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HENKILÖVAKUUTUKSET

HENKILÖVAKUUTUKSET

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan ennen 4.2.2013 
alkaneisiin hoitokulu-, sairauskulu-, sairaanhoito-,   
tapaturma-, henki- ja työkyvyttömyysvakuutuksiin 
sekä Easy –vakuutuspaketin tapaturmavakuu-
tuksiin.

Mittaturvan Easy –vakuutuspakettiin kuuluu aina 
tapaturmavakuutus ja lisäksi siihen on valittavissa  
matkustajavakuutus.

Näissä ehdoissa on vakuutusehdot myös hoitoku-
lu,- sairauskulu- ja sairaanhoitovakuutuksille, joiden 
myynti on lopetettu. 

Vakuutuskirjaan on merkitty kullekin vakuutetulle 
valitut vakuutukset.

Matkustajavakuutuksen ehdot ovat Matkavakuu-
tukset – osassa

VAKUUTUSTEN YHTEISET MÄÄRÄYKSET MAT-
KUSTAJAVAKUUTUSTA LUKUUNOTTAMATTA 

1  VAKUUTETTU

Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitut 
henkilöt.

2  EDUNSAAJA

Vakuutuksenottaja voi määrätä edunsaajan, jolle 
vakuutuskorvaus maksetaan. Edunsaajamääräys 
sekä sen muutokset tai peruutukset on tehtävä 
kirjallisesti vakuutusyhtiölle.

3  VAKUUTUSTEN VOIMASSAOLO

3.1  Voimassaoloalue

Vakuutukset ovat voimassa kaikkialla maailmassa.

Sairauden perusteella hoitokorvausta makse-
taan kuitenkin vain Suomessa tehdystä tutki-
muksesta 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, pur-

jelento, kuumailmapallolento, riippuliito tai 
lento ultrakeveällä tai harrasterakenteisella 
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 vakuutus-
turvan voi saada voimaan myös kohdassa 3.2.2 
mainituissa urheilulajeissa ja toiminnoissa (urhei-
lulaajennus). Laajennus ei koske urheiluliiton 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  Ulkomailla olon vaikutus voimassaoloon

Hoitokorvauslajin voimassaolo edellyttää, että 
vakuutettu asuu Suomessa yli puolet vuodesta. 

Jos vakuutettu kahtena vuonna peräkkäin ei täy-
tä edellä kerrottua vaatimusta, hoitokorvauslaji 
päättyy vuoden kuluttua sen vakuutuskauden 
lopusta, jonka aikana vakuutettu ensimmäisen 
kerran lähti yli puoleksi vuodeksi ulkomaille.

4  TAPATURMA JA SEN RAJOITUKSET

4.1  Tapaturma, voimanponnistus ja liike

4.1.1 Tapaturma
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman 
aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun 
tahtomatta.

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.

4.1.2 Voimanponnistus ja liike
Tapaturman lisäksi korvataan 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 viikon ajalta 
venähdysvamman syntymisestä. Voimanponnis-
tuksen ja liikkeen aiheuttaman venähdysvamman 
hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta eikä 
leikkaustoimenpiteitä.

4.2  Tapaturmana ei korvata

Tapaturmana ei korvata vammaa, joka on ai-
heutunut
-  vakuutetun sairauden, vian tai vamman 

aiheuttamasta vakuutustapahtumasta
-  leikkaus-, hoito- tai muusta lääkinnällisestä 

toimenpiteestä, ellei toimenpidettä ole suo-
ritettu samasta vakuutuksesta korvattavan 
vamman hoitamiseksi

-  vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoho-
lin, muun huumaavan aineen tai ravinnoksi 
nauttiman aineen aiheuttamasta myrkytyk-
sestä

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

-  itsemurhasta tai sen yrityksestä.

Tapaturmana ei myöskään korvata
-  nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen 

tyriä, akillesjänteen repeämää eikä nivelten 
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 ydinvahingosta 

tai ydinreaktioon tai ionisoivaan säteilyyn 
perustuvan materiaalin, laitteen tai aseen 
aiheuttamasta vahingosta riippumatta 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 
makseta korvausta myöskään, jos sairaus, 
vamma tai kuolema on aiheutunut harraste- tai 
ammatti- ilmailussa lentäjälle tai muulle len-
tohenkilöstöön kuuluvalle tai lentoon liittyvää 
tehtävää suorittavalle lento-onnettomuudessa.
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HOITOKULUVAKUUTUS

1  VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ

Vakuutus korvaa sen voimassaoloaikana alkavan 
sairauden tai sattuvan tapaturman aiheuttamia 
hoitokuluja. Vakuutuksen korvauslajina on hoito-
korvaus.

2  VAKUUTUKSEN ALKAMINEN LAPSEN 
SYNTYMÄSTÄ

Vakuutus alkaa lapsen syntymästä edellyttäen, että
-  vakuutuksen varausta on haettu kirjallisesti 

viimeistään kolme kuukautta ennen laskettua 
syntymäaikaa

-  vakuutusyhtiö on kirjallisesti hyväksynyt varau-
ksen ja

-  varausmaksu on maksettu kokonaisuudessaan 
viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä.

Lapsen nimi ja henkilötunnus on ilmoitettava 
vakuutusyhtiölle viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua lapsen syntymästä. Jos tietoja ei ole 
ilmoitettu tai ne ilmoitetaan määräajan jälkeen, 
hoitokuluvakuutus ei ole tullut voimaan. Makset-
tua varausmaksua ei tällöin palauteta.

Jos varaus on haettu ja hyväksytty yhdelle 
syntyvälle lapselle, mutta lapsia syntyykin kaksi 
tai useampia samalla kertaa, koskee hoitokulu-
vakuutus ensiksi syntynyttä lasta.

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 vakuutuksen 
voimassaoloaikana alkaneesta sairaudesta tai sat-
tuneesta 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 hoitoku-
luja on korvattu mainittu vakuutusmäärä.

Korvattavista hoitokuluista vähennetään vakuu-
tuskirjassa mainittu omavastuu. Omavastuu 
määräytyy sen ajankohdan mukaan, jolloin 
korvausta haetaan.

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

Tapaturman perusteella hoitokorvausta maksetaan 
myös ulkomailla tehdystä tutkimuksesta tai anne-
tusta hoidosta.

Sairauden perusteella hoitokorvausta makse-
taan vain, mikäli kulut ovat syntyneet vakuu-
tuksen voimassa ollessa. Tapaturman perusteella 
hoitokorvausta maksetaan, vaikka kulut ovat synty-
neet vakuutuksen päätyttyä.

4.2  Korvattavat hoitokulut

Hoitokulun korvaamisen edellytyksenä on, että 
sairauden tai vamman tutkimus tai hoito on lääkärin 
määräämä. Lisäksi tutkimusten ja hoitojen tulee olla 
yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen 
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 kehittämis-
keskuksen antaman luvan perusteella aptee-
kista myytävistä lääkevalmisteista

-  sairaalan hoitopäivämaksut vakuutuskirjan 
mukaiseen päivittäiseen enimmäismäärään 
saakka. Enimmäismäärä ei koske tapaturma-
vammoja 

-  maksut tapaturman aiheuttaman hammasvam-
man tutkimuksista ja hoidoista

-  kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin, 
hammaslääkäriin tai hoitolaitokseen tapatur-
man vuoksi

-  välttämättömät ylimääräiset kulut koulumat-
koista, kun alle 20-vuotias vakuutettu on tapa-
turman vuoksi lääkärin määräyksestä tehnyt 
nämä matkat lisäkustannuksia aiheuttavalla 
kulkuneuvolla

-  tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutunei-
den silmälasien, kuulokojeen, hammasprotee-
sin tai turvakypärän korjaus- tai jälleenhankin-
takustannukset, jos tapaturma on vaatinut 
lääkärinhoitoa ja korjaus tai jälleenhankinta 
on tehty viimeistään kahden kuukauden 
kuluessa tapaturmasta

-  kustannukset tapaturman aiheuttaman leik-
kaus- tai kipsaushoidon jälkeisestä välttämät-
tömästä lääkärin määräämästä ja hoitolaitok-
sessa 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 aiheutuvia 
kuluja

-  raskaudentilasta, synnytyksestä, raskauden 
keskeyttämisestä taikka lapsettomuuden 
tutkimuksesta tai hoidosta tai näihin liitty-
vistä 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 aiheutuvia 
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, pu-
rentaelimiin tai leukaniveliin kohdistuneista 
tutkimus- tai hoitotoimenpiteistä aiheutuvia 
kuluja

-  lääkinnällisiä välineitä tai muita apuvälineitä 
taikka tekojäseniä

-  kuorsauksen hoitoa, ellei kyseessä ole 
unirekisteröinnillä varmistettu uniapnea

- kustannuksia ortopedisten sidosten ja 
tukien hankkimisesta

- välillisiä kuluja, kuten matka- ja majoitusku-
luja. 

4.3.2 Tapaturman hoitokuluina ei korvata
-  fysioterapiasta, fysikaalisesta hoidosta tai 

niihin rinnastettavista hoidosta aiheutuvia 
kuluja, paitsi edellä kohdassa 4.2 viimeisenä 
mainitussa poikkeustapauksessa

-  kuntoutuksesta aiheutuvia kuluja, jos kun-
toutusta on annettu muualla kuin sairaan-
hoitolaitoksessa

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

-  lääkinnällisiä välineitä tai muita apuvälineitä 
taikka tekojäseniä

- kustannuksia ortopedisten sidosten ja 
tukien hankkimisesta.

4.4  Kulujen kohtuullisuus

Jos on ilmeistä, että korvattavaksi haettu kus-
tannus huomattavasti ylittää yleisesti hyväksy-
tyn ja noudatetun kohtuullisen tason, vakuutus-
yhtiöllä on oikeus alentaa korvauksen määrää 
tältä osin, ei kuitenkaan alle kohtuullisen tason.

