän hyönteis- ja 
sienituhojen torjunnasta annetun lain (263/91) 
mukaisesti, jollei puutavaraa kuorita viimeistään 
kuukautta ennen kuljettamiselle säädettyä mää-
räaikaa tai puutavaraa suojata metsätuhojen 
leviämisen estämiseksi.  

myrskyn, lumen, metsäpalon tai muun tuhonai-
heuttajan vahingoittamat havupuut on poistetta-
va metsästä edellä mainitussa laissa annetussa 
määräajassa. 

4 varkaUS ja vahIngOnTEkO

varkauden ja vahingonteon välttämiseksi vakuu-
tuksen kohteena olevia taimia ei saa säilyttää 
yleisen tien varressa tai muutoin näkyvällä 
paikalla ilman valvontaa.

metsäPaLovakuutus

1  kOrvaTTavaT 
 vakUUTUSTapahTUmaT

vakuutuksesta korvataan suoranaiset esineva-
hingot, jotka ovat aiheutuneet
-  palosta ja sen sammutustoimien vaatimas-

ta vahingoittamisesta
-  salamaniskusta 
puustolle, taimikolle, puutavaralle, istutettaville 
taimille tai hakkuutähteelle vakuutuksen ollessa 
voimassa.

2  vakUUTUSTapahTUmIEn  
kOrvaamISEn  EdELLYTYkSET

2.1 Puusto- tai puutavaravahinko korvataan, 
kun vahingoittuneen puuston ja puutavaran 
määrä vakuutustapahtumaa kohti on vähintään 
15 kiintokuutiometriä.

2.2 taimikkovahinko korvataan, kun keinollinen 
metsittäminen on vahingon johdosta syntyneen 
vajaatuottoisuuden poistamiseksi tarpeen ja 

yhtenäinen metsitettävä alue on vähintään 
puolen hehtaarin suuruinen. Vajaatuottoisuus 
arvioidaan Metsätalouden kehittämiskeskus 
Tapion ohjeiden perusteella.

2.3 istutettaville taimille aiheutunut vahinko 
korvataan, kun taimia on menetetty vähintään 
puolen hehtaarin istuttamiseksi tarvittava 
määrä.

2.4 Bioenergiaksi tarkoitetulle hakkuutähteelle 
aiheutunut vahinko korvataan, kun hakkuutäh-
dettä tuhoutuu vähintään puolen hehtaarin alal-
ta kerätty tai kerättäväksi tarkoitettu määrä.

3  kOrvaUSpIIrIn ULkOpUOLELLE 
jÄÄvÄT vahIngOT

Vakuutuksesta ei korvata

3.1 vahinkoa, jos vahinkotapahtuma on alkanut 
ennen vakuutuksen voimaantuloa

3.2 vahinkoa siltä osin kuin se on korvattu tai siitä 
voidaan saada korvausta julkisista varoista eikä 
siltä osin kuin korvausta suoritetaan ainaismet-
sä- tai ainaismetsäpalovakuutuksesta

3.3 sammutuskustannuksia eikä jälkiraivauk-
sesta aiheutuneita kustannuksia

3.4 vahinkoa, joka on aiheutunut ilman, maan 
tai veden saastumisesta 

3.5 kustannuksia metsittämisestä, joka tehdään 
puustolle syntyneen vahingon jälkeen. siemen-
puiden palovahingoissa korvataan kuitenkin 
metsän viljelykustannuksia korvaussääntöjen 
4.2 kohdan tilanteessa.

2.3 kohtien 2.1 ja 2.2 korvausedellytyksiä ei 
sovelleta anastamisesta tai vahingonteosta 
aiheutuneissa vahingoissa.

2.4 istutettaville taimille aiheutunut vahinko 
korvataan, kun taimia on menetetty vähintään 
puolen hehtaarin istuttamiseksi tarvittava 
määrä.

2.5 Bioenergiaksi tarkoitetulle hakkuutähteelle 
aiheutunut vahinko korvataan, kun hakkuu-
tähdettä tuhoutuu tai anastetaan vähintään 
puolen hehtaarin alalta kerätty tai kerättäväksi 
tarkoitettu määrä.

3  kOrvaUSEdELLYTYSTEn 
 pOISTamInEn

3.1 jos vakuutuskirjaan on niin merkitty, vahinko 
korvataan, vaikka se olisi pienempi kuin kohdis-

sa 2.1 ja 2.2 on edellytetty. Taimikkovahingois-
sa edellytetään kuitenkin kohdan 2.2 mukaista 
vajaatuottoisuutta.

3.2 jos vakuutuskirjaan on niin merkitty, vahinko 
korvataan ilman kohdissa 2.1 ja 2.2 mainittuja 
korvausedellytyksiä.

4  kOrvaUSpIIrIn  ULkOpUOLELLE 
jÄÄvÄT vahIngOT

Vakuutuksesta ei korvata

4.1 vahinkoa, jos vahinkotapahtuma on alkanut 
ennen vakuutuksen voimaantuloa

4.2 vahinkoa siltä osin kuin se on korvattu tai siitä 
voidaan saada korvausta julkisista varoista eikä 

siltä osin kuin korvausta suoritetaan ainaismet-
sä- tai ainaismetsäpalovakuutuksesta

4.3 sammutuskustannuksia eikä jälkiraivauk-
sesta aiheutuneita kustannuksia

4.4 vahinkoa, joka on aiheutunut ilman, maan 
tai veden saastumisesta

4.5 kustannuksia metsittämisestä, joka tehdään 
puustolle syntyneen vahingon jälkeen. siemen-
puiden myrsky- ja palovahingoissa korvataan 
kuitenkin metsän viljelykustannuksia korvaus-
sääntöjen 4.2 kohdan tilanteessa.
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metsä- ja metsäPaLovakuutusten korvaussäännöt

1  kOrvaUkSEn hakEmInEn

1.1  Selvitys vakuutustapahtumasta

korvauksen hakijan on viipymättä ilmoitettava 
vakuutustapahtumasta vakuutusyhtiölle. tämän 
voi tehdä täyttämällä vakuutusyhtiön vahinkoil-
moituksen.

korvauksen hakijan on annettava vakuutus-
yhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat 
tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. 
tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat ne, joiden 
avulla voidaan todeta vahingon sattuminen ja 
sen suuruus sekä korvauksen saaja. esimerkiksi 
poliisitutkintapöytäkirja, rikosilmoitus, rasitus-
todistus ja selvitys kiinnityksenhaltijoista voivat 
olla tarpeen. rikoksesta on viipymättä ilmoitetta-
va tapahtumapaikan poliisiviranomaiselle.

1.2  asiakirjat ja niiden kustannukset

Poliisitutkintapöytäkirja on toimitettava pyy-
dettäessä vakuutusyhtiölle. Yhtiö korvaa pyy-
tämiensä poliisitutkintapöytäkirjojen ja muiden 
vahinkokäsittelyä varten pyytämiensä viran-
omaistodistusten lunastusmaksut.

jos vakuutusyhtiö pyytää vahinkokäsittelyä 
varten asiantuntija-arvion, korvataan siitä ai-
heutunut kustannus. vahingon suuruuden sel-
vittämiseksi vakuutusyhtiö voi vaatia nähtäväksi 
yksikköhinnoin varustetun mittaustodistuksen tai 
luovutustodistuksen.

1.3  vahingon tarkastaminen

vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus tarkastaa 
vahingot ennen kuin vahinkoaluetta ryhdytään 
raivaamaan, vahingoittuneita puita korjaamaan tai 
ennen kuin ryhdytään muihin toimenpiteisiin, jotka 
saattavat vaikeuttaa vahinkojen toteamista.

se, että vakuutusyhtiö tarkastaa tai arvioi vahin-
gon, ei osoita vahingon kuuluvan vakuutuksesta 
korvattavaksi.

2  kOrvaUkSEn EnImmÄISmÄÄrÄT

vakuutuksesta korvataan puustolle ja puutava-
ralle aiheutunut vahinko
-  tuhoutumisesta
-  käyttökelvottomaksi tulemisesta tai
-  kantohinnaltaan kalliimman puuston tai 

puutavaran muuttumisesta vahingon 
johdosta halvemmaksi puutavaralajiksi 
(puutavaralajisiirtymästä).

Lisäksi korvataan hakkuu- ja korjuukustannus-
ten kohoaminen.

Puustosta korvataan enintään kantohinta ja 
puutavarasta enintään puutavaran hinta.  jos 
puusto tuhoutuu kokonaisuudessaan ilman 
jäännösarvoa, korvataan kohonneita hakkuu- ja 
korjuukustannuksia puuston kantohinnan ylikin. 
Kantohinnan yli menevä korvaus kohonneista 
hakkuu- ja korjuukustannuksista on kuitenkin 
enintään 20 prosenttia kantohinnasta.

taimikon tuhoutumisesta aiheutunut vahinko 
korvataan metsätalouden kehittämiskeskus 
tapion ohjeiden mukaisesti. 

Enimmäiskorvaus myrskyn aiheuttamissa 
vahingoissa on vakuutuskirjassa mainittu 
euromäärä vahingoittuneen puuston kiinto-
kuutiometriä kohti.

3  OmavaSTUU

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutus-
tapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty oma-
vastuu vahingon määrästä. Myös silloin kun 
myrskyvahingossa sovelletaan enimmäiskor-
vausrajaa, vähennetään enimmäiskorvausrajan 
mukaisesta korvauksesta omavastuu.

4  ESInEvahIngOn LISÄkSI 
 kOrvaTTavaT kUSTannUkSET

4.1  Odotusarvovahingon korvaaminen

vakuutuksesta korvataan esinevahingon lisäksi 
odotusarvovahinkona menetys, joka aiheutuu 
korvattavan vahingon vuoksi liian aikaisin tapahtu-
neesta puuston hakkuusta. myös silloin kun myrs-
kyvahingossa sovelletaan enimmäiskorvausrajaa, 
korvataan lisäksi aiheutunut odotusarvovahinko. 
Puuston odotusarvolla tarkoitetaan sen nykyarvoa, 
joka lasketaan puustosta tulevaisuudessa saata-
vien hakkuutulojen perusteella.

Odotusarvovahingon korvaaminen edellyttää, 
että puusto on vahingon vuoksi Metsätalouden 
kehittämiskeskus Tapion ohjeiden mukaisesti 
määriteltynä vajaatuottoinen. 

4.2  metsän viljelykustannukset siemen-
puiden myrsky- ja palovahingoissa

vakuutuksesta korvataan metsän viljelyn kustannuk-
sia, jos myrsky kaataa tai palo tuhoaa siemenpuita 
niin paljon, että keinollinen uudistaminen on välttämä-
töntä vajaatuottoisuuden poistamiseksi. keinollinen 
uudistaminen korvataan, jos luontainen uudistaminen 
on merkitty voimassa olevaan metsäsuunnitelmaan 
kyseisen alan suositeltavimmaksi uudistamistavaksi 
ja uudistaminen on tehty metsäammattilaisen anta-
mien ohjeiden mukaisesti. edellytyksenä on muun 
muassa, että siemenpuita on jätetty riittävästi, ne on 
ryhmitelty oikein ja uudistettavaksi tarkoitettu ala on 
muokattu tai metsänkäyttöilmoituksessa muokkaus 
on merkitty tehtäväksi. 

vahinko korvataan metsän kylvön kustannusten 
mukaan. korvaaminen edellyttää, että kyseinen 
ala on vakuutettu myrsky- tai palovahingon korvaa-
valla vakuutuksella ja korvaus maksetaan, vaikka 
puustoa ei olisi vahingoittunutkaan korvauksen 
edellyttämää 15 kiintokuutiometrin määrää.

keinollinen uudistaminen metsän kylvön sijasta 
taimia istuttamalla korvataan vain, kun se met-
säammattilaisen ohjeiden mukaan on erityisen 
perusteltua kyseisellä vahinkoalueella.

Kustannuksia ei korvata, jos siemenpuiden kaa-
tuminen myrskystä tai palovahinko tapahtuu sen 
jälkeen, kun siemenpuuasentoon hakkaamisvuo-
desta on kulunut viisi täyttä kalenterivuotta.

4.3  jälkivartioinnin ja muiden  
torjuntatoimien korvaaminen

vakuutuksesta korvataan esinevahingon lisäksi
-  välttämättömät ja kohtuulliset jälkivartioin-

tikustannukset siitä lähtien, kun pelastus-
toiminnan johtaja on määrännyt jälkivarti-
oinnin metsänomistajan vastuulle ja

-  kohtuulliset kustannukset, jotka ovat aiheutu-
neet vakuutuksenottajan omista toimenpiteistä 
metsäpalon torjumiseksi ja rajoittamiseksi.

5  vahIngOn kOrvaamInEn

5.1  korvauksen määrän perusteet

korvauksen määrän perusteena on puuston 
hakkuuarvo, puutavaran hinta tai taimikon 
kustannusarvo.

mikäli omaisuudella on arvoa vielä vahingon 
jälkeen, se otetaan vähennyksenä huomioon 
korvauksen laskemisessa. jäännösarvo määri-
tellään samojen perusteiden mukaan kuin arvo 
ennen vahinkoa.

Puuston hakkuuarvolla tarkoitetaan kantohintaa, 
joka puustosta olisi saatu, jos se olisi myyty 
käypinä puutavaralajeina vahinkopaikkakun-
nalla vahinkohetkellä vallinneen hintatason 
mukaisesti.

Puutavaran hinnalla tarkoitetaan hakatusta 
puutavarasta vahinkopaikkakunnalla saatavaa 
vahinkohetkellä vallinneen hintatason mukaista 
myyntihintaa.

taimikon kustannusarvolla tarkoitetaan taimikon 
perustamisesta ja kasvattamisesta aiheutuneita 
kustannuksia.

Bioenergiaksi tarkoitetulle hakkuutähteelle 
aiheutunut vahinko korvataan käyvän arvon 
menetyksen mukaan. vahingon suuruus mää-
ritellään laskemalla hakkuutähteen käypä arvo 
välittömästi ennen vahinkoa ja sen jälkeen.

5.2  korvausperusteet suojelualueille

mikäli vakuutuksen kohteena olevan metsäta-
lousmaan taloudellista käyttöä on merkittävästi 
rajoitettu jonkin lain, asetuksen tai sopimuksen 
nojalla, voidaan korvausta pienentää vastaa-
maan niitä hakkuumahdollisuuksia, joita metsäs-
sä todellisuudessa vahinkohetkellä oli.

5.3  virheellisten tai puutteellisten  
tietojen vaikutus

Jos vakuutuksenottaja on antanut maksuperus-
teiksi virheellisiä tai puutteellisia tietoja ja tämän 
perusteella on peritty liian vähän vakuutusmak-
sua, vakuutuksesta korvataan vain niin suuri osa 
omavastuulla vähennetystä vahingon määrästä 
kuin vakuutuskohteesta perityn vakuutusmaksun 
ja oikeiden tietojen perusteella määrätyn vakuu-
tusmaksun välinen suhde osoittaa.

5.4  koristearvokorvaus

jos vakuutuskirjaan on merkitty koristearvokerroin, 
vahingon määrä on puustolla hakkuuarvo ja taimilla 
kustannusarvo koristearvokertoimella kerrottuna.