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

5  KORVAUKSEN HAKEMINEN

5.1  Selvitys sairaudesta tai tapaturmasta

Korvauksen hakijan tulee toimittaa vakuutusyhtiölle 
kirjallinen selvitys sairauksista ja tapaturmista. 
Samalla hakemuksella voi hakea korvausta use-
ammasta eri sairaudesta tai tapaturmasta. Tämä 
on tehtävä täyttämällä vakuutusyhtiön korvauk-
senhakulomake, jonka on oltava vakuutusyhtiölle 
toimitettavien tositteiden mukana. Lomake ja 
siihen liitetyt tositteet, jotka koskevat enintään 
vuotta ennen hakemuksen vakuutusyhtiölle 
toimittamista syntyneitä kuluja, muodostavat 
yhden korvauksenhakukerran.

5.2  Korvaustositteet

Korvauksen hakijan tulee itse maksaa hoitokulut 
ja hakea niistä sairausvakuutuslain mukaiset 
korvaukset. Sairausvakuutuslain mukaiset korva-
ukset on haettava Kansaneläkelaitokselta kuuden 
kuukauden kuluessa hoitokulujen maksamisesta. 
Korvauksen hakijan on toimitettava vakuutusyhti-
ölle Kansaneläkelaitoksen alkuperäinen tosite sen 
maksamista korvauksista ja kopiot Kansaneläke-
laitokselle annetuista tositteista. Ne kuitit, joista 
ei ole saatu korvausta sairausvakuutuslain eikä 
muunkaan lain perusteella, on toimitettava vakuu-
tusyhtiölle alkuperäisinä.

5.3  Korvauksen hakuaika

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

1  VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ

Vakuutus korvaa sen voimassaoloaikana vakuute-
tulle sattuvia tapaturmia.

Vakuutukseen ovat valittavissa seuraavat kor-
vauslajit
-  hoitokorvaus
-  päiväkorvaus
-  haittakorvaus
-  kuolinkorvaus.

Vakuutuskirjaan on merkitty kullekin vakuutetulle 
valitut korvauslajit.

2  VAKUUTETUN IÄN VAIKUTUS  
VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOON

Vakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopus-
sa, jonka aikana vakuutettu täyttää 80 vuotta. 
Päiväkorvauslaji päättyy kuitenkin jo sen va-
kuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu 
täyttää 60 vuotta.

3  KORVAUSLAJIT

3.1  Hoitokorvaus

3.1.1 Oikeus hoitokorvaukseen
Oikeus hoitokorvaukseen syntyy, kun hoitokorvaus-
lajin voimassaoloaikana vakuutetulle sattuneesta 
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 vakuu-
tuskirjaan merkitty omavastuu samaa tapatur-
maa kohti.

3.1.2 Korvattavat hoitokulut
Hoitokulun korvaamisen edellytyksenä on, että 
vamman tutkimus tai hoito on lääkärin määräämä. 
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 kehittämis-
keskuksen antaman luvan perusteella aptee-
kista myytävistä lääkevalmisteista

-  sairaalan hoitopäivämaksut
-  maksut hammasvamman tutkimuksista ja 

hoidoista
-  kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin, 

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

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

-  tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden 
silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin tai 
turvakypärän korjaus- tai jälleenhankintakustan-

nukset, jos tapaturma on vaatinut lääkärin-
hoitoa ja korjaus tai jälleenhankinta on tehty 
viimeistään kahden kuukauden kuluessa 
tapaturmasta

-  kustannukset tapaturman aiheuttaman leikkaus- 
tai kipsaushoidon jälkeisestä välttämättömästä 
lääkärin määräämästä ja hoitolaitoksessa 
annettavasta fysikaalisesta hoidosta. Vakuu-
tuksesta 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 aiheutuvia 
kuluja, paitsi edellä kohdassa 3.1.2 viimei-
senä mainitussa poikkeustapauksessa

-  kuntoutuksesta aiheutuvia kuluja, jos kun-
toutusta on annettu muualla kuin sairaan-
hoitolaitoksessa

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

- lääkinnällisiä välineitä tai muita apuvälineitä 
taikka tekojäseniä

- kustannuksia ortopedisten sidosten ja 
tukien hankkimisesta

-  tapaturman psyykkisistä seurauksista 
aiheutuvia kuluja. Hoitokuluina korvataan 
kuitenkin kustannukset psykiatrin antamasta tai 
lääkärin määräämästä psykologin antamasta 
psykoterapiasta enintään kymmeneltä psyko-
terapiakäynniltä tapaturmaa kohti. Kustannus-
ten korvaaminen edellyttää, että hoitoon on 
hakeuduttu kolmen kuukauden kuluessa 
tapaturmasta. 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 aiheutuneeksi 
katsotaan myös vakuutetun henkinen vamma, jos se 
johtuu hoitokorvauslajin voimassa ollessa sattuneista 
seuraavista vakuutustapahtumista
-  vakuutettuun kohdistuneesta väkivaltarikokses-

ta tai sen yrityksestä
-  vakuutetun asuntoon kohdistuneesta murrosta, 

tulipalosta tai luonnonkatastrofista.

Hoitokuluina korvataan kustannukset psykiatrin anta-
masta tai lääkärin määräämästä psykologin antamasta 
psykoterapiasta enintään kymmeneltä psykotera-
piakäynniltä vakuutustapahtumaa kohti. Kus-
tannusten korvaaminen edellyttää, että hoitoon 
on hakeuduttu kolmen kuukauden kuluessa 
vakuutustapahtumasta. Kustannuksia korva-
taan siltä osin, kun terapiaa on annettu kuuden 
kuukauden kuluessa vakuutustapahtumasta.

Korvausta ei makseta, jos väkivaltarikoksen, 
sen yrityksen, murron tai tulipalon aiheuttaja 
on vakuutetun avio- taikka avopuoliso, lapsi, 
veli, sisar, isä, äiti tai samassa taloudessa asu-
va 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 
aiheuta 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 perusteella annetussa 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa määri-
telty 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 menetystä 
vastaava osa päiväkorvauksesta.

Vakuutettu on täysin työkyvytön, jos hän on koko-
naan kykenemätön tekemään tavanomaisia työteh-
täviään, ja osittain työkyvytön, jos hän on osittain 
kykenemätön tekemään näitä tehtäviä.

Korvausta maksetaan niin monelta päivältä kuin 
työkyvyttömyys jatkuu yli vakuutuskirjassa il-
moitetun omavastuuajan. Omavastuuaika alkaa 
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 vakuutetulle 
aiheutuu pysyvä haitta haittakorvauslajin voimassa-
oloaikana sattuneen tapaturman vuoksi ja pysyvä 
haitta on jatkunut kolme kuukautta.

Pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti 
arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu 
vakuutetulle ja joka ei lääketieteellisen todennäköi-
syyden mukaan enää parane. Haittaa määritettäes-
sä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu. 
Vammautuneen yksilölliset olosuhteet, kuten 
ammatti tai harrastukset, eivät vaikuta haitan 
määritykseen.

Haitan suuruus määritetään tapaturman sattuessa 
voimassa olleen sosiaali- ja terveysministeriön 
antaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan 
haittaluokituspäätöksen perusteella. Vammat on 
jaettu haittaluokkiin 1-20 siten, että haittaluokka 20 
tarkoittaa suurinta haittaa ja haittaluokka 1 pienintä 
korvattavaa haittaa. 

Täydestä eli haittaluokan 20 mukaisesta pysyvästä 
haitasta maksetaan kertakorvauksena tapaturman 
sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. Osittai-
sesta pysyvästä haitasta maksetaan kertakorva-
uksena niin monta kahdeskymmenesosaa tästä 
vakuutusmäärästä kuin haittaluokka osoittaa.

Pysyvä haitta määritetään viimeistään kolmen 
vuoden kuluttua tapaturmasta.

SAIRAANHOITOVAKUUTUS JA SAIRAUSKULUVAKUUTUS

Voimassa oleviin sairaanhoitovakuutuksiin ja sai-
rauskuluvakuutuksiin sovelletaan hoitokuluvakuu-
tuksen 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 
VAKUUTUSMÄÄRÄ

Hoitokuluja korvataan samasta sairaudesta tai 
tapaturmasta enintään sairauden hoidon alka-
essa tai tapaturman sattuessa voimassa ollut 
vakuutusmäärä.
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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 vakuutettu 
kuolee kuolinkorvauslajin voimassaoloaikana sat-
tuneen tapaturman vuoksi.

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 tapa-
turman psyykkisistä seurauksista.

4  KORVAUKSEN HAKEMINEN

4.1  Selvitys tapaturmasta

Korvauksenhakijan tulee toimittaa vakuutusyhtiölle 
kirjallinen selvitys tapaturmasta. Tämän voi tehdä 
täyttämällä vakuutusyhtiön henkilövahinkoilmoi-
tuksen.

4.2  Hoitokorvaus

Korvauksen hakijan tulee itse maksaa hoitokulut 
ja hakea niistä sairausvakuutuslain mukaiset 

korvaukset. Sairausvakuutuslain mukaiset korva-
ukset on haettava Kansaneläkelaitokselta kuuden 
kuukauden kuluessa hoitokulujen maksamisesta. 
Korvauksen hakijan on toimitettava vakuutusyhti-
ölle Kansaneläkelaitoksen alkuperäinen tosite sen 
maksamista korvauksista ja kopiot Kansaneläke-
laitokselle annetuista tositteista. Ne kuitit, joista 
ei ole saatu korvausta sairausvakuutuslain eikä 
muunkaan lain perusteella, on toimitettava vakuu-
tusyhtiölle 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 vakuutettu 
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 kuol-
tua 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 vakuu-
tusmäärältään entisen suuruisena.

3  KUOLINKORVAUS

3.1  Oikeus kuolinkorvaukseen

Oikeus kuolinkorvaukseen syntyy, kun vakuutettu 
kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana.

Korvauksena maksetaan kuolinhetken vakuutus-
määrä.

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

3.2  Rajoitus

Korvausta ei makseta, jos vakuutettu on tehnyt 
itsemurhan vuoden kuluessa vakuutuksen alka-
misesta. Rajoitusta sovellettaessa vakuutetun 
iällä tai mielentilalla ei ole merkitystä.

4  KORVAUKSEN HAKEMINEN

Kuolinkorvauksen maksamista varten korvauksen-
hakijan on toimitettava vakuutusyhtiölle vakuutetun 
kuolintodistus, virallinen selvitys edunsaajista ja 
maksuosoite.

TYÖKYVYTTÖMYYSVAKUUTUS

1  VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ

Vakuutuksesta maksetaan korvaus, jos vakuutettu 
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 voimassaoloaikana 

sairauden tai vamman vuoksi pysyvästi työkyvyttö-
mäksi ja pysyvä työkyvyttömyys on jatkunut kolme 
kuukautta vakuutuksen ollessa edelleen voimassa.

Vakuutettu katsotaan pysyvästi työkyvyttömäksi, jos 
hän ei sairauden tai vamman vuoksi kykene enti-
seen työhönsä eikä työhön, jota ikä ja ammattitaito 
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 merkitty 
vakuutusmäärä. Vakuutusmäärä määräytyy sen 
ajankohdan mukaan, jolloin oikeus korvaukseen 
on syntynyt.

3.2  Rajoitukset

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

huumaavan aineen käyttö
-  itsemurhayritys vuoden kuluessa vakuutuk-

sen alkamisesta. Rajoitusta sovellettaessa 
vakuutetun iällä tai mielentilalla ei ole mer-
kitystä.

4  KORVAUKSEN HAKEMINEN

Työkyvyttömyyskorvauksen maksamista varten 
korvauksenhakijan on toimitettava vakuutusyhtiölle 
lääkärinlausunto pysyvästä työkyvyttömyydestä ja 
korvauksen maksuosoite.

VAHINKOVAKUUTUKSET

Vakuutuskirjaan on merkitty kullekin omaisuudelle valitut vakuutukset ja vakuutussopimukseen valitut vastuu- ja oikeusturvavakuutukset.

Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutusten ehdot ovat Matkavakuutukset -osassa.



7

Laajan kotivakuutuksen (pl. Easy-vakuutuksen 
irtaimistovakuutus), kotivakuutuksen ja palova-
kuutuksen myynti on lopetettu 1.1.2011, joten näitä 
vakuutuksia koskevia ehtoja sovelletaan vain sitä 
ennen otettuihin vakuutuksiin. 

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 liitty-
vissä 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 liitty-

vissä asuinhuoneiston ulkopuolella sijait-
sevissa ullakko-, kellari- tai varastotiloissa 
tai yhteisessä käytössä olevissa urheilu- ja 
harrastevälinevarastoissa tai 

-  vakuutuspaikassa sijaitsevasta asuinraken-
nuksesta erillään olevissa säilytystiloissa. 

3  VOIMASSAOLO VAKUUTUSPAIKAN 
ULKOPUOLELLA

3.1 Vakuutuspaikasta tilapäisesti enintään vuoden 
ajaksi muualle siirretty irtain omaisuus on vakuu-
tettuna Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 3 400 
euroon saakka.

3.2 Muutettaessa vakinaisesta asunnosta toiseen 
vakinaiseen asuntoon on koti- ja huvilairtaimiston 
vakuutus voimassa vakuutuspaikan ulkopuolella 
Suomessa enintään kahden kuukauden pituisen 
ajan vakuutuskirjassa mainittuun koti- tai huvilair-
taimiston enimmäiskorvausmäärään tai vakuutus-
määrään asti.

Rajoituksia:
3.3 Moottoriajoneuvosta, perävaunusta, venees-
tä, ajoneuvon tai perävaunun ulkopuolisesta 
tavarasäilöstä, ajoneuvon tavaralaukusta tai 
teltasta anastettua irtaimistoa korvataan enintään 
1 000 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Tämä 
rajoitus ei kuitenkaan ole voimassa muuttoti-
lanteissa eikä silloin, kun vakuutettu omaisuus 
on linnuntietä mitattuna vähintään 50 kilometrin 
etäisyydellä vakuutetun asunnosta, työpaikas-
ta, opiskelupaikasta ja vapaa-ajan-asunnosta. 
Näissä tilanteissa enimmäiskorvaus määräytyy 
kohdan 3.1. tai 3.2 mukaan.

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 omai-
suus.

4.1  Rakennus

Kun rakennus on vakuutettu, vakuutettuna ovat 
myös rakennuksen käyttöä palvelevat kiinteät 
koneet ja laitteet sekä vakuutetun rakennuksen 

LAAJAN KOTIVAKUUTUKSEN, KOTIVAKUUTUKSEN JA PALOVAKUUTUKSEN  
YHTEISET MÄÄRÄYKSET

käyttöä palvelevat, rakennuksessa tai samalla 
kiinteistöllä olevat
-  lämmitysaineet korkeintaan yhden vuoden 

käyttöä vastaavasta määrästä, käsityökalut ja 
ulkopuolelta kävellen ohjattavat työkoneet

-  vakuutuksenottajan omistamat sähköjohdot, 
-  kiinteät tavanomaiset rakenteet, kaivot lait-

teineen, enintään 4 m2:n suuruiset raken-
nukset, varastot, katokset tai vastaavat 
kevytrakenteiset rakennelmat

-  öljysäiliöt
-  sähkö- ja muut kaapelit sekä johtimet ja putkis-

tot 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 pe-
rustus 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, so-
velletaan seuraavaa:
-  Vakuutuspaikkaan siirrettävänä olevat ra-

kennustarvikkeet tulevat rakennusaikaisen 
vakuutuksen kohteiksi, kun vastuu niistä siirtyy 
kauppaehtojen mukaan vakuutuksenottajalle. 
Edellytyksenä on, että tarvikkeet siirretään 
vakuutuspaikkaan viimeistään viikon kuluttua 
vastuun siirtymisestä.

-  Vakuutuspaikasta tilapäisesti enintään 6 kuu-
kauden yhdenjaksoiseksi ajaksi pois siirretyt 
rakennustarvikkeet ovat vakuutuksen 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 korvataan 
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 käyttöön 
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 yhteen-
sä enintään 1.200 euroon asti

-  vakuutettujen omistamat ansiotyövälineet yh-
teensä 3 400 euroon asti, kun toimintaa harjoi-
tetaan yksityishenkilönä työ- tai virkasuhteessa 
tai yksityisellä toiminimellä

-  kiinteistön hoitoon kuuluvat, ulkopuolelta kä-
vellen 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 huoneis-
tokohtaiset laitteet: sähköliesi, kaasuliesi, liesituu-
letin, kylmiön kompressori, keskuspölynimurin 
koneisto ja sähkökiuas.

Koti-irtaimistoon sisältyy myös sellainen kotitalo-
uskäyttöön vuokrattu ja lainattu omaisuus, joka va-
kuutetun 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 yhtiökokouksessa 
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 asuin-
rakennuksia.

Vuokratulle tai lainatulle irtaimistolle aiheutuneista 
vahingoista suoritetaan korvausta vain, jollei va-
hinkoa korvata muusta vakuutuksesta.

4.4  Huvilairtaimisto

Huvilairtaimistolla tarkoitetaan kotitalouskäyttöön 
tarkoitettua irtaimistoa vapaa-ajan asunnossa ja 
sen käyttöön liittyvissä säilytystiloissa.

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

enintään 1 200 euroon asti
-  enintään 3,7 kW:n (5 hv) perämoottorit yhteen-

sä enintään 1 200 euroon asti ja
-  kiinteistön hoitoon kuuluvat, ulkopuolelta kä-

vellen ohjattavat työkoneet yhteensä enintään 
3 400 euroon asti.

Huvilairtaimistoon sisältyy myös sellainen kotita-
louskäyttöön vuokrattu ja lainattu omaisuus, joka 
vakuutetun omistamana kuuluisi hänen vakuutet-
tavaan huvilairtaimistoonsa.

Rajoitus:
Vuokratulle tai lainatulle irtaimistolle aiheutuneista 
vahingoista suoritetaan korvausta vain, jollei va-
hinkoa korvata muusta vakuutuksesta.

4.5  Lisävakuuttaminen irtaimiston 
yhteydessä

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

erityinen kiinteä sisustus 3.400 euroa ylittävältä 
osalta

-  ansiotyövälineet 3 400 euroa ylittävältä osal-
ta. Ansiotyövälineiden lisävakuutus on 
voimassa vain vakuutuskirjaan merkityssä 
vakuutuspaikassa.
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4.6  Konevoimalla kulkevat laitteet

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

tavat puutarhanhoitokoneet, joiden rakenteellinen 
nopeus on enintään 15 km tunnissa

-  lasten ja nuorten käyttöön tarkoitetut pienet 
sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset ajoneuvot.

4.7  Vakuutuksen ulkopuolelle jäävä 
omaisuus

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

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

- käsikirjoitukset, tutkielmat, opinnäytteet tai 
muut vastaavat

-  atk-tietovälineisiin sisältyvät tiedot, tiedostot 
tai ohjelmat lukuun ottamatta vapaasti han-
kittavissa olevia atk-valmisohjelmia

-  turvallisuus- ja viranomaismääräysten 
vastaiset laitteet ja muu omaisuus, jonka 
hallussapito tai käyttäminen on voimassa-
olevan 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 korvatta-
va, noudatetaan jäljempänä olevia suojeluohjeita.

Vakuutuksissa korvaus lasketaan jäljempänä olevi-
en korvaussääntöjen mukaan.

6  YDINVAHINKO JA SOTA

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 vahinko on sattunut

-  sodasta tai aseellisesta selkkauksesta.

LAAJA KOTIVAKUUTUS

1  KORVATTAVAT 
VAKUUTUSTAPAHTUMAT

Vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahin-
got, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta 
arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen 
ollessa voimassa. Vesistötulvan, merivesitulvan tai 
niiden seurauksena jään liikkumisen aiheuttaman 
vahingon korvaaminen edellyttää lisäksi, että veden-
pinnan nousu on ollut poikkeuksellinen.

Vesistötulvalla tarkoitetaan joessa, järvessä, ojassa 
tai purossa aiheutunutta poikkeuksellista vedenpin-
nan nousua, joka johtuu myrskytuulesta, poikkeuk-
sellisista sateista, lumen sulamisesta taikka jää- tai 
hyydepadoista.