6  kOrvaUS kIInnITETTÄvÄSTÄ  
OmaISUUdESTa

jos korvausta suoritetaan omaisuudesta, johon 
on vahvistettu kiinteistökiinnitys, kiinteistön 
omistajalla on oikeus (mk 17:8) nostaa vakuu-
tuskorvaus, jos
-  hän on kohtuullisessa ajassa korjannut 

vahingon
-  hän on asettanut vakuuden siitä, että kor-

vaus käytetään vahingoittuneen kiinteistön 
uudistamiseen tai korjaamiseen

-  korvauksen määrä on kiinteistön arvoon 
verrattuna vähäinen tai

-  on ilmeistä, että korvauksen nostaminen 
ei heikennä velkojan mahdollisuutta saada 
suoritus saamisestaan.

7  arvOnLISÄvErO

vahingon määrää laskettaessa otetaan huomi-
oon arvonlisäverosta annetut säännökset.

jos vakuutuskorvaus on katsottava elinkeino-
toiminnassa saatavan arvonlisäverollisen tulon 
sijaan tulevaksi tuloksi, korvaus maksetaan 
verottomana.
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matkavakuutukset

mittaturvaan ovat valittavissa seuraavat mat-
kavakuutukset
-  matkustajavakuutus
-  matkatavaravakuutus
 -  matkavastuuvakuutus
 -  matkaoikeusturvavakuutus.

vakuutuskirjaan on merkitty valitut vakuutuk-
set.

vakUUTUSTEn YhTEISET mÄÄrÄYkSET

1  vOImaSSaOLOaLUE

vakuutukset ovat voimassa ulkomailla ja suo-
messa seuraavasti
-  ulkomaanmatkoilla kaikkialla maailmassa, 
-  Suomessa vakuutukset ovat voimassa 

matkoilla, jotka tehdään linnuntietä mi-
tattuna vähintään 50 kilometrin etäisyy-
delle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, 
opiskelupaikasta ja vapaa-ajan asunnosta. 
Vakuutukset eivät ole voimassa edellä 
mainituissa paikoissa tai mainittujen 
paikkojen välisillä matkoilla.

Sen vakuutuskauden lopusta, jonka aikana 
vakuutettu on täyttänyt 76 vuotta, matkus-
tajavakuutus on edellä kerrotusta poiketen 
voimassa vain ulkomaanmatkoilla kaikkialla 
maailmassa.

2  vOImaSSaOLOaIka

Vakuutukset ovat voimassa enintään kolmen 
kuukauden pituisella matkalla. Sen vakuutus-
kauden lopusta, jonka aikana vakuutettu on 
täyttänyt 76 vuotta, matkustajavakuutus on 
voimassa kuitenkin enintään 45 vuorokauden 
pituisella matkalla.

Jos matka kestää yhtäjaksoisesti kauemmin 
kuin yllä on kerrottu, kukin vakuutus päättyy 
tällaisen matkan osalta edellä kerrotun ajan 
jälkeen laskettuna siitä, kun matka Suomesta 
alkoi. 

Yhtäjaksoisen matkan tai oleskelun ulkomailla 
ei katsota katkeavan alle 14 vuorokauden mit-
taisen kotimaassa käynnin vuoksi, mikäli tar-
koitus on palata samaan matkakohteeseen.

Lisäsopimuksesta ja -maksusta vakuutusten 
voimassaoloaikaa voidaan pidentää. 

3  ULkOmaILLE mUUTOn vaIkUTUS 
vakUUTUkSIEn vOImaSSaOLOOn

Vakuutukset päättyvät vuoden kuluttua sen va-
kuutuskauden lopusta, jonka aikana vakuutettu 
on muuttanut ulkomaille.

4  YdInvahInkO, SOTa ja 
 LEnTO-OnnETTOmUUS

Vakuutuksista ei korvata vahinkoa, joka on 
aiheutunut
-  ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta 

tai ydinreaktioon tai ionisoivaan säteilyyn 
perustuvan materiaalin, laitteen tai aseen 
aiheuttamasta vahingosta riippumatta siitä, 
missä ydinvahinko on sattunut

-  sodasta tai aseellisesta selkkauksesta. 
Tätä rajoitusta ei sovelleta 10 päivän aika-
na aseellisten toimien alkamisesta, paitsi 
jos kyseessä on suursota tai vakuutettu 
on itse osallistunut sanottuihin toimiin.

Lisäsopimuksesta ja -maksusta matkatavaravakuutus 
ja matkustajavakuutuksen hoitokorvauslaji on voimas-
sa myös sodan tai aseellisen selkkauksen varalta. 
Lisäsopimus ei kuitenkaan laajenna vakuutusta 
suursotaan eikä tilanteisiin, joissa vakuutettu on 
itse osallistunut sanottuihin toimiin.

Matkustajavakuutuksesta ei makseta korvaus-
ta, jos sairaus, vamma tai kuolema on aiheutu-
nut harraste- tai ammatti-ilmailussa lentäjälle 
tai muulle lentohenkilöstöön kuuluvalle tai 
lentoon liittyvää tehtävää suorittavalle lento-
onnettomuudessa.

matkustajavakuutus

1  vakUUTUkSEn SISÄLTö

vakuutus korvaa sen voimassaoloaikana alkavia 
matkasairauksia tai sattuvia matkatapaturmia.

vakuutukseen ovat valittavissa seuraavat 
korvauslajit
-  hoitokorvaus matkasairauden ja -tapatur-

man varalta
-  päiväkorvaus matkatapaturman varalta
-  haittakorvaus matkatapaturman varalta
-  kuolinkorvaus matkatapaturman varalta.

hoitokorvaukseen sisältyy matkasairauksien 
ja matkatapaturmien kulukorvauksien lisäksi 
korvaus matkan peruuntumisesta tai keskeyty-
misestä, korvaus matkalta myöhästymisestä tai 
matkan odottamisesta, korvaus pahoinpitelyri-
koksen aiheuttamasta henkilövahingosta sekä 
korvaus vainajan kotiinkuljetuksesta.

vakuutuskirjaan on merkitty kullekin vakuutetulle 
valitut korvauslajit.

2  vakUUTETTU

vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitut 
henkilöt.

vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana 
matkustavat alle 15-vuotiaat perheenjäsenet ja 
lastenlapset, kuitenkin samanaikaisesti vain 
yhden Eurooppalaisen matkustajavakuutuksen 
perusteella. Näillä henkilöillä on ne korvauslajit, 
jotka on valittu vakuutuskirjassa vakuutetuksi 
mainituille henkilöille, ei kuitenkaan koskaan 
päiväkorvausta.

3  EdUnSaaja

vakuutuksenottaja voi määrätä edunsaajan, 
jolle vakuutuskorvaus maksetaan. edunsaaja-
määräys sekä sen muutokset tai peruutukset on 
tehtävä kirjallisesti vakuutusyhtiölle.

4  vakUUTETUn IÄn vaIkUTUS  
vOImaSSaOLOOn

Matkustajavakuutus päättyy sen vakuutuskau-
den lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 70 
vuotta. Jos sopimuksessa on voimassaoleva 
koti -irtaimiston laaja kotivakuutus, kotivakuu-
tus tai Omakoti -vakuutus, päättyy vakuutus 
vasta sen vakuutuskauden lopussa, jonka 
aikana vakuutettu täyttää 80 vuotta.

Päiväkorvauslaji päättyy kuitenkin jo sen 
vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuu-
tettu täyttää 60 vuotta.

5  vOImaSSaOLO UrhEILUSSa ja 
ErÄISSÄ mUISSa TOImInnOISSa

5.1 Jos sairaus, vamma tai kuolema on 
aiheutunut urheiluliiton tai urheiluseuran 
järjestämissä kilpailuissa tai otteluissa tai 
valmennusohjelman mukaisissa taikka lajille 
ominaisissa harjoituksissa, ei vakuutuksesta 
makseta korvausta.

5.2 Korvausta ei myöskään makseta, jos saira-
us, vamma tai kuolema on aiheutunut seuraa-
vissa urheilulajeissa tai toiminnoissa:
-  kamppailu-, kontakti- tai itsepuolustuslajit, 

kuten judo, paini, nyrkkeily tai karate
-  voimailulajit
- painonnostoliikkeet
- voimanostoliikkeet
-  kehonrakennus
-  moottoriurheilulajit
-  ilmaurheilulajit, kuten laskuvarjohyppy, 

purjelento, kuumailmapallolento, riippu-
liito tai lento ultrakeveällä tai harrastera-
kenteisella koneella

-  benjihyppy
-  kiipeilylajit, kuten vuori-, kallio-, jää- tai 

seinäkiipeily
-  laite- tai vapaasukellus
-  freestylehiihto, nopeus- tai syöksylasku 

tai laskettelu hoitamattomilla rinteillä tai  
merkittyjen rinteiden ulkopuolella

-  siipi- tai leijapurjehdus
-  valtameriveneily
-  ulkomailla vuoristoon, viidakkoon, aavikolle, 

erämaahan tai muille asumattomille seuduille 
tehtävät vaellukset tai tutkimusretket.

5.3 Lisäsopimuksesta ja -maksusta vakuu-
tusturva voi saada voimaan myös kohdassa 
5.2 mainituissa urheilulajeissa ja toiminnoissa 
(urheilulaajennus). Laajennus ei koske urhei-
luliiton tai urheiluseuran järjestämiä kilpailuja 
tai otteluita, valmennusohjelman mukaisia 
harjoituksia eikä lajille ominaisia harjoituksia.

6  maTkaSaIraUS

6.1  matkasairaus

matkasairaus on sellainen lääkärinhoitoa vaati-
nut sairaus, joka on alkanut tai jonka ensioireet 
ovat ilmaantuneet matkan aikana ja johon on 
annettu lääkärinhoitoa matkan aikana tai 14 
vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä. 
mikäli kyseessä on tartuntatauti, jonka itämis-
aika on pitempi, ei 14 vuorokauden määräaikaa 
sovelleta. 

6.2  matkasairautena ei korvata 

- vuoristotautia 
- sairautta, joka on aiheutunut lääkeaineen 

väärinkäytöstä tai alkoholin tai huumaa-
van aineen käytöstä,

- raskauden tilaa, synnytystä tai raskauden 
keskeyttämistä tai näihin liittyviä saira-
uksia tai komplikaatioita, ellei kyseessä 
ole äkillinen ja välitöntä hoitoa vaativa 
raskaudentilan muutos matkan aikana ja 
mikäli muutos yleisen lääketieteellisen 
kokemuksen mukaan ei ole ollut toden-
näköinen tai odotettavissa

- lapsettomuuden tutkimusta tai hoitoa tai 
näihin liittyviä komplikaatioita.
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7  maTkaTapaTUrma ja SEn  
rajOITUkSET

7.1  matkatapaturma

matkatapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruu-
miinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu 
vakuutetun tahtomatta matkan aikana.

matkatapaturmasta aiheutuneeksi katsotaan 
myös matkan aikana vakuutetun erityisen ja 
yksittäisen voimanponnistuksen ja liikkeen 
välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen ve-
nähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 
14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. 
Korvausta maksetaan enintään kuuden vii-
kon ajalta venähdysvamman syntymisestä. 
Voimanponnistuksen ja liikkeen aiheuttaman 
venähdysvamman hoitokuluina ei korvata mag-
neettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.

matkatapaturmana pidetään myös vakuutetun tah-
tomatta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta, 
auringonpistoa, paleltumista, paineen huomatta-
vasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista ja 
kaasumyrkytystä sekä vakuutetun erehdyksessä 
nauttiman aineen aiheuttamaa myrkytystä.

7.2  matkatapaturmana ei korvata

Matkatapaturmana ei korvata vammaa, joka 
on aiheutunut
-  vakuutetun sairauden, vian tai vamman 

aiheuttamasta vakuutustapahtumasta
-  leikkaus-, hoito- tai muusta lääkinnällises-

tä toimenpiteestä, ellei toimenpidettä ole 
suoritettu matkatapaturmana korvattavan 
vamman hoitamiseksi

-  vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alko-
holin, muun huumaavan aineen tai ravin-
noksi nauttiman aineen aiheuttamasta 
myrkytyksestä

-  puremisesta hampaalle tai hammaspro-
teesille, vaikka vahinkoon on vaikuttanut 
ulkopuolinenkin tekijä. hammasvammoja 
korvataan kuitenkin ehtokohdan 8.1.4 mu-
kaan.

-  itsemurhasta tai sen yrityksestä.

Matkatapaturmana ei myöskään korvata
-  nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalu-

een tyriä, akillesjänteen repeämää eikä ni-
velten tavantakaisia sijoiltaan menemisiä, 
ellei vamma ole aiheutunut tapaturmasta, 
jossa tervekin kudos vaurioituisi

-  puremasta tai pistosta saatua tartuntatautia
-  tapaturman psyykkisiä seurauksia.

7.3  matkatapaturmasta riippumattoman 
sairauden, vian, vamman tai rappeu-
tuman vaikutus

Matkatapaturmasta riippumatonta sairautta, vikaa, 
vammaa tai tuki- ja liikuntaelimistön rappeutumaa 
ei korvata, vaikka ne olisivat olleet oireettomia 
ennen tapaturmaa. Jos nämä tapaturmasta riip-
pumattomat seikat ovat olennaisesti vaikuttaneet 
tapaturmasta aiheutuneen vamman syntyyn tai 
sen paranemisen pitkittymiseen, maksetaan hoito-, 
päivä- ja haittakorvauksia vain siltä osin kuin hoito-
kulujen, työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan on 
katsottava aiheutuneen matkatapaturmasta.

8  kOrvaUSLajIT

8.1  hoitokorvaus

8.1.1 oikeus hoitokorvaukseen
oikeus hoitokorvaukseen syntyy, kun vakuute-
tun matkasairaudesta tai matkatapaturmasta 
aiheutuu hoitokuluja.

Matkasairauden aiheuttamia hoitokuluja korva-
taan enintään 120 päivältä hoidon alkamisesta. 
Matkatapaturman aiheuttamia hoitokuluja kor-
vataan enintään kolmelta vuodelta tapaturman 
sattumisesta.

korvausta maksetaan myös hoitokuluista, jotka 
ovat aiheutuneet jo ennestään olleen sairauden 
äkillisestä pahenemisesta tai tilan muutoksesta 
matkan aikana, mikäli paheneminen tai muutos 
yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan ei 
ole ollut todennäköinen tai odotettavissa. Näissä 
tapauksissa korvataan ainoastaan akuutti 
ensiapuluonteinen matkakohteessa annettu 
hoito enintään yhden viikon ajalta hoidon 
alkamisesta.

hoitokulut korvataan siltä osin kuin niistä ei ole 
tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen sairausva-
kuutuslain tai jonkin muun lain nojalla.

Jokaisessa vakuutustapahtumassa on vakuu-
tuskirjaan merkitty omavastuu samaa sairautta 
tai tapaturmaa kohti.