Merivesitulvalla tarkoitetaan poikkeuksellista meren 
vedenpinnan nousua, joka johtuu myrskytuulesta, 
ilmanpaineen vaihtelusta tai virtauksista Tanskan 
salmissa.

Poikkeuksellisella vesistön tai meren vedenpin-
nan nousulla tarkoitetaan myrskytuulen aiheut-
tamaa vedenpinnan nousua sekä vedenkorke-
utta, jonka esiintymistodennäköisyys on kerran 
50 vuodessa tai harvemmin. Poikkeuksellista ei 
ole pysyvästä keskivedenpinnan noususta tai 
vedenpinnan tason normaalista vaihtelusta tai 
aallokosta johtuva tulva.

2 KORVAUSPIIRIN ULKOPUOLELLE 
JÄÄVÄT VAHINGOT

Irtaimiston ja rakennuksen vakuutuksesta ei 
korvata

2.1 vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle itsel-
leen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, 
hajusta, pilaantumisesta, homehtumisesta, 
lahoamisesta, sienettymisestä, aineen väsymi-
sestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta 
ilmiöstä

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

2.3 vesistötulvasta, merivesitulvasta tai niiden 
seurauksena jään liikkumisesta aiheutunutta va-
hinkoa rakennukselle tai siellä olevalle irtaimis-
tolle, jos rakennus on rakennettu ilman laissa 
säädettyä lupaa tai myönnetyn luvan vastaisesti.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, 
joka on aiheutunut jään tai lumen painosta tai 
niiden liikkumisesta. Viimeksi mainittu rajoitus ei 
koske jään liikkumista, joka johtuu merivesitulvasta 
tai vesistötulvasta.

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 pures-
kelemalla, 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 määritellä

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 tai joka korva-
taan julkisista varoista.

2.13 vahinkoa, joka on aiheutunut kondenssi-
vedestä

2.14 nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste 
on vuotanut rakenteiden vedeneristeiden 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 vesikattoa 
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 aiheutu-
nutta vahinkoa kuin tapaturmaista kuolemaa tai 
tapaturman vuoksi välttämätöntä lopettamista

2.19 urheiluvälineen tai -varusteen, radio-ohjat-
tavan laitteen, sähkö- tai polttomoottorikäyttöi-
sen 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 ulko-
na olevaa irtaimistoa kuin polkupyörää, lastenvau-
nuja, venettä tai veneeseen kiinnitettyä moottoria

2.22 moottoriajoneuvoon, perävaunuun, venee-
seen, ajoneuvon tai perävaunun ulkopuoliseen 
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 op-
tisten tai elektronisten laitteiden tai sähkötyökalujen 
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 ole-
vista tai sen käyttöä palvelevista putkistoista tai 
niihin kytketyistä käyttölaitteista vuotaneen nesteen 
aiheuttamia vahinkoja

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

keskuslämmityslaitteita, niitä vastaavia kiin-
teitä suoria ja varaavia sähkölämmityslaitteita, 
lämmön talteenottolaitteita kompressoriyksik-
köineen, sähkömoottoreita sekä säiliöitä

-  lämmityskaapeleita ja putkistoja.
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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 salama, 
joka pirstoaa mekaanisesti omaisuutta.

Vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta ar-
vaamattomasta sähköilmiöstä aiheutuneet vahingot, 
jotka ovat kohdistuneet vakuutettuun rakennukseen 
sisältyviin sähkölaitteisiin tai vakuutettuun irtaimistoon 
kuuluviin sähkölaitteisiin.

3  RÄJÄHDYS

Vakuutuksesta korvataan räjähdyksestä aiheutunut 
vahinko.

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

4  VARKAUS

Vakuutuksesta korvataan irtaimiston anastamisesta 
aiheutunut vahinko, jos irtaimiston säilytystilaan on
-  murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoit-

taen 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 aiheutu-
nutta vahinkoa, joka kohtaa muuta ulkona olevaa 
irtaimistoa kuin polkupyörää, lastenvaunuja, venet-
tä tai veneeseen kiinnitettyä moottoria.

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

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on 
aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unoh-
tamisesta, 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, turkikset, 
arvokokoelmat tai taide-esineet.

Vakuutuksesta ei korvata perävaunuun, ajoneu-
von tai perävaunun ulkopuoliseen tavarasäilöön, 
ajoneuvon tavaralaukkuun tai telttaan jätettyjen 
optisten tai elektronisten laitteiden eikä sähkö-
työkalujen anastusta. Tämä rajoitus ei kuitenkaan 
koske optisten tai elektronisten laitteiden tai sähkö-
työkalujen anastusta matkailuperävaunusta.

5  MURTO

Vakuutuksesta korvataan rakennukselle ja irtaimis-
tolle aiheutunut vahinko, jos rakennukseen tai 
huoneistoon on
-  murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoit-

taen taikka tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa 
käyttäen

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

6  RYÖSTÖ

Vakuutuksesta korvataan vahinko, kun omaisuutta 
on anastettu tai anastamisen yhteydessä vahingoi-
tettu käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa 
tai sillä uhkaamista.

7  VAHINGONTEKO RAKENNUKSELLE

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheu-
tunut tahallisesta vahingonteosta rakennukselle 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 arvaamattomasti 
suoraan
-  rakennuksen omasta kiinteästä vesi-, jäte-

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

-  rakennuksen sisäpuolisesta sadevesiputkistos-
ta

-  rakennuksen omista yhteisissä tiloissa olevista 
kiinteistä käyttölaitteista

-  hyväksytyllä letkuliitännällä ja sulkuventtiilillä 
johtoverkkoon liitetystä kotitalouskäytössä 
olevasta pesukoneesta

-  uima-altaasta tai siihen liittyvistä laitteista.

Lisäksi rakennuksen vakuutuksesta korvataan 
vuodon korjaamisesta aiheutuneet vian etsimiskus-
tannukset, rakenteiden avaamis- ja sulkemiskus-
tannukset sekä maan kaivu- ja täyttökustannukset, 
jos putkistosta virrannut neste on vahingoittanut 
vakuutettua rakennusta.

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

ruista, rakennuksen ulkopuolisista syök-
sytorvista, 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 vedeneristeiden 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, sienettymi-
sestä, 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 kondenssive-
destä.

Korvauspiirin rajausvaihtoehto

Jos vakuutuskirjaan on niin merkitty, vakuutuksesta 
ei korvata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet 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 sähkölämmityslaitteille, läm-
mön talteenottolaitteille kompressoriyksikköineen, 
sähkömoottoreille ja säiliöille

-  lämmityskaapeleille ja putkistoille.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan vahingoittuneen 
koneen, laitteen tai sähkökaapelin vian etsimisestä 
ja korjaamisesta aiheutuneet rakenteiden avaa-
mis- ja sulkemiskustannukset sekä maan kaivu- ja 
täyttökustannukset.

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

teilla tai peruskorjattavana olevan rakennuk-
sen putkistot ja johdot on asianmukaisesti 
hyväksytty käyttöönotettaviksi

-  huoltokorjauksia
-  vahinkoa, joka on aiheutunut kulumisesta, 

kattilakivestä, sakan kerääntymisestä, tul-
vasta, ahtojäästä tai maanvyörymästä

-  vahinkoa, joka on kohdannut vesijohtoka-
lusteita

-  vahinkoa, joka on kohdannut viemärilaitteita
-  vahinkoa, joka on aiheutunut routimisesta, 

maan painumisesta tai maan liikkumisesta
-  vahinkoa, josta valmistaja tai joku muu 

on sopimuksen perusteella vastuussa. 
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, 
jos vakuutuksenottaja näyttää toteen, ettei 
korvausvelvollinen voi täyttää velvoitettaan.

Korvauspiirin rajausvaihtoehto

Jos vakuutuskirjaan on niin merkitty, vakuutuksesta 
ei korvata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet edellä 
tarkoitetuista rikkoutumisista tai kohdassa 2 tar-
koitetuista salaman tai sähköilmiön aiheuttamasta 
rikkoutumisesta rakennuksen mainituille kiinteille 
laitteille ja putkistoille.

10  MYRSKY

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheu-
tunut, kun myrsky on rikkonut rakennusta, samalla 
kiinteistöllä olevia tavanomaisia rakenteita tai 
rakennuksessa ollutta irtaimistoa.

Vedenpinnan nousun aiheuttama vahinko korva-
taan, jos vedenpinnan on nostanut vahinkopaikalla 
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 aiheutunutta 
vahinkoa.

11  VILLIELÄIMEN AIHEUTTAMA VAHINKO

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheu-
tunut rakennukselle tai rakennuksessa olevalle 
irtaimistolle villieläimen tunkeutumisesta asuin-
huoneistoon. Asuinhuoneistona ei pidetä raken-
nuksen lämpöeristämättömiä ullakko-, kellari- tai 
varastotiloja.
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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 avaruusaluksen 
tai siitä irronneen esineen putoamisesta aiheutunut 
vahinko.

13  LIIKENNEONNETTOMUUS JA  
KARILLEAJO

Vakuutuksesta korvataan irtaimistolle liikenneonnetto-
muudessa, jossa on ollut moottoriajoneuvo osallisena, 
sekä karilleajossa aiheutunut vahinko.

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

14  LISÄVAHINGOT ERÄIDEN VAKUUTUS- 
TAPAHTUMIEN YHTEYDESSÄ

Vakuutuksesta korvataan palon, räjähdyksen ja ilma-
aluksen putoamisen yhteydessä samanaikaisesti 
tapahtuneesta vakuutetun omaisuuden katoamises-
ta, anastamisesta tai vahingoittumisesta aiheutunut 
suoranainen esinevahinko. 

Vakuutuksesta korvataan palon, räjähdyksen, ilma-
aluksen putoamisen, varkauden, ryöstön, murron, 
vahingonteon, vuotovahingon, myrskyn, villieläinva-

hingon, liikenneonnettomuuden tai karilleajon johdosta 
kylmyydestä tai kuumuudesta, sateesta tai muusta sen 
kaltaisesta  syystä vakuutuksen kohteelle aiheutunut 
suoranainen esinevahinko, jos vahingoittuminen on 
ollut mainitun korvattavan vakuutustapahtuman välitön 
ja väistämätön seuraus.

PALOVAKUUTUS

1  PALOVAKUUTUS

Vakuutuksesta korvataan kotivakuutuksen kohdissa 
1 (palo), 2 (salamanisku ja sähköilmiö), 3 (räjähdys) 
ja 10 (myrsky) kuvattujen vakuutustapahtumien 
aiheuttamat vahingot.

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumiin 
liittyvät lisävahingot sen mukaan kuin jäljempänä 
lisävahingot -kohdassa on mainittu.

Korvauspiirin rajausvaihtoehto

Jos vakuutuskirjaan on niin merkitty, vakuutuksesta 
ei korvata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet edellä 
mainitusta myrskystä.

2  LISÄVAHINGOT

Vakuutuksesta korvataan
-  palon ja räjähdyksen yhteydessä samanaikai-

sesti tapahtuneesta vakuutetun omaisuuden 

katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittu-
misesta aiheutunut suoranainen esinevahinko 
ja

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

SUOJELUOHJEET

1  SUOJELUOHJEIDEN MERKITYS

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, va-
kuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja 
suojeluohjeita. Jos vakuutettu laiminlyö suojeluoh-
jeiden noudattamisen, hänelle tulevaa korvausta 
voidaan alentaa tai se evätä yleisten sopimusehto-
jen kohdan 6 mukaisesti.

2  PALOTURVALLISUUS

2.1  Sähkö-, lämmitys- ja varoitinlaitteet

Tulisijojen, hormien ja palomuurien käyttöturvallisuut-
ta 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 kiinte-
ällä tai useammilla polttoaineilla toimivat tulisijat 
hormeineen riippumatta käytettävästä polttoai-
neesta nuohotaan kerran vuodessa. Muussa kuin 
ympärivuotisessa käytössä olevien loma-asuntojen 
tulisijat hormeineen tulee nuohota kerran kolmessa 
vuodessa. Nuohouksen suorittajalla tulee olla nuo-
hoojan ammattitutkinto.

Kiukaan sijoittamisessa on otettava huomioon tar-
vittava 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 koteloimattomia 
sähkölämmittimiä ei saa sijoittaa pölyisiin tiloihin 
eikä käyttää niiden tarkoituksen vastaisesti. Läm-
mityslaitteita ei saa peittää.

Ajoneuvon moottorin, voimansiirtolaitteiden, sisäti-
lan ja muiden osien lämmitykseen saa vakiovarus-
teiden lisäksi käyttää ainoastaan ajoneuvokäyttöön 
hyväksyttyjä laitteita. Hyväksyttyjä 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 hyväksytty 
asennusliike on asentanut.

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

Moottoriajoneuvosuojan lämmitykseen käytettävien 
lämmityslaitteiden pintalämpötila ei saa nousta yli 
+125 C:n. Öljy-, kaasu- ja petrolikäyttöisten lämmi-
tyslaitteiden sekä kamiinoiden käyttö moottoriajo-
neuvosuojassa on kielletty.

Asuinhuoneistossa sekä asuin- ja huvilarakennuk-
sessa pitää olla viranomaismääräysten mukainen 
toimintakuntoinen palovaroitin. Asunnon jokainen 
kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset 
ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palova-
roittimella. Asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 
m2 kohden on oltava yksi varoitin.

2.2  Tupakointi ja avotulenteko

Tupakointi on kielletty pölyisissä ja palonarkoja 
materiaaleja sisältävissä paikoissa sekä paikoissa, 
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 sammu-
tettava erityisen huolellisesti.

Avotulta tai kuumailmapuhallinta ei saa käyttää 
putkien sulatuksessa.

Tulentekovälineet tulee säilyttää lasten ulottumat-
tomissa.

Tuhkan käsittelyn tulee kytemisvaaran vuoksi olla 
erityisen huolellista. Tulisijasta poistettu tuhka tulee 
rakennuksessa ja sen läheisyydessä säilyttää pala-
mattomassa kannellisessa astiassa, kunnes tuhka 
on täysin jäähtynyt.

Palavia kynttilöitä ja ulkotulia tulee valvoa. Ne on 
sijoitettava palamattomalle alustalle ja siten, ettei 
liekki tai lämpö sytytä palavaa materiaalia.

2.3  Tulityöt

Kun tehdään tulitöitä, on noudatettava erityistä 
huolellisuutta ja soveltuvin osin seuraavia ohjeita:
- Paikka, jossa tulitöitä tullaan tekemään, on 

ennen tulitöiden aloittamista ympäristöineen 
puhdistettava ja suojattava. Syttyvä materiaali 
on poistettava. Jos lähellä on syttyviä rakentei-
ta, 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 kuumail-
mapuhallinta. Tällaisia töitä ovat muun muassa 
hitsaustyöt, poltto- ja laikkaleikkaus, metallien hi-
onta, juottaminen, lämmitys sekä vedeneristys- ja 
kattotyöt.

Moottoriajoneuvo- tai irtaimistosuojassa ei saa 
tehdä korjaustöitä, joissa käytetään avotulta, avo-
liekkiä, 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 paloviranomaisten 
määräysten mukaisesti eikä niiden käsittelyn yhtey-
dessä saa tupakoida eikä käyttää avotulta. Aineiden 
läheisyydessä ei saa olla myöskään kipinöiviä lait-
teita. Nestekaasulaitteiden venttiilit ja liitokset tulee 
tarkastaa säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran 
vuodessa vuotojen havaitsemiseksi. Helposti sytty-
vien nesteiden käsittelyssä käytetyt välineet tulee 
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käytön jälkeen sijoittaa niin, etteivät ne voi aiheuttaa 
tulipaloa mahdollisesta itsesyttymisestä huolimatta.

3  SUOJELUTOIMET VARKAUKSIA JA 
MURTOJA VASTAAN

3.1  Omaisuus rakennuksessa, asunnossa, 
majoitustiloissa ja niiden säilytystiloissa 
sekä varastoituna

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 vahingoitta-
matta. Kun omaisuutta säilytetään varastoituna, 
arvoesineiden tulee lisäksi olla siten sijoitettuna 
tai peitettynä, ettei sivullinen näe niitä tilaan mur-
tautumatta. Arvoesineiksi luetaan muun muassa 
korut, jalometalliesineet, turkikset, arvokokoelmat 
ja taide-esineet.

Asunnon ja majoitus- tai säilytystilojen avaimia 
ei saa jättää eikä piilottaa mainittujen tilojen lä-
heisyyteen. 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 esineiden 
tai laitteistojen oltava kiinteässä erikseen lukitta-
vassa tilassa. Arvoesineiksi luetaan muun muassa 
korut, jalometalliesineet, turkikset, arvokokoelmat 
ja taide-esineet.

3.2  Omaisuus rakennuksen, asunnon, 
majoitustilojen ja niiden säilytystilojen 
ulkopuolella

Mukana olevaa omaisuutta on jatkuvasti valvottava. 
Vakuutettu ei saa jättää mukanaan olevaa omaisuut-
ta eikä matkatavaraa ilman jatkuvaa silmälläpitoa 
yleisillä paikoilla kuten kadulla, liikenneasemilla, 
toreilla, ravintoloissa, kauppaliikkeissä, majoitus-
liikkeiden auloissa, uimarannoilla, urheilukentillä, 
yleisissä kulkuneuvoissa ja yleisissä nähtävyys-
kohteissa, vierailukohteissa ja yleisötilaisuuksissa.

Jos mukana olevaa omaisuutta ei valvota, se 
tulee jättää lukittuun kiinteään säilytystilaan, johon 
tunkeutuminen ei ole mahdollista säilytyspaikan 
rakenteita tai lukkoja vahingoittamatta.

Moottoriajoneuvon, perävaunun, veneen, ajo-
neuvon tai perävaunun ulkopuolisen tavarasäilön 
tai ajoneuvon tavaralaukun tulee olla lukittuna, 
kun siinä säilytetään irtainta omaisuutta. Lisäksi 
omaisuuden tulee olla siten sijoitettuna tai peitet-
tynä, 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 omaisuutta, perävaunun tulee olla 
lukittuna laitteella, joka estää sen kytkennän veto-
ajoneuvoon tai lukittuna siten, että sen siirtäminen 
selvästi vaikeutuu.

Puutarhatraktoria ja moottoroitua harrasteajo-
neuvoa on varkauden välttämiseksi säilytettävä 
suojaavasti suljetussa, lukitussa säilytyspaikassa 
tai se on lukittava ohjauslukolla tai luvattoman 

käytön estämiseen tarkoitetulla jarru-, ketju- tai 
vaijerilukolla.

Kun lastenvaunuja ja puutarhagrilliä säilytetään 
asunnon, majoitustilojen  tai niiden säilytystilojen 
ulkopuolella, tulee niitä valvoa tai niiden tulee 
olla lukittuna siten, 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, arvo-
kokoelmat ja taide-esineet.

Rahaa, muita maksuvälineitä ja arvopapereita ei 
saa jättää hotellihuoneeseen, hyttiin tai vastaavaan 
majoitustilaan ja niitä tulee kuljettaa yleisissä kulku-
neuvoissa käsimatkatavarana.

Tunnuslukua ei saa säilyttää pankki-, luotto- eikä 
vastaavan maksukortin lähellä. Korttia ei saa 
käyttää siten, että tunnusluku joutuu ulkopuolisen 
tietoon.

3.3  Urheilu- ja harrastusvälineiden 
lisäohjeet

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 
lukittuna 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 säilytyspaikassa tai 
kettingillä ja terässankaisella riippulukolla kiinteään 
kiinnityspaikkaan lukittuna.

Kun venettä säilytetään ulkona, on perämoottorin ja 
veneeseen kuuluvien varusteiden oltava lukittuina 
edellä kerrotulla tavalla lukittuun veneeseen.

Veneestä irrotettua moottoria tulee säilyttää lukitus-
sa säilytystilassa.