8.1.2 korvattavat hoitokulut
hoitokulun korvaamisen edellytyksenä on, että 
sairauden tai vamman tutkimus tai hoito on lääkä-
rin määräämä. Lisäksi tutkimusten ja hoitojen tulee 
olla yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityk-
sen mukaisia ja kysymyksessä olevan sairauden 
tai vamman hoidon kannalta välttämättömiä.

näistä hoitokuluista korvataan
-  kohtuulliset maksut lääkärin tai terveyden-

huoltoalan ammattihenkilön suorittamista 
tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä

-  maksut Lääkealan turvallisuus- ja kehit-
tämiskeskuksen tai vastaavan ulkomaisen 
viranomaisen antaman luvan perusteella 
apteekista myytävistä lääkevalmisteista

-  sairaalan hoitopäivämaksut
-  kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkä-

riin tai hoitolaitokseen
-  matkatapaturman yhteydessä käytössä 

rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen, 
hammasproteesin tai turvakypärän korja-
us- tai jälleenhankintakustannukset, jos 
matkatapaturma on vaatinut lääkärinhoi-
toa ja korjaus tai jälleenhankinta on tehty 
viimeistään kahden kuukauden kuluessa 
tapaturmasta.

-  kustannukset matkatapaturman tai matka-
sairauden aiheuttaman leikkaus- tai kipsaus-
hoidon jälkeisestä välttämättömästä lääkärin 
määräämästä ja hoitolaitoksessa annettavas-
ta fysikaalisesta hoidosta. Vakuutuksesta 
korvataan vakuutustapahtumaa kohti yksi 
fysikaalisen hoidon jakso, johon voi sisältyä 
enintään 10 hoitokertaa.

hoitokuluina korvataan myös
-  välttämättömät matkan aikana aiheutuneet 

puhelinkulut 170 euroon asti
-  tarpeelliset sairaanhoitoon liittyvien välttä-

mättömyystarvikkeiden hankintakustannuk-
set 170 euroon asti, milloin ne paikallisen ta-
van mukaan eivät sisälly sairaalahoitoon.

Vakuutusyhtiö voi vaatia, että vakuutettu 
kuljetetaan yhtiön kustannuksella Suomeen 
hoitoon, jos paikallinen hoito muodostuisi 
Suomen vastaavantasoiseen hoitoon nähden 
merkittävän kalliiksi. Mikäli vakuutettu ei tähän 
suostu, yhtiö maksaa ulkomailla annetusta 
hoidosta korkeintaan sen määrän, joka vastaa 
kustannuksia vakuutetun kuljetuksesta Suo-
meen ja hoidosta Suomessa.

Jos on ilmeistä, että korvattavaksi haettu kustan-
nus huomattavasti ylittää yleisesti hyväksytyn ja 
noudatetun kohtuullisen tason, vakuutusyhtiöllä 
on oikeus alentaa korvauksen määrää tältä osin, 
ei kuitenkaan alle kohtuullisen tason.

Oman auton käyttämisestä korvataan ehtojen 
mukaisina kohtuullisina tai välttämättöminä 
kuluina enintään sairasvakuutuslain perus-
teella annetussa Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksessa määritelty moottoriajoneuvon 
matkakustannusten määrä.

vakuutusyhtiön etukäteen hyväksyessä kor-
vataan matkasairauden ja matkatapaturman 
hoitokuluina lisäksi
-  kustannukset vakuutetun sairaskuljetuk-

sesta kotimaahan sekä välttämättömän 
saattajan matka- ja ylläpitokustannukset

-  yhden lähiomaisen matka- ja ylläpitokus-
tannukset matkasta vakuutetun luo ja 
takaisin lähiomaisen asuinpaikkakunnalle, 
mikäli vakuutettu hoitavan lääkärin mukaan 
on hengenvaarallisessa tilassa

-  muutkin kustannukset, kun vakuutetun toi-
menpide on rajoittanut korvattavaa lisävahin-
koa tai vähentänyt korvattavia kustannuksia.

8.1.3 kulut, joita ei korvata
Hoitokuluina ei korvata
-  fysioterapiasta, fysikaalisesta hoidos-

ta tai niihin rinnastettavista hoidoista 
aiheutuvia kuluja, paitsi edellä kohdan 
8.1.2 hoitokuluissa viimeisenä mainitussa 
poikkeustapauksessa

-  kuntoutuksesta aiheutuvia kuluja, jos 
kuntoutusta on annettu muualla kuin 
sairaanhoitolaitoksessa

-  hivenaine-, kivennäisaine-, ravinto-, roh-
dos-, vitamiinivalmisteen tai perusvoiteen 
taikka antroposofisen tai homeopaattisen 
tuotteen hankkimisesta aiheutuvia kuluja

-  lääkinnällisiä välineitä tai muita apuväli-
neitä taikka tekojäseniä

- huumausaineen, alkoholin, lääkeaineen, 
nikotiinin tai muun aineen käytön aiheutta-
man riippuvuuden tai muun riippuvuuden 
hoidosta aiheutuvia kuluja

- kustannuksia ortopedisten sidosten ja 
tukien hankkimisesta.

8.1.4 hammasvamman ja äkillisen hammassä-
ryn aiheuttamat hoitokulut
matkatapaturman aiheuttaman hammasvam-
man hoitokuluista korvataan tarpeelliset ham-
maslääkärin antaman tai määräämän hoidon 
tai tutkimuksen kustannukset kohtuullisine 
paikallisine matkakuluineen.

Puremisesta hampaalle tai hammasproteesille 
aiheutuneesta vammasta korvataan hoitokus-
tannukset kohtuullisine paikallisine matkakului-
neen yhteensä enintään 120 euroon asti.

äkillisen hammassäryn välttämättömästä hoidosta 
aiheutuneet hoitokulut kohtuullisine paikallisine mat-
kakuluineen korvataan yhteensä enintään 120 eu-
roon asti. Korvattavuuden edellytys on, että särky 
on alkanut ja hoito annettu matkan aikana.

8.2  hoitokorvauslajiin sisältyvät muut 
korvaukset

8.2.1 korvaus matkan peruuntumisesta
vakuutuksesta korvataan vakuutetun matkan 
peruuntuminen eli suomesta matkalle lähdön 
estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti 
-  vakuutetun äkillisestä sairastumisesta, 

tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus 
arvioidaan lääketieteellisin perustein.

-  vakuutetun suomessa olevaan omai-
suuteen kohdistuneesta huomattavasta 
omaisuusvahingosta.

vakuutetulla on lisäksi oikeus korvaukseen, jos 
matkan peruuntuminen on aiheutunut pakottavasti 
vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sai-
rastumisesta, vakavasta tapaturmasta tai kuole-
masta, jonka kohteena on vakuutetun aviopuoliso 
tai samassa taloudessa asuva avopuoliso, lapsi, 
otto- tai kasvattilapsi, avio- tai avopuolison lapsi, 
lapsenlapsi, vanhemmat, appi-, otto- tai isovan-
hemmat, sisarukset, puolison sisarukset, miniä 
tai vävy taikka yksi matkakumppani, jonka kanssa 
vakuutettu on kahdestaan varannut suomesta 
täältä alkavan matkan. Pakottavuus arvioidaan 
lääketieteellisin perustein.
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Peruuntumisesta korvataan etukäteen maksetut 
kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän  
ehtojen mukaan vastuussa seuraavasti:
-  valmismatkalain mukaisten pakettimatkojen 

peruuntumisissa korvataan yleisten valmis-
matkaehtojen mukaisesti toimistokulut.

-  Yleisissä valmismatkaehdoissa tarkoitet-
tujen erityisehtojen mukaisten matkojen 
peruuntumisessa korvataan kohtuulliset 
kulut enintään 25 %:in matkan hinnasta.

muiden kuin edellä mainittujen matkojen peruun-
tumisesta korvataan vakuutetun itse varaamien 
lento-, laiva-, juna- tai bussimatkojen ja majoitus-
ten etukäteen maksettuja sopimusten mukaisia 
peruuntumiskuluja enintään 1.000 euroon asti 
yhtä matkaa ja vakuutettua kohti.

Matkan peruuntumista ei korvata, jos
-  vakuutus on tehty myöhemmin kuin kolme 

vuorokautta ennen matkan alkamista
-  peruuntumisen syy on ilmennyt ennen 

vakuutuksen tekemistä
-  peruuntumisen syy on ilmennyt ennen 

matkan varaamista tai maksamista tai
-  äkillinen sairastuminen on aiheutunut 

lääkeaineen väärinkäytöstä tai alkoholin 
tai  huumaavan aineen käytöstä

-  syynä on vakuutetun pelko sairauden 
tartuntavaarasta tai muu pelkotila.

8.2.2 korvaus matkan keskeytymisestä
matkan keskeytyminen on alkaneen matkan 
muuttuminen, joka aiheutuu pakottavasti
-  vakuutetun matkasairaudesta tai matka-

tapaturmasta. Pakottavuus arvioidaan 
lääketieteellisin perustein.

-  vakuutetun suomessa olevaan omai-
suuteen kohdistuneesta huomattavasta 
omaisuusvahingosta.

vakuutetun ennenaikainen matkaltapaluu korva-
taan vain mikäli matkasairaus tai -tapaturma on 
sen laatuinen, että vakuutetun hoito lääketieteel-
lisin perustein vaatii paluun suomeen.

vakuutetulla on lisäksi oikeus korvaukseen, jos 
ennenaikainen tai viivästynyt matkaltapaluu 
suomeen on aiheutunut pakottavasti vakavasta, 
odottamattomasta ja äkillisestä sairastumises-
ta, vakavasta tapaturmasta tai kuolemasta, 
jonka kohteena on vakuutetun aviopuoliso tai 
samassa taloudessa asuva avopuoliso, lapsi, 
otto- tai kasvattilapsi, avio- tai avopuolison 
lapsi, lapsenlapsi, vanhemmat, appi-, otto- tai 
isovanhemmat, sisarukset, puolison sisarukset, 
miniä tai vävy taikka yksi matkakumppani, jonka 
kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut 
suomesta täältä alkavan matkan. Pakottavuus 
arvioidaan lääketieteellisin perustein.

matkan keskeytymisestä korvataan
-  vakuutetulle matkan aikana aiheutuneet 

välttämättömät ylimääräiset matka- ja 
majoituskustannukset

-  vakuutusyhtiön hyväksymät kohtuulliset 
matkakustannukset uudesta menomatkasta 
matkakohteeseen, mikäli matka tehdään 
vakuutuksen voimassaoloaikana ja se on 
välttämätön työsuhteen tai oppilaitoksessa 
tapahtuvan opiskelun jatkumisen vuoksi

-  vakuutetun etukäteen erikseen maksamat 
matkan aikana käyttämättä jääneet palve-
lut, retket ja matkat kohteessa, kuitenkin 
yhteensä enintään 1.700 euroa

-  jokaiselta vakuutetun menettämältä matka-
päivältä 43 euroa, jos matka on keskeytynyt 
hänen sairaalahoitonsa tai ennenaikaisen 
matkaltapaluunsa vuoksi. Korvaus sai-
raalahoidon vuoksi menetetyiltä matka-
päiviltä maksetaan vain sairastuneelle. 
mikäli kuitenkin sairaalahoitoon joutunut 
vakuutettu on alle 15-vuotias ja matkasai-
rauden tai -tapaturman hoito vaatii lääkärin 
määräyksestä huoltajan hoitoapua, suori-
tetaan huoltajalle vastaava korvaus.

Samalta ajalta korvausta maksetaan ainoastaan 
joko sairaalahoidon tai ennenaikaisen matkalta-
paluun vuoksi. Korvausta maksetaan enintään 45 
päivältä, kuitenkin enintään etukäteen maksetun 
matkan hinta. Korvausta ei makseta, jos matka on 
vahinkohetkellä kestänyt yli 90 päivää.

matkapäivät lasketaan matkan alkamishetkestä 
täysinä 24 tunnin ajanjaksoina. menetetyt mat-
kapäivät lasketaan vastaavasti sairaalahoidon 
alkamisesta tai matkan keskeytymisestä siihen 
saakka, kun sairaalahoito päättyi tai enintään sii-
hen asti, kun matkan piti päättyä. jos viimeinen 
näin laskettu täysi ajanjakso ylittyy 12 tunnilla, 
lasketaan myös tämä yhdeksi päiväksi.

jos enintään 90 päivää kestäneellä valmismat-
kalla ollut vakuutettu on oikeutettu päiväkohtai-
seen korvaukseen menetetyiltä matkapäiviltä ja 
hän on menettänyt yli puolet matkapäivistään, 
hän saa tämän päiväkohtaisen korvauksen 
sijasta halutessaan uuden matkan.

uuden matkan saa myös mukana matkustanut 
avio- tai avopuoliso, joka on puolison matkasai-
rauden tai -tapaturman vuoksi joutunut ennenaikai-
sesti palaamaan matkalta ja menettänyt yli puolet 
matkapäivistään ja jolla on ollut eurooppalaisen 
matkustajavakuutus. kun alle 15-vuotias lapsi on 
oikeutettu uuteen valmismatkaan, on myös jompi-
kumpi keskeytyneellä matkalla mukana ollut van-
hempi oikeutettu uuteen matkaan, mikäli hänelläkin 
on ollut eurooppalaisen matkustajavakuutus.

Matka annetaan uutena saman matkanjärjes-
täjän matkana, jonka hinta ei saa ylittää kes-
keytyneen tai sairaalahoidon takia menetetyn 
matkan hintaa. Enimmäiskorvaus uudesta 
matkasta on 2.550 euroa uuteen matkaan oi-
keutettua henkilöä kohti. uusi matka voidaan 
antaa myös muun kuin edellä mainitun mat-
kanjärjestäjän matkana, mikäli tämä ei kykene 
matkaa järjestämään.

Uusi matka on aloitettava yhden vuoden kulu-
essa keskeytyneen matkan alkamispäivästä. 
Uusi matka on henkilökohtainen eikä sitä voi 
luovuttaa toiselle.

valmismatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka 
järjestämiseen sovelletaan yleisiä valmismatka-
ehtoja tai vastaavia ulkomaisia ehtoja.

8.2.3 korvaus matkalta myöhästymisestä
myöhästyminen korvataan, jos vakuutettu ei 
ehdi ajoissa ulkomaille suuntautuvan lento-, 
laiva-, juna- tai bussimatkan alkamispaikkaan 
tai ulkomaille suuntautuvan jatkolennon alka-
mispaikkaan sen vuoksi, että
-  yleinen kulkuneuvo, jolla vakuutettu on aikonut 

tulla tai jolla hän on ollut tulossa edellä mainit-
tuun paikkaan, viipyy matkalla sään, luonnon-
mullistuksen, teknisen vian, rikollisen teon tai 
viranomaisen toimenpiteen vuoksi tai

-  vakuutetun käyttämä kulkuneuvo joutuu 
liikenneonnettomuuteen tai siihen tulee 
tekninen vika.

myöhästymisen johdosta korvataan tarpeelliset 
ja kohtuulliset kulut, joita tarvitaan  ulkomaan 
matkalle mukaan pääsemiseksi, kuitenkin enin-
tään alkuperäisen matkan hinta siltä osin, kun 
matka on peruuntunut. Näitä kuluja korvataan 
kuitenkin enintään 1.700 euroa.

mikäli vakuutettu ei pääse ulkomaille suuntautu-
valle matkalle mukaan, korvataan myöhästymi-
sen vuoksi peruuntuneen matkan hinta, tai mat-
kan peruuntuessa osittain, peruuntuneen matkan 
osuus koko matkan hinnasta. Näitä korvauksia 
maksetaan kuitenkin enintään 1.700 euroa.