4  OMAISUUDEN SUOJELU 
VUOTOVAHINGOILTA

Vesijohtoverkoston ja LVI-laitteiden jäätymisen ja 
vuotovahinkojen estämiseksi rakennuksen riittäväs-
tä lämmityksestä on huolehdittava. Mikäli rakennus 
jätetään kylmänä vuodenaikana ilman valvontaa 
yli viikoksi, on tonttivesijohdon sulkuventtiili sul-
jettava tai käyttövesivesipumppu kytkettävä pois 
käytöstä. Mikäli rakennusta ei lämmitetä kylmänä 
vuodenaikana, on vesijohtoverkosto ja LVI-laitteet 
tyhjennettävä ja rakennuksen ulkopuolella oleva 
tonttivesijohdon sulkuventtiili suljettava tai käyttö-
vesipumppu kytkettävä pois käytöstä.

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

Käytöstä poistetuista lämmitysöljysäiliöistä on pois-
tettava lämmitysöljy, tehtävä laitteistot vaarattomiksi 
ja poistettava täyttöyhteys seuraavan lämmityskau-
den alkuun mennessä.

Pesukone on aina liitettävä omalla sulkuventtiilillä 
ja hyväksytyllä paineenkestävällä täyttöletkulla 
vesijohtoverkostoon. Pesukoneen poistoletku 
tulee asentaa kiinteästi viemäriverkostoon tai 
pesukoneen toimintaa tulee valvoa. Pesukonei-
den 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. 

Kosteus- ja kastumisvahingoille altis tavara on kel-
larivarastossa säilytettäessä sijoitettava vähintään 
10 cm:n korkeudelle lattian pinnasta.

5  OMAISUUDEN SUOJELU 
TULVAVAHINGOILTA 

Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien kulkeutumi-
nen rakennukseen on estettävä vesieristyksin ja 
sade(hule)vesipoistojärjestelmillä, joita ovat mm. pi-
hamaan kallistukset rakennuksesta poispäin, tontin 
ojat, salaojat ja sadevesikaivot sekä pumppaamot.

Tontti on liitettävä kunnalliseen sade(hule)vesiver-
kostoon, mikäli sellainen on alueella.

Tontin ojat ja salaojat on pidettävä toimintakun-
nossa. Toimintakunto on varmistettava vuosittain.

Viemärijärjestelmä on pidettävä toimintakunnossa 
ja viemäripumppujen kunnossapidosta on huo-
lehdittava.

Maanpinnan alapuoleisissa varastotiloissa säilytet-
tävä kosteus- ja kastumisvahingoille altis omaisuus 
on sijoitettava vähintään 10 cm:n korkeudelle lattian 
pinnasta.

Vakuutuskirjaan merkittyjä ja vakuutussopimuk-
sessa muutoin erikseen sovittuja kiinteistökohtaisia 
suojeluohjeita on noudatettava.

6  MUUT OHJEET

Esineen valmistajan, myyjän tai maahantuojan 
antamia käyttöohjeita on noudatettava.

Helposti rikkoutuvat esineet tulee kuljettaa yleisissä 
kulkuneuvoissa käsimatkatavarana.

Syövyttävät ja tahraavat aineet sekä nesteitä sisäl-
tävät pullot ja pakkaukset tulee pakata suojaavasti 
erikseen muusta mukana olevasta omaisuudesta.

Jos esine on vahingoittunut tai kadonnut kuljetuksen 
tai säilytyksen aikana, on tapahtumasta tehtävä 
asianmukainen ilmoitus ja korvausvaatimus kulje-
tusliikkeen tai liikenneyrityksen edustajalle.

Rakennukset ja koneet tulee pitää rakennuslain, 
rakentamismääräysten ja työsuojelumääräysten 
mukaisessa kunnossa.
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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 vakuutusyhtiölle 
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 poliisitutkintapöytä-
kirja, rikosilmoitus, tosite vahingoittuneen esineen 
hankinnasta, rasitustodistus ja selvitys kiinnityk-
senhaltijoista voivat olla tarpeen. Rikoksesta on 
viipymättä ilmoitettava tapahtumapaikan poliisivi-
ranomaiselle.

1.2  Asiakirjat ja niiden kustannukset

Poliisitutkintapöytäkirja on toimitettava pyydettä-
essä vakuutusyhtiölle. Yhtiö korvaa pyytämiensä 
poliisitutkintapöytäkirjojen ja muiden vahinkokä-
sittelyä varten pyytämiensä viranomaistodistusten 
lunastusmaksut.

Haettaessa korvausta polkupyörän varkausvahin-
gosta vakuutusyhtiölle on toimitettava vahinkoil-
moituksen 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 vahingon 
tarkastamiseen ennen korjaustyön aloittamista. 
Se, että vakuutusyhtiö tarkastaa tai arvioi vahin-
gon, ei osoita vahingon kuuluvan vakuutuksesta 
korvattavaksi.

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

2  KORVAUKSEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Vakuutusyhtiö on velvollinen korvaamaan omai-
suudesta 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.

3  KORVAUKSEN SUORITTAMIS- 
VAIHTOEHDOT

Ensisijaisesti vahingoittunut omaisuus korvataan 
korjauttamalla vahingoittunut esine. Jos korjaus-
kustannukset ylittävät näiden korvaussääntöjen 
mukaan määritellyn omaisuuden arvon, korva-
us on kuitenkin enintään omaisuuden arvon 
suuruinen. Korjauskustannuksina korvataan ne 
kustannukset, jotka ovat syntyneet vahingoittuneen 
omaisuuden saattamisesta vahinkoa edeltänee-
seen kuntoon.

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

Vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen rahana mak-
samisen asemasta hankkia tilalle vastaava omaisuus 
tai korjauttaa vahingoittunut omaisuus. Vakuutusyhti-
öllä on myös oikeus määrätä rakentaja tai korjaaja, 
joka uudelleen rakentaa tai korjaa vahingoittuneen 
omaisuuden, tai määrätä hankintapaikka, josta 
vastaavanlainen omaisuus hankitaan.  Mikäli kor-
vaus kuitenkin suoritetaan rahana, korvauksen 
enimmäismäärä määräytyy sen mukaan, mitä 
yhtiö olisi esineestä maksanut sen myyjälle tai 
korjauskustannuksista korjaajalle. Korvauksen 
suuruutta määritettäessä otetaan huomioon 
kaikki ne käteis-, tukku-, erityis- ja muut alennuk-
set, joihin yhtiöllä olisi ollut oikeus omaisuuden 
hankkiessaan tai korjauttaessaan.

Yhtiöllä on oikeus lunastaa vahingoittunut omaisuus 
tai sen osa arvosta, joka määritellään samojen pe-
rusteiden mukaan kuin ennen vakuutustapahtumaa.

Jos menetettyä omaisuutta saadaan takaisin kor-
vauksen maksamisen jälkeen, vakuutuksenottajan 
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 rajoittanut 

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

- palovahingossa, jos automaattinen palonsam-
mutusjärjestelmä on toiminnallaan rajoittanut 
vahingon määrää

-  varkausvahingossa, jos huoneistoon tai ra-
kennukseen on murtauduttu varmuuslukolla 
lukittuna olleen oven kautta

-  varkausvahingossa, jos murtohälytyslaitteisto on 
toiminut asianmukaisesti

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

- uuden ylijännitesuojan hankintakustannuksista, 
jos sähkölaitetta suojannut ylijännitesuoja on 
rikkoutunut salamaniskun tai muun ylijännitteen 
seurauksena. 

5  ESINEVAHINGON LISÄKSI  
KORVATTAVAT KUSTANNUKSET

5.1  Vahingon rajoittamisen ja 
viranomaismääräysten kustannukset

Vakuutusmäärästä riippumatta vakuutuksesta kor-
vataan suoranaisen esinevahingon lisäksi
-  kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutetulle 

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

-  kohtuulliset lisäkustannukset viranomaisten ra-
kennusta koskevista pakottavista määräyksistä 
enintään 10 %:in rakennusvahingon määrästä.

5.2  Asumisen lisäkustannukset  
korvattavassa vahingossa

Vakuutusmäärästä riippumatta korvataan suoranai-
sen esinevahingon lisäksi vakuutusyhtiön etukäteen 
hyväksymät kohtuulliset lisäkustannukset, jotka 
vakuutetulle aiheutuvat sen johdosta, että vakituista 
asuntoa ei voida kokonaan tai osittain käyttää tästä 
vakuutuksesta korvattavan vakuutustapahtuman 
johdosta. Korvaus maksetaan vahingoittuneen 
asunnon irtaimiston esinevakuutuksesta.

Rajoitukset:
Korvaus asumisen lisäkustannuksista on 
enintään 10 % vakuutuskirjaan merkitystä 
irtaimiston enimmäiskorvauksesta tai vakuu-
tusmäärästä kuukaudessa. Enintään lisäkus-
tannuksia korvataan kuuden kuukauden ajalta. 
Lisäkustannuksina ei korvata ruokailukuluja.

6  IRTAIMISTON KORVAAMINEN

6.1  Jälleenhankinta-, päivän- ja  
jäännösarvot

Irtaimistovahingossa korvauksen määrän pe-
rusteena on jälleenhankinta-arvo, jolla tarkoite-
taan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan 
omaisuuden hankintakustannusta. Kun korvaus 
suoritetaan rahana, korvauksen määrässä 
huomioidaan kuitenkin kohdassa 3 mai-
nitut 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 kohteena olevan omai-
suuden arvo määritellään kuitenkin kohdan 6.2 
mukaisesti esineiden iän perusteella.

Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus edellyttää, 
että kahden vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta 
joko korjataan vahingoittunut omaisuus tai hankitaan 
sen tilalle uutta samanlaatuista ja samaan käyttöön 
tarkoitettua omaisuutta.

Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus suoritetaan 
kahdessa erässä. Ensin suoritetaan päivänarvon mu-
kainen korvaus. Lisäkorvaus, joka on jälleenhankinta-
arvon ja päivänarvon mukaisten 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 Ikä-
vähennys %/v

kodinkoneet 10
digitaaliset kamerat 20
muut elektroniset- ja optiset laitteet 10
polkupyörät, moottorikäyttöiset 
työkalut ja -koneet sekä perä-
moottorit

10

atk-laitteet (tietokoneet), matka-
puhelimet oheislaitteineen ja muut 
päätelaitteet  

25

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

25

Vähennys lasketaan kertomalla prosenttiluku 
omaisuuden käyttöönottovuotta seuranneiden 
täysien kalenterivuosien lukumäärällä. Ikävähen-
nys on kuitenkin enintään 70 %. Ikävähennysten 
lisäksi vähennetään vakuutuskirjassa mainittu 
omavastuu.

Ikävähennystä ei tehdä esineen korjauslaskun  mukai-
sista kustannuksista. Korvaus korjauskustannuksista 
on kuitenkin enintään tämän kohdan mukaan määri-
tellyn omaisuuden arvon suuruinen. Ikävähennyksiä 
sovelletaan myös korvattaessa rakennuksen vakuu-
tukseen kuuluvaa irtaimistoa.

7  RAKENNUKSEN KORVAAMINEN

7.1  Jälleenhankinta-, päivän- ja 
jäännösarvot

Rakennusvahingossa korvauksen määrän perustee-
na on omaisuuden jälleenhankinta-arvo, jolla tarkoite-
taan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan omai-
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suuden hankintakustannusta. Jos omaisuuden ar-
vo iän, käytön, käyttökelpoisuuden 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 vakuutustapahtuman jälkeen arvioituna 
samojen perusteiden mukaan kuin välittömästi 
ennen vakuutustapahtumaa. Ikävähennysten 
kohteena olevien rakennuksen koneiden, lait-
teiden ja putkistojen arvo määritellään kuitenkin 
palovahinkoja lukuun ottamatta kohdan 7.5 
mukaisesti omaisuuden iän perusteella.

7.2  Jälleenhankinta-arvokorvauksen 
suorittaminen

Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus edellyt-
tää, että vahingoittunut omaisuus kahden vuoden 
kuluessa vakuutustapahtumasta joko korjataan 
tai samalle rakennuspaikalle rakennetaan uusi 
samanlaatuinen ja samaan käyttöön tarkoitettu 
rakennus. Jos rakentaminen viivästyy viranomaisen 
toimenpiteen johdosta, viivästysaika lisätään edellä 
mainittuun aikaan.

Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus makse-
taan kahdessa erässä. Ensin suoritetaan päivän-
arvon mukainen korvaus. Lisäkorvaus, joka on 
jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon mukaisten 
korvausten erotus, suoritetaan, kun yhtiö on saanut 
selvityksen edellä mainituista jälleenhankintatoi-
menpiteistä.

7.3  Päivänarvokorvauksen suorittaminen

Maksettaessa vahingosta päivänarvokorvausta 
korvaus lasketaan omaisuuden päivänarvon mu-
kaan. Jos omaisuus korjataan, korvataan korjaus-
kustannukset enintään rakennuksen päivänarvoon 
asti. Jos omaisuutta ei korjata, korvataan enintään 
vahingoittumisasteen mukainen osa päivänarvosta.

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

Jos omaisuutta vakuutettaessa on sovittu ensiris-
kiin perustuvasta vakuutusmäärästä ja omaisuus 
korjataan, korvauksen enimmäismäärä on vakuu-
tusmäärä. Jos omaisuutta ei korjata, korvauksen 
enimmäismäärä on vahingoittumisasteen mukainen 
osa vakuutusmäärästä.

7.4  Jäännösarvon alentuminen

Jos vahingon jälkeen jäljelle jääneitä rakennusosia 
rakennuslain tai tielain säännösten perusteella, 
voimassa olevan rakennuskiellon tai rakentamisrajoi-
tuksen vuoksi ei voida käyttää hyväksi rakennuksen 
saattamiseksi entiseen kuntoonsa, korvaukseen 
lisätään näin syntynyt jäännösarvon alentuminen.

Arvon alentuminen lasketaan siten, että jäännösar-
vosta vähennetään se hinta, joka jäljelle jääneistä 
rakennusosista voidaan saada, kun ne myydään 
pois siirrettäviksi. Vakuutuksenottajan tulee esittää 
selvitys siitä, että rakennuskielto tai rakentamisra-
joitus 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, laitteet ja
putkistot

Ikä-
vähennys %

rakennuksessa, muualla kuin alapoh-
jassa olevat säiliöt, jätevesi-, sadeve-
si-, käyttö- ja lämpöputkistot  

3

alapohjassa olevat  ja maanalaiset
kupari- ja muoviputkistot 

3

alapohjassa olevat ja maanalaiset
muut putkistot   

6

uima-allaslaitteistot, murtosuojauslait-
teistot, ulkomarkiisikehikot ja -koneis-
tot  

10

liedet, liesituulettimet, jääkaapit, 
astianpesukoneet ja kiukaat

10

keskuslämmityslaitteet, lämmönvaihti-
met ja -siirtimet, lämminvesi varaajat 
säiliöineen, maanalaiset ja alapohjas-
sa olevat säiliöt, säätö- ja ohjauslait-
teet, lämmityskaapelit, sähköpatterit, 
ilmastointi- ja jäähdytyslaitteet 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 prosenttiluku 
laitteen käyttöönottovuotta seuranneiden täysi-
en kalenterivuosien lukumäärällä. Ikävähennys-
ten lisäksi ei korvauksesta vähennetä vakuutus-
kirjassa mainittua omavastuuta. Ikävähennys 
on kuitenkin vähintään tämän omavastuun 
suuruinen. Liedet, liesituulettimet, jääkaapit, 
astianpesukoneet ja kiukaat korvataan kuitenkin 
ehtokohdan 6.2 mukaisesti.

Ikävähennystä ei tehdä vian etsimiskustannuksista 
eikä sähköjohdoista.

Vähennyksiä sovelletaan myös korvattaessa 
irtaimiston vakuutukseen kuuluvia laitteita ja 
putkistoja.

7.6  Laajan kotivakuutuksen ja 
kotivakuutuksen 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 -% 
vahingonmäärästä

10 - 20 15
yli 20 25

Vuotovähennys lasketaan vakuutuksen korvaus-
piiriin kuuluvan vahingon määrästä. Vuotovä-
hennyksen enimmäismäärä vahinkoa kohti on 
3 000 euroa. 

Vuotovähennyksen voi poistaa vakuutuksesta 
erikseen sovittaessa lisämaksusta. 

Vuotovähennyksen lisäksi ei korvauksesta vä-
hennetä vakuutuskirjassa mainittua omavastuuta. 
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.

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 peruskorjattavana ole-
van rakennuksen vakuutusmäärän tulee vastata val-
miin rakennuksen jälleenhankinta-arvoa tai erikseen 
sovittaessa päivänarvoa. Vakuutusmäärään 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 vakuutettu 
päivänarvostaan ja vakuutusmäärä on merkittävästi 
päivänarvoa pienempi, omaisuus on alivakuutettu. 
Vakuutusyhtiö korvaa alivakuutetulle omaisuu-
delle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta 
niin suuren osan omavastuun määrällä vähen-
netystä päivänarvon mukaisesti lasketusta 
vahingon määrästä kuin vakuutusmäärän ja 
päivänarvon välinen suhde osoittaa.

Jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perus-
tuu vakuutusyhtiön tai sen edustajan antamaan 
arvioon, korvaus suoritetaan vahingon määräisenä 
omavastuulla vähennettynä, kuitenkin enintään 
vakuutusmäärän mukaisena. Vahingon määrä 
lasketaan päivänarvon mukaan, jos omaisuus on 
vakuutettu päivänarvostaan.

Rakenteilla tai peruskorjattavana olevalle raken-
nukselle aiheutuneen vahingon määrittelemisessä 
otetaan huomioon myös rakennuksen valmiusaste 
ja vahinkohetkeen mennessä syntyneet todelliset 
rakentamiskustannukset.

8.3  Vakuutusmäärä ja ylivakuutus

Omaisuus on ylivakuutettu, jos vakuutusmäärä on 
merkittävästi vakuutetun omaisuuden jälleenhankin-
ta-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 perustuu 
vakuutusyhtiön tai sen edustajan antamaan arvioon, 
vakuutuksen kohteen täydellisesti tuhoutuessa kor-
vaus suoritetaan ylivakuutuksesta vakuutusmäärän 
mukaisena, paitsi milloin vakuutuksenottajan tahal-
lisesti antamat väärät tai puutteelliset tiedot olivat 
vaikuttaneet arvioon.

9  MAAPERÄ- JA PUUTARHAVAHINKOJEN 
KORVAAMINEN

Maaperä- ja puutarhavahinko korvataan aiheutunei-
den kunnostuskustannusten perusteella.
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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 metsätaloudelli-
nen arvo. 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 korva-
uksena 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 aiheutuneena 
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 vahinkoa 
edeltäneeseen kuntoon. Korvauksen  määrää 
arvioitaessa ei oteta huomioon värisävyeroja 
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 vahin-

gon
-  hän on asettanut vakuuden siitä, että korvaus 

käytetään vahingoittuneen kiinteistön uudista-
miseen tai korjaamiseen

-  korvauksen määrä on kiinteistön arvoon ver-
rattuna vähäinen tai

-  on ilmeistä, että korvauksen nostaminen ei hei-
kennä 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.

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, vakuutettuina 
ovat vakuutuspaikassa vakinaisesti asuva kuolinpe-
sän osakas ja hänen kanssaan samassa taloudessa 
vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakuutettuja ovat myös 
muut kuolinpesän osakkaat Mittaturvalla vakuutetun 
kiinteistön omistamiseen, hallintaan tai käyttämi-
seen liittyvissä 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 perustuu 
vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai 
laiminlyöntiin.

3.2 Lapsen aiheuttama vahinko korvataan, vaikka 
hän ei vielä ikänsä puolesta ole korvausvelvollinen. 
Yleisten sopimusehtojen kohdasta 7 poiketen 
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 vakuu-
tuksesta korvataan vakuutuksenottajan perheen 
koiran puremalla aiheuttama henkilövahinko ja 
vahinko, jonka perheen koira aiheuttaa välittömässä 
yhteentörmäyksessä moottoriajoneuvon kanssa.