Korvausta ei suoriteta siltä osin kuin vakuutettu 
saa korvauksen samasta syystä matkanjärjestäjäl-
tä, liikenneyhtiöltä, hotellilta tai vastaavalta.

8.2.4 korvaus matkan odottamisesta
vakuutuksesta suoritetaan korvausta, jos vakuu-
tettu joutuu odottamaan yli kuusi tuntia ulkomaille 
suuntautuvan matkan tai sieltä paluun alkamis-
paikalla sen vuoksi, että yleistä kulkuneuvoa, 
jolla pitäisi matkustaa, ei voida käyttää kohdassa 
8.2.3 mainituista syistä. kulukorvauksena makse-
taan enintään 34 euroa kultakin edellä mainitun 
odottamisajan jälkeen alkaneelta kuuden tunnin 
ajanjaksolta. Korvausta suoritetaan enintään 340 
euroa vakuutettua kohti.

8.2.5 korvaus pahoinpitelyrikoksen henkilöva-
hingosta
jos vakuutettua on matkan aikana ulkomailla 
vahingoitettu pahoinpitelemällä tai muulla ta-
hallisella väkivallanteolla, suoritetaan hänelle 
vahingonkorvausta teon aiheuttaman kivun, 
säryn ja ansionmenetyksen johdosta samassa 
laajuudessa kuin mikä on tai olisi teon aiheutta-
jan korvausvelvollisuus suomen lainsäädännön 
mukaan. Korvauksen enimmäismäärä näiden 
korvausten osalta on 42.500 euroa.

Korvaus suoritetaan vain, mikäli vahingonaihe-
uttaja on jäänyt tuntemattomaksi tai häneltä ei 
saada vahingonkorvausta.

mikäli vahingonaiheuttajaa vastaan nostetaan 
syyte, tulee vakuutetun vaatia häneltä vahingonkor-
vausta vakuutusyhtiön niin vaatiessa. Yhtiö maksaa 
tältä osin vakuutetun oikeudenkäyntikulut.

Korvauksia ei makseta
-  jos vahingon on aiheuttanut kohdassa 

8.2.1 mainitussa suhteessa vakuutettuun 
oleva henkilö

-  jos vahinko liittyy ammatinharjoitta-
miseen, viran hoitamiseen tai muuhun 
ansiotoimintaan.

8.2.6 korvaus vainajan kotiinkuljetuksesta
jos vakuutettu kuolee matkan aikana, korvataan 
kohtuulliset kotiinkuljetuskustannukset suomeen 
tai hautauskustannukset ulkomailla. nämä kus-
tannukset korvataan kuolinsyystä riippumatta.

8.3  päiväkorvaus

oikeus päiväkorvaukseen työkyvyttömyysajalta 
syntyy, kun vakuutettu tulee työkyvyttömäksi 
päiväkorvauslajin voimassaoloaikana matkata-
paturman vuoksi.

täydestä työkyvyttömyydestä maksetaan tapa-
turman sattuessa voimassa ollut päiväkorvaus ja 
osittaisesta työkyvyttömyydestä työkyvyn mene-
tystä vastaava osa päiväkorvauksesta.

vakuutettu on täysin työkyvytön, jos hän on 
kokonaan kykenemätön tekemään tavanomaisia 
työtehtäviään, ja osittain työkyvytön, jos hän on 
osittain kykenemätön tekemään näitä tehtäviä.

korvausta maksetaan niin monelta päivältä 
kuin työkyvyttömyys jatkuu yli vakuutuskirjassa 
ilmoitetun omavastuuajan. Omavastuuaika al-
kaa kulua lääkärin toteaman työkyvyttömyyden 
alkamispäivästä.

Korvausta maksetaan saman tapaturman perus-
teella enintään vakuutuskirjassa ilmoitettu aika.

8.4  haittakorvaus

oikeus haittakorvaukseen syntyy, kun vakuute-
tulle aiheutuu pysyvä haitta haittakorvauslajin 
voimassaoloaikana matkatapaturman vuoksi ja 
pysyvä haitta on jatkunut kolme kuukautta. 

Pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti 
arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheu-
tuu vakuutetulle ja joka ei lääketieteellisen to-
dennäköisyyden mukaan enää parane. haittaa 
määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan 
vamman laatu. Vammautuneen yksilölliset 
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olosuhteet, kuten ammatti tai harrastukset, 
eivät vaikuta haitan määritykseen.

haitan suuruus määritetään tapaturman sat-
tuessa voimassa olleen sosiaali- ja terveys-
ministeriön antaman tapaturmavakuutuslakiin 
perustuvan haittaluokituspäätöksen perusteella. 
vammat on jaettu haittaluokkiin 1- 20 siten, 
että haittaluokka 20 tarkoittaa suurinta haittaa 
ja haittaluokka 1 pienintä korvattavaa haittaa. 
Haittaluokan 1 mukaista pienintä haittaa so-
velletaan haittaluokituspäätöksen mukaisesti 
ainoastaan silmien ja sormien vammoihin.

täydestä eli haittaluokan 20 mukaisesta pysy-
västä haitasta maksetaan kertakorvauksena 
matkatapaturman sattuessa voimassa ollut 
vakuutusmäärä. osittaisesta pysyvästä hai-
tasta maksetaan kertakorvauksena niin monta 
kahdeskymmenesosaa tästä vakuutusmäärästä 
kuin haittaluokka osoittaa. Kohdassa 2 mainit-
tujen alle 15-vuotiaiden perheenjäsenten ja 
lastenlasten osalta tässä tarkoitettu vakuutus-
määrä on 8.500 euroa vakuutettua kohti.

Pysyvä haitta määritetään viimeistään kolmen 
vuoden kuluttua matkatapaturmasta.

jos haitta muuttuu vähintään kaksi haittaluokkaa 
ennen kuin kolme vuotta on kulunut korvauksen 
maksamisesta, muutetaan korvauksen määrää 
vastaavasti. maksettua korvausta ei kuitenkaan 
peritä takaisin. 

8.5  kuolinkorvaus

oikeus kuolinkorvaukseen syntyy, kun vakuutet-
tu kuolee kuolinkorvauslajin voimassaoloaikana 
matkatapaturman vuoksi. korvauksena makse-
taan matkatapaturman sattuessa voimassa ollut 
vakuutusmäärä.

Kohdassa 2 mainittujen alle 15-vuotiaiden 
perheenjäsenten ja lastenlasten osalta tässä 
tarkoitettu vakuutusmäärä on 1.700 euroa 
vakuutettua kohti.

Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutet-
tu kuolee sen jälkeen, kun matkatapaturmasta 
on kulunut kolme vuotta.

9  kOrvaUkSEn hakEmInEn

9.1  Selvitys vakuutustapahtumasta

korvauksenhakijan tulee toimittaa vakuutusyh-
tiölle kirjallinen selvitys vakuutustapahtumasta. 
tämän voi tehdä täyttämällä matkustajavakuu-
tuksen korvaushakemus.

Lisäksi yhtiölle tulee toimittaa korvauksen mak-
suosoite sekä tarvittaessa matkalippu tai muu 
selvitys matkasta.

9.2  hoitokorvaus

suomessa aiheutuneiden matkasairaus ja -tapa-
turmavahinkojen hoitokulujen osalta korvauksen 
hakijan tulee itse maksaa hoitokulut ja hakea 
niistä sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. 
sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset on 
haettava kansaneläkelaitokselta kuuden kuu-
kauden kuluessa hoitokulujen maksamisesta. 
korvauksen hakijan on toimitettava vakuutus-
yhtiölle kansaneläkelaitoksen alkuperäinen 
tosite sen maksamisesta korvauksista ja kopiot 
kansaeläkelaitokselle annetuista tositteista. ne 
kuitit, joista ei ole saatu korvausta sairausva-
kuutuslain eikä muunkaan lain perusteella, on 
toimitettava vakuutusyhtiölle alkuperäisinä. 

muualla kuin suomessa aiheutuneiden hoitoku-
lujen osalta korvauksenhakijan tulee toimittaa 
yhtiölle alkuperäiset matkasairautta tai -tapa-
turmaa koskevat laskut tai kuitit.

matkatavaravakuutus

1  vakUUTUkSEn SISÄLTö

vakuutus antaa turvaa vakuutetuille matkatava-
roille vakuutuksen voimassaoloaikana sattuvien 
esinevahinkojen varalta.

2  vakUUTETUT

vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen 
kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti 
asuvat henkilöt, ellei vakuutuskirjaan ole muuta 
merkitty.

3  vakUUTETTU OmaISUUS

matkatavaralla tarkoitetaan vakuutetun mat-
kalle mukaansa ottamaa ja matkalla hankittua 
omaisuutta. matkatavarat ovat vakuutettuna 
yhteensä enintään vakuutuskirjassa mainittuun 
vakuutusmäärään asti.

maksuvälineet ja arvopaperit ovat matkatavaraa 
85 euroon asti, kun vakuutettu kuljettaa niitä 
mukanaan, ja 500 euroon asti niiden ollessa 
lukitussa tallelokerossa.

Rajoituksia:
Matkatavaraa eivät ole
-  moottorikäyttöiset ajoneuvot, matkailu tai 

muut perävaunut, vesi- taikka ilma-alukset 
ja edellä mainittujen osat ja tarvikkeet 
lukuun ottamatta moottorikäyttöisten ajo-
neuvojen avaimia

-  purjelaudat purjeineen
-  kauppatavarat, tavaranäytteet, mainos-

materiaali, kaupalliset tai opetusfilmit ja 
-nauhat, valokuvat, piirustukset ja ohjel-
malevykkeet

-  ansiotyövälineet, telekopio- ja kopioko-
neet eivätkä atk-tietovälineisiin sisältyvät 
tiedostot ja ohjelmat

-  käsikirjoitukset, kokoelmat ja niiden 
osat

-  muuttotavarat ja erilliset rahtitavaralähe-
tykset

-  eläimet ja kasvit.

4  kOrvaTTavaT 
 vakUUTUSTapahTUmaT

4.1 vakuutuksesta korvataan suoranaiset esi-
nevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä 
ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta 
vakuutuksen voimassa ollessa.

4.2  vakuutusmäärästä riippumatta korvataan
-  kadonneen matkatavaran etsimisestä ai-

heutuneet kohtuulliset kustannukset, mikäli 
matkatavara on ollut luovutettuna hotellin, 
kuljetusliikkeen, liikenneyrityksen, matkan-
järjestäjän tai muun vastaavan haltuun

-  kohtuulliset kustannukset, jotka vakuute-
tulle aiheutuvat sattuneen tai välittömästi 
uhkaavan, tästä vakuutuksesta korvattavan 
vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta

-  välttämättömyystarvikkeiden hankintakus-
tannukset silloin, kun kuljetettavaksi jätetty 
matkatavara myöhästyy vähintään kaksi 
tuntia vakuutetun saapumisesta menomat-
kalla matkakohteeseensa. Korvauksena 
suoritetaan enintään 85 euroa jokaista 
alkanutta vuorokautta kohti, kuitenkin 
yhteensä enintään 340 euroa vakuutettua 
kohti.

-  matkalippujen, viisumin tai passin varkau-
desta matkan aikana aiheutuneet matka-, 
majoitus- ja puhelinkustannukset yhteensä 
enintään 170 euroon asti.

5  kOrvaUSpIIrIn ULkOpUOLELLE 
jÄÄvÄT vahIngOT

Vakuutuksesta ei korvata
-  vahinkoa, joka on aiheutunut maksuväli-

neiden ja arvopapereiden katoamisesta tai 
unohtamisesta

-  vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran tavan-
omaisesta käytöstä, puutteellisesta pääl-
lyksestä, kulumisesta, hankaantumisesta, 
naarmuuntumisesta, syöpymisestä tai vas-
taavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä

-  vahinkoa, joka on aiheutunut viranomai-
sen toimenpiteestä

-  vahinkoa, joka korvataan jonkin erityislain, 
takuun tai muun vakuutuksen perusteella

-  urheiluvälineen tai -varusteen rikkoutu-
mista sitä tarkoitukseensa käytettäessä, 
ellei vahinko ole aiheutunut ulkopuolisen 
henkilön tuottamuksesta

- moottoriajoneuvoon, perävaunuun, ve-
neeseen, ajoneuvon tai perävaunun 
ulkopuoliseen tavarasäilöön, ajoneuvon 
tavaralaukkuun tai telttaan jätettyjen arvo-
esineiden anastusta

- perävaunun, ajoneuvon tai perävaunun 
ulkopuoliseen tavarasäilöön, ajoneuvon 
tavaralaukkuun tai telttaan jätettyjen 
optisten tai elektronisten laitteiden eikä 
sähkötyökalujen anastusta. Tämä rajoitus 
ei  kuitenkaan koske optisten tai elekt-
ronisten laitteiden tai sähkötyökalujen 
anastusta matkailuperävaunusta

9.3  matkan peruuntuminen tai  
keskeytyminen

korvauksenhakijan tulee toimittaa vakuutusyhti-
ölle alkuperäiset tositteet ylimääräisistä kuluista, 
virkatodistus sukulaisuussuhteesta sekä muut 
vakuutustapahtumaan liittyvät asiapaperit.

menetettyjen matkapäivien korvaamista varten 
korvauksenhakijan tulee toimittaa myös selvitys, 
josta ilmenee vakuutetun suunniteltu matkalta-
paluupäivä.

9.4  matkalta myöhästyminen tai  
matkan odottaminen

korvauksenhakijan tulee toimittaa vakuutus-
yhtiölle liikennöitsijän tai viranomaisen todistus 
vakuutustapahtumasta.

jos korvausta haetaan matkan myöhästymi-
sestä tai odottamisesta, tulee lisäksi toimittaa 
alkuperäiset tositteet kuluista.

9.5  kuolintapaus

kuolinkorvauksen maksamista varten korvauk-
senhakijan on toimitettava vakuutusyhtiölle va-
kuutetun kuolintodistus, poliisitutkintapöytäkirja 
ja virallinen selvitys edunsaajista.

kotiinkuljetuskustannuksista tai hautauskus-
tannuksista ulkomailla tulee toimittaa yhtiölle 
alkuperäiset laskut tai kuitit.

9.6  vahingon selvittelykulut

vahingon selvittelykuluina vakuutuksesta korva-
taan poliisitutkintapöytäkirjan lunastusmaksu ja 
korjauskustannusarvio, jotka vakuutusyhtiö on 
pyytänyt, sekä vakuutusyhtiön etukäteen hyväk-
symä hätäapu- tai korvauspalvelun kustannus.
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matkavastuuvakuutus

matkavastuuvakuutukseen sovelletaan matka-
vakuutusten yhteisiä määräyksiä ja muilta osin 
perheen vastuuvakuutuksen ehtoja seuraavin 
poikkeuksin.

1  vakUUTETUT

vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen 
kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti 
asuvat henkilöt, ellei vakuutuskirjaan ole muuta 
merkitty.

2  kOrvaTTavaT 
 vakUUTUSTapahTUmaT

Perheen vastuuvakuutuksen ehtojen kohdasta 
4.2 poiketen vakuutus sisältää korvausvelvolli-
suuden, joka vakuutetulle aiheutuu hänen tila-
päisesti vuokraamalleen polkupyörälle, mopolle, 
skootterille tai vastaavalle vesikulkuneuvolle 
äkillisesti tuottamastaan vahingosta. samoin 
edellytyksin korvataan ulkomailla enintään 14 

vuorokaudeksi vuokratuille suksille, sauvoille 
tai lumilaudoille aiheutetut vahingot.

Rajoitus:
Vahinko korvataan näissä tapauksissa enin-
tään 340 euroon asti.

matkaoikeusturvavakuutus

matkaoikeusturvavakuutukseen sovelletaan 
matkavakuutusten yhteisiä määräyksiä ja muilta 
osin perheen oikeusturvavakuutuksen ehtoja 
seuraavin poikkeuksin.

1  vakUUTUkSEn TarkOITUS

vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään 
liittyvissä asioissa matkustajan ominaisuudessa 
vakuutuksen voimassaolo-alueella ja -aikana 
sattuneissa perheen oikeusturvavakuutuksen 
mukaisissa vakuutustapahtumissa.

2  vakUUTETUT

vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen 
kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti 
asuvat henkilöt, ellei vakuutuskirjaan ole 
muuta merkitty.

3  TUOmIOISTUImET

vakuutettu voi käyttää vakuutusta vakuutusta-
pahtumissa, jotka voidaan välittömästi saattaa 
suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai 
vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa.

vakuutuksesta ei siten korvata kuluja asioissa, 
jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa 
tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi lääninhal-
lituksessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeu-
dessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 

YLeiset soPimusehdot

Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutus-
sopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. niitä sovel-
letaan sekä henkilö- että vahinkovakuutuksiin, 
jollei jonkin kohdan otsikosta tai tekstistä käy 
ilmi, että se koskee vain henkilö- tai vahinko-
vakuutusta. 

Yleiset sopimusehdot sisältävät olennaisilta osin va-
kuutussopimuslain (543/94) määräyksiä. suluissa 
olevat pykälämerkinnät viittaavat niihin vakuutusso-
pimuslain säännöksiin, joissa käsitellään mainittuja 
asioita. vakuutussopimukseen sovelletaan myös 
niitä vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei näi-
hin yleisiin sopimusehtoihin ole kirjoitettu.

1  kESkEISET kÄSITTEET 
 (2 §, 6 §, 16 §, 17 § ja 31 §)

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena 
on luonnollinen henkilö. henkilövakuutuksia 
ovat hoitokulu-, sairaanhoito-, sairauskulu-, 
tapaturma-, henki-, työkyvyttömyys- ja matkus-
tajavakuutukset.

Vahinkovakuutus on vakuutus, joka otetaan 
esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden 
tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman me-
netyksen korvaamiseksi. vahinkovakuutuksia 
ovat omakoti-vakuutus, laaja kotivakuutus, 
kotivakuutus, palovakuutus, matkatavarava-

kuutus, arvotavaravakuutus, pienvenevakuu-
tus, seuraeläinvakuutukset, metsävakuutus, 
metsäpalovakuutus, vastuuvakuutukset ja 
oikeusturvavakuutukset.

Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö määri-
tellään vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa.

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt vakuu-
tuksenantajan kanssa vakuutussopimuksen. 

Vakuutuksenantajana henki- ja työkyvyttömyys-
vakuutuksissa on oP-henkivakuutus oy. mat-
kavakuutuksissa (matkustaja-, matkatavara-, 
matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutukset) 
vakuutuksenantajana on vakuutusosakeyhtiö 
eurooppalainen. muissa vakuutuksissa vakuu-
tuksenantajana on Pohjola vakuutus oy.

vakuutuksenantajista käytetään näissä ehdois-
sa nimitystä vakuutusyhtiö. vakuutuskirjassa 
mainitaan sopimuksen vakuutuksenantajat. 

Vakuutettu on se, joka on henkilövakuutuksen 
kohteena tai jonka hyväksi vahinkovakuutus 
on voimassa.

Vakuutuskausi on sovittu vakuutuskirjaan mer-
kitty vakuutuksen voimassaoloaika.

Vakuutusmaksukausi on ajanjakso, jolta va-
kuutusmaksu on säännöllisin väliajoin sovittu 
maksettavaksi.

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka pe-
rusteella vakuutuksesta suoritetaan korvausta.

Suojeluohje on vahinkovakuutuksessa va-
kuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin 
kirjallisesti asetettu velvollisuus noudattaa mää-
räyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta 
järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa 
vahingon syntymistä.

2  TIETOjEn  anTamInEn  EnnEn  
vakUUTUSSOpImUkSEn  
TEkEmISTÄ

2.1  vakuutusyhtiön tiedonanto-
 velvollisuus (5 § ja 9 §)

vakuutusyhtiö antaa ennen vakuutussopimuksen 
solmimista vakuutuksen hakijalle vakuutustar-
peen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi 
tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusyhtiön 
omista vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista 
ja vakuutusehdoista. tietoja annettaessa kiinni-
tetään huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin 
rajoituksiin. vakuutusten etämyynnissä kulutta-
jalle on lisäksi annettava kuluttajansuojalain 6a 
luvussa tarkoitetut ennakkotiedot.

-  vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran 
katoamisesta tai sen unohtamisesta.

arvoesineeksi luetaan muun muassa korut, 
jalometalliesineet, turkikset, arvokokoelmat ja 
taide-esineet.

vakuutuksesta korvataan kuitenkin muun mat-
katavaran kuin maksuvälineiden ja arvopa-
pereiden katoamisesta tai sen unohtamisesta 
aiheutunut vahinko 120 euroon asti edellyttäen, 
että vahingon tapahtumahetki ja -paikka sekä 
olosuhteet määritellään ja että vahinko matkan 

aikana on heti tapahtumapaikalla havaittu ja 
siitä on tuolloin ulkopuoliselle todistettavasti 
ilmoitettu. matkanjärjestäjän tai vastaavan 
haltuun luovutetun matkatavaran katoaminen 
korvataan täysimääräisesti enintään vakuutus-
määrään asti.

6  SUOjELUOhjEET ja  
kOrvaUSSÄÄnnöT

jos vahinko on vakuutusehtojen mukaan kor-
vattava, vakuutuksessa noudatetaan vahinkova-
kuutusten suojeluohjeiden kohtia 1,3 ja 5.

matkatavaravakuutuksessa ei sovelleta alivakuu-
tusta koskevia korvaussääntöjä. muutoin korvaus 
lasketaan vahinkovakuutusten korvaussääntöjen 
mukaan.



33

jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutusta 
markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle anta-
matta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai on antanut 
hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, 
vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa 
sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla on saa-
miensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

2.2  vakuutuksenottajan ja vakuutetun 
tiedonantovelvollisuus 

 (22 §, 23 § ja 24 §)

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen 
vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydel-
liset vastaukset vakuutusyhtiön esittämiin kysy-
myksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön 
vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenotta-
jan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutuskauden 
aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuu-
tusyhtiölle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi 
havaitsemansa tiedot.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäes-
sään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt 
vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido vakuutusyh-
tiötä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus pitää suoritetut 
vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

2.3  Tiedonantovelvollisuuden  
laiminlyönti

2.3.1 henkilövakuutus (24 §)
Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahalli-
sesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää 
vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuu-
tensa henkilövakuutuksessa ja vakuutusyhtiö ei 
olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oikeat 
ja täydelliset vastaukset olisi annettu, on vakuu-
tusyhtiö vastuusta vapaa. Jos vakuutusyhtiö olisi 
myöntänyt vakuutuksen ainoastaan korkeampaa 
maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla kuin 
oli sovittu, vakuutusyhtiön vastuu rajoittuu siihen, 
mikä vastaa sovittua vakuutusmaksua tai niitä 
ehtoja, joilla vakuutus olisi myönnetty.

mitä edellä on sanottu vakuutuksenottajan tai 
vakuutetun tiedonantovelvollisuuden laiminlyön-
nin seuraamuksista henkilövakuutuksessa ei 
sovelleta, jos se johtaisi vakuutuksenottajan tai 
muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun kannalta 
ilmeiseen kohtuuttomuuteen.

2.3.2 vahinkovakuutus (23 § ja 34 §)
Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on 
tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei 
voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedon-
antovelvollisuutensa vahinkovakuutuksessa, 
korvausta voidaan alentaa tai se evätä. har-
kittaessa onko korvausta alennettava tai se 
evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys 
seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun 
antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, on 
ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan 
huomioon vakuutuksenottajan ja vakuutetun 
tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä 
olosuhteet muutoin.

3  vakUUTUSYhTIön vaSTUUn  
aLkamInEn ja vakUUTUS- 
SOpImUkSEn vOImaSSaOLO

3.1  vakuutusyhtiön vastuun 
 alkaminen (11 §)

vakuutusyhtiön vastuu alkaa osapuolten yhtei-
sesti sopimasta ajankohdasta, joka on merkitty 
vakuutuskirjaan. jollei alkamisajankohdasta 
ole sovittu, vakuutusyhtiön vastuu alkaa, kun 
vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö on antanut 
tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen 
sopijapuolen tarjoukseen.

Vakuutusyhtiön vastuun alkamisen edellytyk-
senä on vakuutuskautta koskevan vakuutus-
maksun suorittaminen

-  aina, kun kyseessä on määräaikainen 
matkavakuutus,

-  kun vakuutusyhtiö on asettanut jatkuvan 
matkavakuutuksen voimaantulon edelly-
tykseksi ensimmäisen vakuutuskauden 
maksun maksamisen tai

-  kun siihen on erityisiä syitä esimerkiksi 
vakuutuksenottajan aikaisemman maksun 
laiminlyönnin vuoksi.

Maksamisedellytyksestä tehdään merkintä 
maksulippuun.

Syntymästä alkavaksi varattavassa hoitokuluva-
kuutuksessa vakuutusyhtiön vastuun alkamisen 
edellytyksenä on varausmaksun suorittaminen 
kokonaisuudessaan viimeistään laskussa 
mainittuna eräpäivänä. Tästä edellytyksestä 
tehdään merkintä laskun saatteeseen.

jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt 
kirjallisen vakuutushakemuksen vakuutusyhtiölle 
ja jos on ilmeistä, että vakuutusyhtiö olisi hake-
muksen hyväksynyt, vakuutusyhtiö vastaa myös 
hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen 
sattuneesta vakuutustapahtumasta.

vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka 
vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt 
vakuutusyhtiön edustajalle, katsotaan jätetyksi 
tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle. jollei ole selvi-
tystä siitä, mihin vuorokauden aikaan vastaus 
tai hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan 
tämän tapahtuneen klo 24.00.

3.2  vakuutuksen myöntämisen  
perusteet (10 §)

vakuutusmaksu ja muut sopimusehdot määräy-
tyvät vakuutussopimuksen vuosipäivän mukaan. 
jos sopimukseen lisätään vakuutus, tämän 
vakuutuksen osalta vakuutusmaksu ja muut 
sopimusehdot määräytyvät lisätyn vakuutuksen 
alkamisajankohdan mukaan.

henkilövakuutuksessa vakuutetun terveydentila 
arvioidaan ja ikä lasketaan vakuutushakemuksen 
antamisen tai jättämisen mukaisen ajankohdan 
terveydentilan ja iän perusteella. vakuutusyhtiö ei 
hylkää henkilövakuutusta koskevaa hakemusta sillä 
perusteella, että vakuutustapahtuma on sattunut tai 
sen henkilön, jolle vakuutusta haetaan, terveyden-
tila on huonontunut sen jälkeen, kun hakemusasia-
kirjat on annettu tai lähetetty vakuutusyhtiölle.

3.3  vakuutussopimuksen voimassaolo

3.3.1 henkilövakuutus (17§)
vakuutussopimus on ensimmäisen vakuu-
tusmaksukauden päätyttyä voimassa sovitun 
vakuutusmaksukauden kerrallaan, jollei vakuu-
tuksenottaja tai vakuutusyhtiö irtisano sopimusta. 
tätä irtisanomisoikeutta vakuutusyhtiöllä ei 
kuitenkaan ole henkivakuutuksessa eikä työky-
vyttömyysvakuutuksessa.

vakuutussopimus voi päättyä myös muista jäl-
jempänä kohdissa 4.2 ja 14 mainituista syistä.

3.3.2 vahinkovakuutus (16 §)
vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutus-
kauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutus-
kauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai 
vakuutusyhtiö irtisano sopimusta.

vakuutussopimus voi päättyä myös muista jäl-
jempänä kohdissa 4.2 ja 14 mainituista syistä.

3.3.3 määräaikainen vakuutussopimus
vakuutus voi olla myös määräaikainen, jolloin se 
on voimassa sovitun vakuutuskauden. vakuutus 
voi kuitenkin päättyä kesken vakuutuskauden 
jäljempänä kohdissa 4.2, 14.1 ja 14.2 maini-
tuista syistä.

jos määräaikaisessa matkavakuutuksessa pa-
luu matkalta kotimaahan myöhästyy vakuutetus-
ta riippumattomista syistä, pitenee vakuutuksen 
voimassaoloaika 48 tunnilla.

4  vakUUTUSmakSU

4.1  vakuutusmaksun suorittaminen (38 §)

vakuutusmaksu on suoritettava kuukauden 
kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö lähetti va-
kuutuksenottajalle maksuvaatimuksen. ensim-
mäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse suorittaa 
ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista eikä 
myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutus-
maksukauden tai vakuutuskauden alkamista. 
Poikkeuksena ovat kohdan 3.1 tilanteet, joissa 
maksun suorittaminen on vakuutusyhtiön vas-
tuun alkamisen edellytys.

vakuutussopimuksen kaikkien vakuutusten mak-
sut yhdistetään yhdeksi maksuksi, joka laskute-
taan yhdessä tai useammassa erässä sopimuksen 
mukaan. jos vakuutussopimuksen muutoksesta 
johtuvaa maksua ei ole yhdistetty aikaisemmin 
sovittuihin eriin, laskutetaan tämä maksu erikseen. 
vakuutussopimukseen maksettu vakuutusmaksu 
jaetaan sopimuksen kaikkien vakuutusten hyväksi 
maksusuorituksen ja veloituksen mukaisessa 
suhteessa niin, että kaikki jatkuvat vakuutukset 
ovat voimassa samaan päivämäärään.

jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaik-
kien vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien 
maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus 
määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen 
suorituksellaan lyhennetään. vakuutusmaksu 
käytetään kuitenkin sen vakuutussopimuksen 
hyväksi, jonka maksulipulla se on maksettu, 
ja tämän vakuutussopimuksen vanhimman 
maksamatta olevan saatavan lyhentämiseen, 
ellei vakuutuksenottaja ole kirjallisesti erikseen 
toisin määrännyt.

4.2  vakuutusmaksun viivästyminen (39 §)

Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuu-
tusmaksun suorittamisen osittain tai kokonaan 
kohdassa 4.1 tarkoitetussa määräajassa, vakuu-
tusyhtiöllä on oikeus irtisanoa koko vakuutus-
sopimus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisa-
nomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. 
Irtisanomisen voi suorittaa yksi vakuutusyhtiö 
myös toisen vakuutusyhtiön osalta.

jos vakuutuksenottaja suorittaa koko vakuu-
tusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, 
vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan ku-
luttua. vakuutusyhtiö mainitsee tästä mahdollisuu-
desta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa.

jos maksun laiminlyönti on johtunut vakuutuk-
senottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on jou-
tunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen 
seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään, vakuu-
tus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 
päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. vakuutus 
päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua irtisanomisajan päättymisestä. irtisano-
misilmoituksessa mainitaan tästä mahdollisuu-
desta vakuutuksen määräaikaiseen jatkumiseen. 
Vakuutuksenottajan on ilmoitettava kirjallisesti 
tässä tarkoitetusta maksuvaikeudesta vakuu-
tusyhtiölle viimeistään irtisanomisaikana.

Jos vakuutusmaksua ei suoriteta edellä koh-
dassa 4.1 tarkoitetussa määräajassa, myöhäs-
tymisajalta on suoritettava korkolain mukaista 
viivästyskorkoa.

Vakuutusyhtiö on oikeutettu korvauksiin 
vakuutusmaksun perinnästä aiheutuneista 
kuluista perintälain mukaisesti. Jos vakuutus-
maksu peritään oikeusteitse, on vakuutusyhtiö 
oikeutettu lisäksi lain mukaisiin oikeudenkäyn-
timaksuihin ja -kuluihin. 
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Vakuutusyhtiö voi siirtää saatavansa perittä-
väksi kolmannelle osapuolelle. 

4.3  päättyneen henkilövakuutuksen  
voimaansaattaminen (43 §)

jos henkilövakuutus on päättynyt muun kuin 
ensimmäisen vakuutusmaksun suorittamatta 
jättämisen vuoksi, vakuutus tulee uudelleen 
voimaan, jos vakuutuksenottaja maksaa suo-
rittamatta jätetyn vakuutusmaksun kuuden kuu-
kauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. 
vakuutusyhtiö mainitsee tästä mahdollisuudesta 
irtisanomista koskevassa ilmoituksessa.

jos vakuutus tulee uudelleen voimaan, vakuu-
tusyhtiön vastuu alkaa maksun suorittamista 
seuraavasta päivästä.

4.4  viivästyneen vahinkovakuutus- 
maksun suorittaminen (42 §)

jos vakuutuksenottaja suorittaa vahinkovakuu-
tuksen koko vakuutusmaksun sen jälkeen, kun 
vakuutus on päättynyt, vakuutusyhtiön vastuu 
alkaa maksun suorittamista seuraavasta päi-
västä. vakuutus on tällöin voimassa alun perin 
sovitun vakuutuskauden loppuun siitä lukien, 
kun vakuutus tuli uudelleen voimaan.

jos vakuutusyhtiö ei kuitenkaan halua saattaa päät-
tynyttä vakuutusta uudelleen voimaan, vakuutusyh-
tiö ilmoittaa 14 päivän kuluessa vakuutusmaksun 
suorittamisesta lukien vakuutuksenottajalle, ettei se 
suostu ottamaan maksua vastaan.

4.5  vakuutusmaksun palauttaminen  
sopimuksen päättyessä (45 §)

jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikai-
semmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutus-
maksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on 
ollut voimassa. muu osa jo suoritetusta vakuutus-
maksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. 

Palautettavaa vakuutusmaksua määrättäessä 
voimassaoloaika lasketaan päivinä sen vakuutus-
kauden mukaan, jota vakuutusmaksu koskee.

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta 
jäljempänä tässä kohdassa mainituissa tilan-
teissa tai kun asiassa on menetelty vilpillisesti 
kohdassa 2.2 tarkoitetuissa tilanteissa. Vakuu-
tusmaksua ei kuitenkaan palauteta erikseen, 
jos palautettava maksu on vähemmän kuin 
vakuutussopimuslaissa mainittu euromäärä.

Vakuutusyhtiö perii matkavakuutuksesta, 
arvotavaravakuutuksesta sekä eläinten eläin- 
ja hoitokuluvakuutuksista vakuutuskirjassa 
mainitun vähimmäismaksun.

Hoitokuluvakuutuksen varausmaksua ei pa-
lauteta, vaikka vakuutus ei tulisi voimaan tai 
vaikka se irtisanottaisiin. 

4.6  kuittaus palautettavasta maksusta

Vakuutusyhtiö voi vähentää palautettavasta 
vakuutusmaksusta maksamattomat eräänty-
neet vakuutusmaksut ja muut vakuutusyhtiön 
erääntyneet saatavat kaikkien niiden vakuutus-
yhtiöiden osalta, jotka voivat olla vakuutukse-
nantajana Mittaturvasopimuksessa.

4.7  maksunalennus (bonus)

jos vakuutuskirjaan on merkitty, että vakuutuk-
seen sovelletaan bonusjärjestelmää, vakuutuk-
sen maksusta annetaan alennusta vakuutusyh-
tiön ilmoittamien perusteiden mukaisesti. Bonus 
alenee vakuutuksesta suoritetun korvauksen 
johdosta sen mukaan kuin mainituissa perus-
teissa on erikseen määrätty.

kirjallisia tietoja bonusperusteista on saatavissa 
vakuutusyhtiöltä.

5  TIETOjEn anTamInEn SOpImUkSEn 
vOImaSSaOLOaIkana

5.1  vakuutusyhtiön tiedonanto- 
velvollisuus (6 §, 7 § ja 9 §)

vakuutussopimuksen solmimisen jälkeen 
vakuutusyhtiö antaa vakuutuksenottajalle va-
kuutuskirjan sekä vakuutusehdot. vakuutusten 
etämyynnissä kuluttajalle sovelletaan kuitenkin 
mitä kuluttajansuojalain 6 a luvun 11 §:ssä 
säädetään.

vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutusyhtiö 
lähettää vakuutuksenottajalle vuosittain tiedon 
vakuutusmäärästä ja muista sellaisista vakuu-
tusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuk-
senottajalle ilmeistä merkitystä.

jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutuksen 
voimassaoloaikana antanut vakuutuksesta puut-
teellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, 
vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa 
sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saa-
miensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää, 
jos tällaisten puutteellisten, virheellisten taikka 
harhaanjohtavien tietojen voidaan katsoa vaikut-
taneen vakuutuksenottajan menettelyyn. tämä ei 
kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutusyhtiö tai 
sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen 
jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

5.2  vakuutuksenottajan  
tiedonantovelvollisuus vaaran lisään-
tymisestä

5.2.1 henkilövakuutus (27 §)
Vakuutuksenottajan tulee henkilövakuutukses-
sa ilmoittaa vakuutusyhtiölle yhtiön vastuun 
arvioimisen kannalta merkityksellisten seikkojen 
muutoksesta. Tällaisesta muutoksesta on ilmoi-
tettava vakuutusyhtiölle viipymättä ja kuitenkin vii-
meistään muutosta seuraavan vakuutusmaksun 
suorittamisen yhteydessä. Vaaraa lisäävä muutos 
voi olla esimerkiksi vakuutetun yhtäjaksoinen yli 
vuoden kestävä oleskelu ulkomailla.

Jos vakuutuksenottaja henkilövakuutuksessa 
on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei 
voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt ilmoittaa 
edellä mainitusta vaaran lisääntymisestä ja 
vakuutusyhtiö ei asiantilan muuttumisen vuoksi 
olisi enää pitänyt vakuutusta voimassa, on va-
kuutusyhtiö vastuusta vapaa. Jos vakuutusyhtiö 
tosin olisi jatkanut vakuutusta, mutta ainoastaan 
korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla 
ehdoilla, vakuutusyhtiön vastuu rajoittuu siihen, 
mikä vastaa vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, 
joilla vakuutusta olisi jatkettu.

mitä edellä on sanottu henkilövakuutuksessa 
vahingonvaaran ilmoittamisen laiminlyönnin seu-
raamuksista, ei kuitenkaan sovelleta, jos se johtaisi 
vakuutuksenottajan tai muun vakuutuskorvaukseen 
oikeutetun kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen.

5.2.2 vahinkovakuutus (26 § ja 34 §)
Vakuutuksenottajan tulee vahinkovakuutuk-
sessa ilmoittaa vakuutusyhtiölle vakuutussopi-
musta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa 
tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa 
vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olen-
naisesta vahingonvaaraa lisäävästä muutok-
sesta, jota vakuutuksenantajan ei voida katsoa 
ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä. 
Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tällaises-
ta muutoksesta vakuutusyhtiölle viipymättä 
ja kuitenkin viimeistään muutosta seuraavan 
vakuutusmaksun suorittamisen yhteydessä.

Vaaraa lisääviä muutoksia voivat olla esimerkiksi 
vakuutuskohteen korjaus-, muutos- ja laajennustoi-
met, käytön muuttuminen sekä luovuttaminen mui-
den kuin vakuutettujen käyttöön kolmea kuukautta 
pidemmäksi ajaksi yhdenjaksoisesti tai siirtäminen 
muihin kuin kodinomaisiin tiloihin.

Jos vakuutuksenottaja on vahinkovakuutuksessa 
tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida 
pitää vähäisenä, laiminlyönyt ilmoittaa vaaran 
lisääntymisestä, korvausta voidaan alentaa tai se 
evätä. harkittaessa, onko korvausta alennettava 
tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merki-
tys vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella 
olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen. 
Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan 
tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä 
olosuhteet muutoin.

5.3  vahingonvaaran vähentyminen

jos vahingonvaara on vähentynyt siinä määrin, 
että sillä on vaikutusta vakuutussopimukseen, 
yhtiö on vakuutuksenottajan ilmoitettua asiasta 
velvollinen tarkistamaan vakuutusmaksua ja va-
kuutusehtoja muuttuneita olosuhteita vastaaviksi 
muutosajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisin-
taan kuluvan vakuutuskauden alusta lukien.

6  vELvOLLISUUS ESTÄÄ ja  
rajOITTaa vahIngOn SYnTYmISTÄ 
vahInkOvakUUTUkSESSa

6.1  velvollisuus noudattaa  
suojeluohjeita (31 § ja 34 §)

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, va-
kuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja 
suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai 
huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäise-
nä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, 
voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se 
evätä. harkittaessa, onko korvausta alennettava 
tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merki-
tys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahin-
gon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon 
vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden 
laatu sekä olosuhteet muutoin.

6.2  vahingon torjumis- ja rajoittamis-
velvollisuus (pelastamisvelvollisuus) 
(32 §, 34 § ja 61 §)

Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi 
uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan 
huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittami-
sesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, 
vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin va-
kuutusyhtiön oikeuden säilyttämiseksi vahingon 
aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun on pyrittävä 
esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttajan 
henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu ran-
gaistavalla teolla, vakuutetun tulee viivytyksettä 
ilmoittaa asiasta poliisiviranomaisille ja vaatia 
oikeudessa rikoksentekijöille rangaistusta, jos 
vakuutusyhtiön etu sitä vaatii. Vakuutetun tulee 
muutoinkin noudattaa vakuutusyhtiön vahingon 
torjumiseksi ja rajoittamiseksi antamia ohjeita.

vakuutusyhtiö korvaa edellä mainitun pelas-
tamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet 
kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmää-
rä siten ylitettäisiinkin.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuu-
desta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 
edellä tarkoitetun pelastamisvelvollisuutensa, 
voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se 
evätä. harkittaessa, onko korvausta alennettava 
tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä mer-
kitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymi-
seen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun 
tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä 
olosuhteet muutoin.
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6.3  Suojeluohjeiden ja pelastamis- 
velvollisuuden laiminlyönti vastuu-
vakuutuksessa (31 § ja 32 §)

vastuuvakuutuksessa ei korvausta vakuutetun 
huolimattomuuden takia alenneta eikä evätä.

Jos vakuutettu on kuitenkin laiminlyönyt 
suojeluohjeen noudattamisen tai pelasta-
misvelvollisuutensa tahallisesti tai törkeästä 
huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin 
tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut laimin-
lyöntiin, korvausta voidaan alentaa tai se evätä. 
jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeiden 
noudattamisen tai pelastamisvelvollisuutensa 
törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuu-
tetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on 
vaikuttanut laiminlyöntiin, vakuutusyhtiö suo-
rittaa kuitenkin vastuuvakuutuksesta vahinkoa 
kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan 
korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai 
konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyt-
tömyyden vuoksi saanut perityksi.

7  vakUUTUSTapahTUman 
 aIhEUTTamInEn

7.1  henkilövakuutus

7.1.1 vakuutetun aiheuttama vakuutustapah-
tuma (28 §)
Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa vakuutet-
tua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut 
vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtu-
man törkeästä huolimattomuudesta, vakuutusyh-
tiön vastuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin 
olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

7.1.2 vakuutuskorvaukseen oikeutetun aiheut-
tama vakuutustapahtuma (29 §)
Jos muu vakuutuskorvaukseen oikeutettu henkilö 
kuin vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuu-
tustapahtuman, vakuutusyhtiö on häneen nähden 
vastuusta vapaa. Jos henkilö on aiheuttanut vakuu-
tustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai 
jos hän on ollut sellaisessa iässä tai mielentilassa, 
ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikok-
sesta, hän voi saada vakuutuskorvauksen tai osan 
siitä ainoastaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi 
ottaen huomioon ne olosuhteet, joissa vakuutus-
tapahtuma on aiheutettu.

jos vakuutettu on kuollut, maksetaan muille 
korvaukseen oikeutetuille se osa vakuutuskor-
vauksesta, jota ei makseta vakuutustapahtuman 
aiheuttajalle tai aiheuttajille.

7.2  vahinkovakuutus (30 § ja 34 §)

Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa vakuutet-
tua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut 
vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapah-
tuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos 
vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö 
on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan 
hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

harkittaessa, onko korvausta edellä mainituissa 
tapauksissa alennettava tai se evättävä, otetaan 
huomioon, mikä merkitys vakuutetun henkilön toi-
menpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi 
otetaan huomioon vakuutetun henkilön tahallisuus tai 
huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

7.3  vakuutustapahtuman aiheuttaminen 
vastuuvakuutuksessa (30 § ja 34 §)

jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtu-
man törkeästä huolimattomuudesta tai jos va-
kuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö 
on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, vakuutus-
yhtiö suorittaa kuitenkin vastuuvakuutuksesta 

vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen 
osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa 
tai konkurssissa todetun vakuutetun maksuky-
vyttömyyden vuoksi saanut perityksi.

8  SamaSTamInEn vahInkO-
 vakUUTUkSESSa (33 §)

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys 
on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suoje-
luohjeen noudattamisesta tai pelastamisvelvolli-
suudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön
1)  joka vakuutetun suostumuksella on vas-

tuussa vakuutuksen kohteena olevasta 
moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajo-
neuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta 

2)  joka omistaa vakuutetun omaisuuden 
yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä 
yhdessä hänen kanssaan tai

3)  joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä 
taloudessa ja käyttää vakuutettua omai-
suutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun 
kysymys on suojeluohjeen noudattamisesta, 
sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka 
tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ tai 
virkasuhteen perusteella on huolehtia suoje-
luohjeen noudattamisesta.

Kun vakuutuksenottajaksi on merkitty yritys, 
joka vakuutussopimuslain 3 §:n mukaan ei ole 
rinnastettavissa kuluttajaan, vakuutuksenotta-
jaan samastetaan
1)  avoimen yhtiön yhtiömies
2)  kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiö-

mies
3)  osakeyhtiön osakas, joka itse omistaa yli 

puolet yhtiön osakkeista, ja
4)  vakuutuksenottajan työntekijä, jonka 

käytössä vakuutettu omaisuus on.

9  kOrvaUSmEnETTELY

9.1  korvauksen hakijan velvollisuudet 
(69 § ja 72 §)

korvauksen hakijan tulee noudattaa kunkin hen-
kilö- ja vahinkovakuutuksen ehdoissa korvauksen 
hakemisesta annettuja ohjeita ja toimittaa niissä 
mainitut asiakirjat vakuutusyhtiölle. asiakirjat ja 
selvitykset korvauksen hakijan on hankittava ja 
toimitettava yhtiölle omalla kustannuksellaan, 
ellei mainituissa ehdoissa tai muutoin ole toisin 
sovittu.

korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan 
selvitykset, jotka ovat kohtuudella hänen saata-
vissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuu-
tusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä.

rikoksesta on viipymättä ilmoitettava tapahtu-
mapaikan poliisiviranomaiselle.

vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan 
korvausta ennen kuin se on saanut edellä mai-
nitut selvitykset.

Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman 
jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle 
vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merki-
tystä vakuutustapahtuman ja vakuutusyhtiön 
vastuun selvittämisen kannalta, voidaan hänen 
korvaustaan alentaa tai se evätä sen mukaan kuin 
olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Korvauskäsittelyssä voidaan tarkistaa eri yhti-
öille ilmoitettuja vahinkoja vahinkovakuutuksia 
koskevasta vakuutusyhtiöiden yhteisestä 
tietojärjestelmästä.

9.2  korvausoikeuden vanhentuminen  
(73 §)

Vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä 
vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija 

sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta 
ja viimeistään 10 vuoden kuluttua vakuutusta-
pahtuman sattumisesta. Korvausvaatimuksen 
esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen 
vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta 
ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menet-
tää oikeutensa korvaukseen.

9.3  vakuutusyhtiön velvollisuudet 
 (7 §, 8 §, 9 §, 67 §, 68 § ja 70 §)

vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen vakuu-
tusyhtiö on velvollinen antamaan korvauksen 
hakijalle kuten esimerkiksi vakuutetulle, edun-
saajalle ja kohdassa 15.4 tarkoitetuissa tilanteissa 
vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineelle tietoja 
vakuutuksen sisällöstä ja korvauksen hakemis-
menettelystä. korvauksen hakijalle mahdollisesti 
annetut ennakkotiedot tulevasta korvauksesta, 
korvausmäärästä tai korvauksen suorittamistavas-
ta eivät vaikuta vakuutussopimuksen mukaiseen 
suoritusvelvollisuuteen. 

vakuutusyhtiö suorittaa vakuutustapahtumasta joh-
tuvan vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen 
tai ilmoittaa, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja 
viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on 
saanut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeel-
liset asiakirjat ja tiedot. jos korvauksen määrä ei 
ole riidaton, vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin edellä 
mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.

vastuuvakuutusta koskevasta korvauspää-
töksestä vakuutusyhtiö lähettää tiedon myös 
vahinkoa kärsineelle.

vakuutusyhtiö ilmoittaa vajaavaltaisen koti-
paikan holhousviranomaiselle vajaavaltaiselle 
suoritettavasta muusta kuin kustannusten tai 
varallisuuden menetysten korvaamista koske-
vasta vakuutuskorvauksesta.

viivästyneelle korvaukselle vakuutusyhtiö mak-
saa korkolaissa säädetyn viivästyskoron.

9.4  kuittaus vakuutuskorvauksesta

Vakuutusyhtiö voi vähentää korvauksesta 
maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut 
ja muut vakuutusyhtiön erääntyneet saatavat 
kaikkien niiden vakuutusyhtiöiden osalta, jotka 
voivat olla vakuutuksenantajana Mittaturvaso-
pimuksessa.

10  YLI- ja aLIvakUUTUS 
 vahInkOvakUUTUkSESSa

Ylivakuutusta (57 §) sekä alivakuutusta (58 §) 
koskevat säännökset ovat korvaussäännöissä.

11  mUUTOkSEn  hakEmInEn  
vakUUTUSYhTIön  pÄÄTökSEEn 

 (8 §, 68 § ja 74 §)

vakuutuksenottajalla tai korvauksenhakijalla on 
käytettävissään eri keinoja saadakseen muutosta 
vakuutusyhtiön päätökseen. jos yhteydenotto va-
kuutusyhtiöön ei selvitä asiaa, hän voi kysyä neu-
voa ja opastusta vakuutus- ja rahoitusneuvon-
nasta tai pyytää ratkaisusuositusta lautakunnista. 
tyytymättömällä on myös mahdollisuus nostaa 
kanne oikeudessa vakuutusyhtiötä vastaan.

11.1  Itseoikaisu

jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija epäilee 
virhettä vakuutusyhtiön päätöksessä, hänellä on 
oikeus saada lähempää tietoa seikoista, jotka ovat 
johtaneet ratkaisuun. vakuutusyhtiö oikaisee päätök-
sen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta.

11.2  vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja  
ratkaisuja antavat lautakunnat

jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija on 
tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen, hän 
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voi kysyä neuvoa ja opastusta vakuutus- ja 
rahoitusneuvonnasta. toimisto on puolueeton 
elin, jonka tehtävänä on neuvoa kuluttajia 
vakuutus- ja korvausasioissa. vakuutusyhtiön 
päätös voidaan viedä toimiston yhteydessä 
toimivaan vakuutuslautakuntaan. sen tehtävänä 
on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksistä, 
jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa 
ja soveltamista vakuutussuhteessa.

vakuutusyhtiön päätös voidaan saattaa ratkais-
tavaksi myös kuluttajariitalautakuntaan, joka 
antaa ratkaisusuosituksia kuluttajansuojalain-
säädännön perusteella.

Lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka 
on vireillä oikeudessa tai on siellä käsitelty. 
neuvontapalvelut ja lautakuntien lausunnot ovat 
maksuttomia.

11.3  käräjäoikeus

jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija 
ei tyydy vakuutusyhtiön päätökseen, hän voi 
panna vireille kanteen vakuutusyhtiötä vastaan. 
kanne voidaan panna vireille joko asianosaisen 
suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa 
tai vakuutusyhtiön kotipaikan taikka suomessa 
olevan vahinkopaikan käräjäoikeudessa, jollei 
suomen kansainvälisistä sopimuksista muuta 
johdu.

Kanne vakuutusyhtiön tekemän päätöksen joh-
dosta on nostettava kolmen vuoden kuluessa 
siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon va-
kuutusyhtiön päätöksestä ja tästä määräajasta. 
Määräajan kuluttua umpeen oikeutta kanteen 
nostamiseen ei enää ole. 

12  vakUUTUSYhTIön TakaUTUmIS-
OIkEUS (75 §)

12.1  vakuutusyhtiön takautumisoikeus 
kolmatta kohtaan

vakuutetun oikeus vahingonkorvaukseen vahin-
gosta korvausvastuussa olevalta kolmannelta 
henkilöltä siirtyy vakuutusyhtiölle sen suoritta-
maan korvausmäärään saakka. jos vahingon on 
aiheuttanut luonnollinen henkilö yksityishenkilönä 
tai vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitet-
tuna työntekijänä, virkamiehenä tai muuna tässä 
lainkohdassa tarkoitettuna henkilönä, syntyy va-
kuutusyhtiölle takautumisoikeus kyseistä henkilöä 
kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vahingon 
tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai 
jos hän on korvausvastuussa vahingosta huoli-
mattomuudestaan riippumatta.

henkilövakuutuskorvauksista vakuutusyhtiöllä 
on oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä takaisin 
vain sairauden tai tapaturman aiheuttamista 
kustannuksista ja varallisuuden menetyksestä 
suoritettuja korvauksia.

12.2  muut takautumisoikeustilanteet  
vahinkovakuutuksessa

vakuutusyhtiön takautumisoikeus vakuutuk-
senottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samas-
tettua kohtaan määräytyy vakuutussopimuslain 
75 §:n 4 momentin mukaisesti.

13  vakUUTUSSOpImUkSEn 
 mUUTTamInEn

13.1  Sopimusehtojen muuttaminen  
vakuutuskauden aikana

13.1.1 henkilövakuutus (20 §, 25 § ja 27 §)
vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden aikana 
muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja 
vastaamaan oikeita tai muuttuneita olosuhteita, jos 
1)  vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahalli-

sesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida 
pitää vähäisenä, laiminlyönyt kohdassa 2.2 

tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa ja 
vakuutusyhtiö, jos oikeat tiedot olisi annet-
tu, olisi myöntänyt vakuutuksen ainoastaan 
korkeampaa maksua vastaan tai muutoin 
toisilla ehdoilla, kuin oli sovittu tai 

2)  vakuutuksenottajan tai vakuutetun va-
kuutusyhtiölle sopimusta päätettäessä 
ilmoittamissa seikoissa on vakuutus-
kauden aikana tapahtunut kohdassa 5.2 
tarkoitettu muutos ja vakuutusyhtiö ei 
muuttuneessa tilanteessa enää myöntäisi 
vakuutusta kuin korkeampaa vakuutus-
maksua vastaan tai muuttunein ehdoin.

vakuutusyhtiö lähettää vakuutuksenottajalle, 
ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon 
edellä mainitusta seikasta, ilmoituksen vakuu-
tusmaksun tai ehtojen muutoksesta.

13.1.2 vahinkovakuutus (18 §)
vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden 
aikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopi-
musehtoja vastaamaan uusia olosuhteita, jos
1)  vakuutuksenottaja tai vakuutettu on 

laiminlyönyt kohdassa 2.2 tarkoitetun 
tiedonantovelvollisuutensa tai

2)  vakuutuksenottajan tai vakuutetun va-
kuutusyhtiölle sopimusta päätettäessä 
ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutus-
kirjaan merkityssä asiantilassa on vakuu-
tuskauden aikana tapahtunut kohdassa 
5.2 tarkoitettu muutos.

vakuutusyhtiö lähettää, ilman aiheetonta viivy-
tystä saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta, 
ilmoituksen siitä, miten ja mistä ajankohdasta 
vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muut-
tuvat. ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuk-
senottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus.

13.2  jatkuvan vakuutuksen sopimus  
ehtojen muuttaminen kauden  
vaihtuessa (19 § ja 20 §)

Ilmoitusmenettely

vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden 
vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja ja -maksua 
sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on
-  uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viran-

omaisen määräys
-  ennalta-arvaamaton olosuhteiden muutos (esi-

merkiksi kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen 
luonnontapahtuma, suuronnettomuus) 

-  vakuutuksen korvausmenon muutos.

henkivakuutuksessa vakuutusyhtiöllä on oikeus 
vakuutusmaksukauden vaihtuessa muuttaa 
vakuutusehtoja ja -maksua sekä muita sopimus-
ehtoja, jos muutokseen on erityistä syytä
-  yleisen vahinkokehityksen
-  korkotason muutoksen
-  uuden tai muuttuneen lainsäädännön tai 

viranomaisen määräyksen vuoksi
eikä vakuutussopimuksen sisältö olennaisesti 
muutu alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.

vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuu-
tusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin vähäisiä 
muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutusso-
pimuksen keskeiseen sisältöön.

jos vakuutusyhtiö tekee vakuutussopimukseen 
edellä kuvattuja muutoksia, vakuutusyhtiö 
lähettää maksuvaatimuksen yhteydessä va-
kuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten va-
kuutusmaksu ja muut sopimusehdot muuttuvat. 
ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenotta-
jalla on oikeus irtisanoa vakuutus.

muutos tulee henkilövakuutuksessa voimaan 
sen vakuutusmaksukauden tai, jos maksukau-
desta ei ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta 
lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua 
ilmoituksen lähettämisestä. vahinkovakuutuk-
sessa muutos tulee voimaan sen vakuutuskau-

den alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukau-
den kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

vakuutussopimus voi lisäksi muuttua kohdan 
13.3 indeksisääntöjen mukaisesti.

vakuutuksen irtisanomista 
edellyttävät muutokset

jos vakuutusyhtiö muuttaa vakuutusehtoja, -mak-
suja tai muita sopimusehtoja muissa kuin edellä 
luetelluissa tapauksissa tai poistaa vakuutuksesta 
voimakkaasti markkinoidun edun, vakuutusyhtiön 
on kirjallisesti irtisanottava vakuutus päättymään 
vakuutuskauden lopussa. irtisanomista koskeva 
ilmoitus lähetetään viimeistään kuukautta ennen 
vakuutuskauden päättymistä. irtisanomista edel-
lyttäviä ehtomuutoksia ei voi kuitenkaan tehdä 
henki- eikä työkyvyttömyysvakuutukseen.

13.3  Indeksin vaikutus

henki-, työkyvyttömyys- ja matkustajavakuutus-
ten vakuutuskirjaan merkityt vakuutusmäärät on 
sidottu kuluttajahintaindeksiin ja sairauskulu- ja 
tapaturmavakuutusten vakuutusmäärät kulut-
tajahintaindeksin terveyden- ja sairaudenhoito-
hyödykeryhmän hintakehitykseen. jos kuitenkin 
vakuutusmäärä on iän mukaan aleneva tai 
korvauslajilla ei ole euromääräistä vakuutus-
määrää, indeksiin on sidottu vakuutusmaksu.

hoitokulu-, sairaanhoito-, sairauskulu- ja tapatur-
mavakuutuksissa omavastuun euromäärä sekä 
hoitokulu, sairaanhoito- ja sairauskuluvakuutuk-
sissa hoitokorvauslajiin liittyvä sairaalan hoitopäi-
vämaksun enimmäismäärä ja vakuutusmaksu on 
sidottu kuluttajahintaindeksin terveyden- ja sairau-
denhoito-hyödykeryhmän hintakehitykseen.

vahinkovakuutuksissa irtaimiston omaisuus-, 
matkatavara-, pienvene-, vastuu- ja oikeus-
turvavakuutusten vakuutuskirjaan merkityt 
vakuutusmäärät on sidottu kuluttajahintain-
deksiin. rakennuksen omaisuusvakuutuksen 
vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on 
sidottu rakennuskustannusindeksiin. täysar-
voon perustuvassa omaisuusvakuutuksessa 
on vakuutusmaksu sidottu irtaimiston osalta 
kuluttajahintaindeksiin ja rakennuksen osalta 
rakennuskustannusindeksiin. irtaimiston omai-
suusvakuutuksen vakuutuskirjaan merkitty 
enimmäiskorvausmäärä on sidottu kuluttajahin-
taindeksiin. kuluttajaindeksiin on sidottu myös 
vakuutuskirjassa mainittu omavastuu.

omakoti-vakuutuksessa vakuutusmaksut, 
enimmäiskorvaukset ja omavastuut on sidottu 
rakennuskustannusindeksiin.

metsä- ja metsäpalovakuutuksissa vakuutus-
maksu on sidottu metsävakuutusmaksuindeksiin. 
omavastuu on sidottu kuluttajahintaindeksiin. 

vakuutus, jonka kohdalla vakuutuskirjassa ei ole 
mainintaa indeksistä, ei ole sidottu indeksiin.

13.3.1 vakuutusmäärän sitominen indeksiin
vertailuindeksinä käytetään vakuutuskauden 
alkamispäivää neljä kuukautta aikaisemman 
kalenterikuukauden indeksiä. vakuutuskirjaan 
merkittyä vakuutusmäärää muutetaan jokaisen 
vakuutuskauden alussa yhtä monta prosenttia 
kuin vertailuindeksi poikkeaa aikaisemmin käy-
tetystä vertailuindeksistä. 

vakuutuskauden alusta lukien erääntyvä vakuu-
tusmaksu muutetaan tarkistettua vakuutusmää-
rää vastaavaksi.

vakuutusmäärä pyöristetään lähimpään täyteen 
euroon.

vahinkovakuutuksessa vakuutusmäärä vahin-
kohetkellä on yhtä monta prosenttia vakuu-
tuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä kuin 
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vahinkopäivää neljä kuukautta aikaisemman 
kalenterikuukauden indeksi on viimeksi käy-
tetystä vertailuindeksistä. vakuutusmäärä on 
tällöin kuitenkin enintään 15 % suurempi kuin 
vakuutuskirjaan merkitty tai edellisen vakuutus-
kauden alussa tarkistettu vakuutusmäärä.

13.3.2 vakuutusmaksun sitominen indeksiin
vertailuindeksinä käytetään vakuutuskauden alka-
mispäivää edeltäneen kalenterivuoden syyskuun 
indeksiä. vakuutusmaksua muutetaan jokaisen 
vakuutuskauden alussa yhtä monta prosenttia kuin 
vertailuindeksi poikkeaa aikaisemmin käytetystä 
vertailuindeksistä. vakuutusmäärään perustuvissa 
vakuutuksissa vakuutuskauden vakuutusmäärä 
muuttuu vastaamaan tarkistettua vakuutusmaksua.

13.3.3 henkilövakuutuksen enimmäismäärän ja 
vahinkovakuutuksen enimmäiskorvausmäärän 
sitominen indeksiin 
vertailuindeksinä käytetään vakuutuskauden 
alkamispäivää edeltäneen kalenterivuoden 
syyskuun indeksiä. vakuutuskirjaan merkittyä 
henkilövakuutuksen hoitopäivämaksun enim-
mäismäärää ja vahinkovakuutuksen irtaimiston 
täysarvovakuutuksen enimmäiskorvausmäärää 
muutetaan jokaisen vakuutuskauden alussa yhtä 
monta prosenttia kuin vertailuindeksi poikkeaa 
aikaisemmin käytetystä vertailuindeksistä. 

enimmäismäärä pyöristetään lähimpään täyteen 
euroon ja enimmäiskorvausmäärä lähimpään 
10 euroon.

13.3.4 omavastuun sitominen indeksiin
vertailuindeksinä käytetään vakuutuskauden alka-
mispäivää edeltäneen kalenterivuoden syyskuun 
indeksiä. vakuutuskirjaan merkittyä omavastuuta 
muutetaan jokaisen vakuutuskauden alussa yhtä 
monta prosenttia kuin vertailuindeksi poikkeaa 
aikaisemmin käytetystä vertailuindeksistä.

omavastuu pyöristetään lähimpään täyteen 
euroon.

14  vakUUTUSSOpImUkSEn
 pÄÄTTYmInEn

14.1  vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa 
vakuutus (12 §)

vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa 
irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden 
aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjalli-
sesti. Muu irtisanominen on mitätön. jos va-
kuutuksenottaja ei ole määrännyt myöhempää 
vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, 
kun irtisanomista koskeva ilmoitus on jätetty tai 
lähetetty vakuutusyhtiölle.

Yhdelle vakuutuksenantajana olevalle yhtiölle 
suoritettu irtisanominen on pätevä myös toisen 
vakuutuksenantajayhtiön osalta. 

14.2  vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa 
vakuutus vakuutuskauden aikana

14.2.1 henkilövakuutus (25 § ja 27 §)
vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus 
päättymään vakuutuskauden aikana, jos
1)  vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahalli-

sesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida 
pitää vähäisenä, laiminlyönyt kohdassa 2.2 
tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa ja 
vakuutusyhtiö ei olisi lainkaan myöntänyt 
vakuutusta, jos oikeat tiedot olisi annettu

2)  vakuutuksenottaja tai vakuutettu on mene-
tellyt vilpillisesti täyttäessään kohdassa 2.2 
mainittua tiedonantovelvollisuuttaan ja va-
kuutussopimus tästä huolimatta kyseisen 
kohdan perusteella sitoo vakuutusyhtiötä

3)  vakuutuksenottaja on tahallisesti tai 
huolimattomuudesta, jota ei voida pitää 
vähäisenä, laiminlyönyt kohdassa 5.2 
tarkoitetun velvollisuutensa ilmoittaa 
vaaran lisääntymisestä eikä vakuutusyhtiö 

asiantilan muuttumisen vuoksi olisi enää 
pitänyt vakuutusta voimassa, paitsi jos 
irtisanominen johtaisi vakuutuksenottajan 
tai muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun 
kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen

4)  vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuu-
tusyhtiölle sopimusta päätettäessä ilmoit-
tamissa seikoissa on vakuutuskauden 
aikana tapahtunut kohdassa 5.2 tarkoitettu 
muutos eikä vakuutusyhtiö enää muuttu-
neessa tilanteessa myöntäisi vakuutusta. 

14.2.2 vahinkovakuutus (15 §)
vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus 
päättymään vakuutuskauden aikana, jos
1)  vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen 

vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä 
tai puutteellisia tietoja ja jos vakuutus-
yhtiö oikean asianlaidan tuntien ei olisi 
vakuutusta myöntänyt

2)  vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuu-
tusyhtiölle sopimusta päätettäessä ilmoit-
tamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan 
merkityssä asiantilassa on vakuutuskau-
den aikana tapahtunut sellainen olennai-
sesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota 
vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen 
lukuun sopimusta päätettäessä

3)  vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä 
huolimattomuudesta laiminlyönyt suoje-
luohjeen noudattamisen

4)  vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä 
huolimattomuudesta aiheuttanut vakuu-
tustapahtuman tai

5)  vakuutettu on vakuutustapahtuman jäl-
keen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle 
vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on 
merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvi-
oimisen kannalta.

14.2.3 menettely
vakuutusyhtiö suorittaa irtisanomisen kirjallisesti 
ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon 
irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. va-
kuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista 
koskevan ilmoituksen lähettämisestä. 

vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus 
vakuutusmaksun suorittamisen laiminlyönnin 
vuoksi määräytyy kohdan 4.2 mukaisesti.

14.3  vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa 
vakuutus kauden lopussa

14.3.1 henkilövakuutus (17 §)
vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa henkilövakuu-
tus päättyväksi vakuutusmaksukauden lopussa.

jos vakuutusmaksukaudesta ei ole sovittu, 
vakuutusyhtiöllä on vastaavasti oikeus irtisanoa 
vakuutus päättyväksi kalenterivuoden lopussa. ir-
tisanomisilmoitus lähetetään viimeistään kuukautta 
ennen vakuutusmaksukauden päättymistä tai, jos 
vakuutusmaksukaudesta ei ole sovittu, viimeistään 
kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä.

vakuutusta ei kuitenkaan irtisanota sen vuoksi, 
että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen 
ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, 
että vakuutustapahtuma on sattunut.

tätä irtisanomisoikeutta vakuutusyhtiöllä ei 
kuitenkaan ole henkivakuutuksessa eikä työ-
kyvyttömyysvakuutuksessa.

14.3.2 vahinkovakuutus (16 §)
vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vahinkova-
kuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. irti-
sanomista koskeva ilmoitus lähetetään viimeistään 
kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

14.4  henkivakuutuksen päättymisilmoitus 
(21 §)

jos henkivakuutus on ollut voimassa yli vuoden 
ajan, vakuutusyhtiö lähettää viimeistään kuu-

kautta ja aikaisintaan kolmea kuukautta ennen 
voimassaoloajan päättymistä vakuutuksenotta-
jalle muistutuksen vakuutuksen päättymisestä.

jos vakuutusyhtiö laiminlyö tämän muistutuksen 
lähettämisen, henkivakuutuksen voimassaolo 
jatkuu. vakuutus päättyy kuitenkin kuukauden 
kuluttua siitä, kun myöhästynyt muistutus on 
lähetetty vakuutuksenottajalle ja viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua henkivakuutuksen 
voimassaoloajan päättymisestä.

14.5  Omistajan vaihdos vahinko-
 vakuutuksessa (63 §)

jos vakuutettu omaisuus siirtyy muulle uudelle 
omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen 
tai tämän kuolinpesälle, tämän omaisuuden 
vakuutus päättyy. jos vakuutustapahtuma sattuu 
14 päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymi-
sestä, uudella omistajalla on kuitenkin oikeus 
korvaukseen, jollei hän ole ottanut omaisuudelle 
vakuutusta. seuraeläinvakuutuksista korvausta 
maksetaan vain eläinvakuutuksen perusteella.

15  kOLmannEn hEnkILön OIkEUdET 
vahInkOvakUUTUkSESSa

15.1  muut vakuutetut, joiden hyväksi 
omaisuutta koskeva vakuutus on 
voimassa (62 §)

sen lisäksi mitä näissä vakuutusehdoissa on 
muutoin määrätty vakuutetusta, on omaisuutta 
koskeva vakuutus voimassa omistajan, omis-
tuksenpidätysehdoin omaisuuden ostaneen, 
panttioikeuden ja pidätysoikeuden haltijan sekä 
muutoinkin sen hyväksi, johon omaisuutta kos-
keva vaaranvastuu kohdistuu.

15.2  vakuutetun asema vakuutus 
tapahtuman satuttua (65 §)

vakuutusyhtiö vetoaa korvauksen alentamiseksi 
tai epäämiseksi edellisessä kohdassa tarkoitettua 
vakuutettua kohtaan vakuutuksenottajan tai toi-
sen vakuutetun tiedonantovelvollisuuden (kohta 
2.2) tai vaaran lisääntymisen ilmoittamisen (kohta 
5.2) laiminlyöntiin vain, jos kohdassa 15.1 tarkoi-
tettu vakuutettu ennen vakuutustapahtumaa tiesi 
tai hänen olisi pitänyt tietää vakuutuksenottajan 
tai toisen vakuutetun menettelystä.

kullakin vakuutetulla on oikeus vakuutustapah-
tuman johdosta suoritettavaan korvaukseen. 
vakuutuksenottaja saa kuitenkin vakuutettua 
sitovasti neuvotella vakuutusyhtiön kanssa sekä 
nostaa korvauksen, paitsi jos vakuutettu on sopi-
muksessa nimeltä mainittu tai hän on ilmoittanut 
itse valvovansa oikeuttaan taikka kysymys on 
kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu 
korvauksesta.

15.3  Etuoikeus saada maksu korvauksesta 
(66 §)

jos omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa 
henkilön hyväksi, jolla on saatavan vakuudeksi 
panttioikeus omaisuuteen, hänellä on, vaikkei 
saatava olisikaan erääntynyt, oikeus ennen omis-
tajaa saada maksu korvauksesta, jollei omistaja 
ole korjannut vahinkoa tai aseta vakuutta sen kor-
jaamiseksi. mitä tässä on sanottu, on vastaavasti 
voimassa henkilön hyväksi, jolla on oikeus pidättää 
omaisuus erääntyneen saatavan vakuudeksi.

omistajalla on oikeus saada maksu korvaukses-
ta ennen omistuksenpidätysehdoin omaisuuden 
ostanutta.

kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu 
korvauksesta on voimassa mitä kiinnityksen-
haltijan oikeudesta vakuutuskorvaukseen on 
säädetty (katso korvaussäännöt kohta 13).
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15.4  vahinkoa kärsineen oikeus korvauk-
seen vastuuvakuutuksessa (67 §)

vahinkoa kärsineellä on vastuuvakuutuksessa 
oikeus vaatia vakuutussopimuksen mukainen 
korvaus suoraan vakuutusyhtiöltä, jos vakuu-
tettu on asetettu konkurssiin tai on muutoin 
maksukyvytön. jos vakuutusyhtiölle esitetään 
korvausvaatimus, vakuutusyhtiö ilmoittaa tästä 
vakuutetulle ilman aiheetonta viivytystä sekä va-
raa hänelle tilaisuuden esittää selvitys vakuutus-
tapahtumasta. vakuutetulle lähetetään tieto asian 
myöhemmästä käsittelystä. jos vakuutusyhtiö 
hyväksyy vahinkoa kärsineen korvausvaatimuk-
sen, hyväksyminen ei sido vakuutettua.

15.5  vahinkoa kärsineen muutoksenhaku-
oikeus vastuuvakuutuksessa (68 §)

vahinkoa kärsineellä on oikeus nostaa vakuu-
tusyhtiön korvauspäätöksen johdosta kanne 
vakuutusyhtiötä vastaan tai saattaa asia va-
kuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan 
käsiteltäväksi kohdan 11 mukaisesti.

16  SOvELLETTava LakI ja 
 LaSkUpErUSTEET

kaikissa vakuutuksissa sovelletaan suomen 
lakia ja henkilövakuutuksissa lisäksi vakuutus-
yhtiölain edellyttämiä laskuperusteita.

17  mUITa vakUUTUSSOpImUSLaISSa 
kÄSITELTÄvIÄ aSIOITa

vakuutussopimuslaissa on säännöksiä myös 
seuraavista asioista:

soveltamisala (1 §)

säännösten pakottavuus (3 §)

virheellisten tietojen ja vaaran lisääntymisen 
merkityksettömyys (35 §)

syyntakeettomuus ja pakkotila (36 §)

vastuun rajoittaminen eräissä tapauksissa 
henkilövakuutuksessa (37 §)

Pohjola vakuutus oy, Y-tunnus 1458359-3
vakuutusosakeyhtiö eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6
osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: helsinki
oP-henkivakuutus oy, Y-tunnus 1030059-2
osoite: PL 308, 00101 helsinki, kotipaikka: helsinki
Päätoimiala: vakuutustoiminta

maksun suorittaminen pankkiin tai postiin (44 §)

vakuutusmaksusaatavan vanhentuminen (46 §)

edunsaaja (49   53 §:t)

ulosmittaus tapaturmavakuutuksessa ja saira-
usvakuutuksessa (55 §)

takaisinsaanti konkurssipesään henkilövakuu-
tuksessa (56 §)

Yli- ja alivakuutus (57 ja 58 §:t)

monivakuutus (59 ja 60 §:t)

maksu väärälle henkilölle (71 §)

vakuutusyhtiön takautumisoikeus vakuutuk-
senottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samas-
tettua kohtaan (75 § 4 momentti).
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