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

tuussa
-  liikenne- tai muuta vahinkoa, joka aiheutuu 

koiran väistämisestä.

3.4 Vakuutuksesta korvataan kohdasta 4.2 poiketen 
vakuutetun ja hänen perheensä asuntona käytetyn 
vuokra- tai osakehuoneiston rakenteille tai kiinteille 
laitteille äkillisesti aiheutunut vahinko, josta vakuutet-
tu on kohdan 3.1 mukaan korvausvastuussa. Samoin 
korvataan hotellihuoneiston rakenteille tai kiinteille 
laitteille aiheutetut vahingot. Vuokrahuoneistoina 
ei kuitenkaan pidetä vuokrattuja asuinrakennuksia.

Rajoitus:
Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata pinnoitteille 
syntyneitä vahinkoja eikä vahinkoja, jotka aiheu-
tuvat huoneiston huonosta hoidosta tai kulumi-
sesta. Pinnoitteilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi 
parketteja, muovi- ja kokolattiamattoja, tapetteja 
sekä huoneiston maalipintoja.

3.5 Vakuutuksesta korvataan kohdasta 4.4 poiketen 
kiinteistön omistamiseen tai hallintaan perustuva vas-
tuuvahinko, jos vakuutettu asuu kyseisellä kiinteistöllä 
olevassa rakennuksessa tai jos kyseessä on muu va-
kuutetun omistama tai hallinnassa oleva Mittaturvalla 
vakuutettu asuinkiinteistö.

3.6 Vakuutuksesta korvataan kohdasta 4.8 poiketen 
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 tapatur-
ma- 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 käsiteltävänä 
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 peruskorjaus-
työn yhteydessä kohtaa putkistoja tai kaapelei-
ta, ellei vakuutettu ole hankkinut ja työohjeena 
käyttänyt työmaata koskevia kaapeli- tai put-
kistokarttoja 

4.6 vahinkoa, joka on aiheutunut liikennevakuu-
tuslaissa kuvatusta liikennevahingosta riippumat-
ta siitä, missä liikennevahinko on sattunut

4.7 vahinkoa, joka aiheutuu
-  rekisteröitävän aluksen, rekisteröitävän 

veneen tai yli 6 metrin pituisen purjeveneen 
käytöstä

-  ilma-aluksen käyttämisestä, kun vakuutettu 
on korvausvelvollinen ilma-aluksen omista-
jana, haltijana, käyttäjänä, ilma-aluksessa 
tehtävää suorittavana tai näiden työnanta-
jana

4.8 vahinkoa, jonka tärinä, savu, noki, kaasu, 
kosteus, vesi, jätevesi taikka vesistön, poh-
javeden 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 seuraamusta

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

5 ERITYISIÄ TOIMENPITEITÄ VAKUUTUS- 
TAPAHTUMAN SATUTTUA

5.1 Vakuutuksen piiriin kuuluvassa asiassa yhtiö 
selvittää, onko vakuutettu korvausvelvollinen, 
neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa ja maksaa 
vahingon edellyttämän korvauksen.
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rattomiksi ja poistettava täyttöyhteys seuraavan 
lämmityskauden alkuun mennessä.

6.2 Kylpyhuoneen suihkua käytettäessä on jatku-
vasti valvottava, että vedet ohjautuvat lattiakaivoon 
ja että viemärissä ei ole tukoksia.

7  KORVAUSSÄÄNNÖT

7.1 Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä 
on korvauksen enimmäismääränä jokaisessa 
vakuutustapahtumassa.

7.2 Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta 
aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vakuutus-
tapahtumaksi.

7.3 Jokaisessa vakuutustapahtumassa on 
vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon 
määrästä.

7.4 Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomi-
oon arvonlisäverosta annetut säännökset.

Jos korvauksen saajalla on arvonlisäverolain mukaan 
oikeus vähentää tai saada palautuksena omassa 
arvonlisäverotuksessaan arvonlisäverot, jotka sisäl-
tyvät 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 vahin-
gon määrää vastaava arvonlisävero.

Jos vakuutuskorvaus on katsottava elinkeinotoiminnas-
sa saatavan arvonlisäverollisen tulon sijaan tulevaksi 
tuloksi, korvaus maksetaan verottomana.

8  YHTEISVASTUULLISUUS

Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaa-
maan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan 

vain se osa vahingosta, mikä vastaa vakuutetun 
viaksi jäävää syyllisyyttä ja hänen ehkä vakuutus-
tapahtumasta saamaansa etua.

9  LAAJENNUS METSÄTALOUTEEN

Jos metsä on vakuutettu Mittaturvan metsävakuu-
tuksella tai metsäpalovakuutuksella, perheen vas-
tuuvakuutus koskee myös vakuutettua metsätilaa 
seuraavasti:

9.1 Vakuutettuna on vakuutetulla metsätilalla vakuu-
tetun tekemän tai muilla teettämän metsänhoito- ja 
puunkorjuutoiminnan vahingonkorvausvastuu.

9.2 Vakuutettuja ovat myös sellaiset palkattomat tai 
satunnaiset työnsuorittajat, joiden toiminnasta va-
kuutuksenottaja on vastuussa tässä ehtokohdassa 
mainitussa toiminnassa.

9.3 Vakuutuksesta korvataan ehtojen 4.4 kohdasta 
poiketen kiinteistön omistamiseen tai hallintaan pe-
rustuva vastuuvahinko, joka koskee sopimuksessa 
metsä- tai metsäpalovakuutuksella vakuutettuna 
metsätilaa.

9.4 Vakuutuksesta korvataan ehtojen ansiotoi-
mintaa koskevasta rajauskohdasta 4.11 poiketen 
vastuuvahinko, joka koskee vakuutetun 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 vas-
tuuvakuutuksesta.

9.7 Muilta osin sovelletaan perheen vastuuvakuu-
tuksen ehtoja.

PERHEEN OIKEUSTURVAVAKUUTUS
1  VAKUUTUKSEN TARKOITUS

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun 
välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeu-
denkäyntikulut, 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, vakuutettuina 
ovat vakuutuspaikassa vakinaisesti asuva kuolinpe-
sän osakas ja hänen kanssaan samassa taloudessa 
vakinaisesti asuvat henkilöt.

3  TUOMIOISTUIMET JA VAKUUTUKSEN 
VOIMASSAOLOALUE

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta Suomessa tai 
muissa Pohjoismaissa syntyneissä vakuutustapah-
tumissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomes-
sa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa 
pohjoismaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi edelly-
tetään, 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 

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 ilmeisesti 
oikea.

5.3 Jos vakuutetulta vaaditaan oikeudenkäynnissä 
vahingonkorvausta, joka on tämän vakuutuksen pe-
rusteella korvattava, vakuutetun on viipymättä ilmoitet-
tava oikeudenkäynnistä vakuutusyhtiölle. Yhtiö hoitaa 
omalla kustannuksellaan oikeudenkäynnin 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 vahingon 
vahingonkärsineen kanssa eikä vakuutettu tähän 
suostu, yhtiö ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen 
aiheutuneita lisäkustannuksia.

6 SUOJELUOHJEET

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, va-
kuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja 
suojeluohjeita. Jos vakuutettu laiminlyö suojeluoh-
jeiden noudattamisen, hänelle tulevaa korvausta 
voidaan alentaa tai se evätä yleisten sopimuseh-
tojen kohdan 6.3 mukaisesti.

6.1 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 vaa-

ihmisoikeustuomioistuimessa tai Euroopan 
unionin tuomioistuimessa.

4  KORVATTAVAT 
VAKUUTUSTAPAHTUMAT

4.1  Vakuutustapahtuman määritelmä

Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on

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

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

rikosasiassa
- vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen  

vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai 
määrältään

-  syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua 
vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen 
syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta 
tai on sen peruuttanut. Syyte on nostettu, kun 
asianomistajan haastehakemus on saapunut 
käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, 
kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajami-
sesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, 
kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassa-
oloaikana 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 voimassaoloaikana. 
Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin 
se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin 

yhdessä muiden päättyneiden vastaavansi-
sältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on 
vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voi-
massa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on 
voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, 
vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kui-
tenkin vain tämä vakuutus.

4.2  Yksi vakuutustapahtuma

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

kuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa 
samalla puolella; tai

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

5  VAKUUTUSTAPAHTUMIIN LIITTYVÄT 
RAJOITUKSET

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutu-
via 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 yri-
tyksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun 
pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon 
hankkimiseksi

3)  joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen 
sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä 
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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 ansiotoimin-
taa 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 yksityisoikeudellisesta 
vaatimuksesta

11)  joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä 
sellaiseen tekoon perustuvaa yksityisoikeu-
dellista vaatimusta, josta vakuutettu on tuo-
mittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä 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 pa-

risuhteen purkamista taikka avioeroon, yh-
teiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen 
yhteiselämän päättämiseen, rekisteröidyn tai 
rekisteröimättömän parisuhteen purkami-
seen tai päättämiseen liittyviä varallisuus-
riitoja 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 vapaut-
tamisesta taikka yhteisomistussuhteen 
purkamisesta

17)  jossa vakuutettu on osallisena moottori-
ajoneuvon  tai vesikulkuneuvorekisteristä 
annetun lain mukaisen rekisteröitävän 
vesikulkuneuvon 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 saneeraukses-
ta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä 
annettujen lakien mukaisesta menettelystä 
tai maaseutuelinkeinolain mukaisesta 
maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta 
velkajärjestelystä

21)  jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun il-
moittamasta vakuutustapahtumasta aiheutu-
neet kustannukset joko kokonaan tai osittain 
korvattava oikeusturvavakuutuksesta 

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 va-
kuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

6.2 Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asi-
anajajaa tai muuta lakimiestä.

Rajoitus:
Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai 
käyttää asiamiehenään muuta kuin oikeustie-
teen kandidaatin tai vastaavan ulkomaisen tut-
kinnon suorittanutta asiamiestä, vakuutuksesta 
ei suoriteta korvausta.

6.3 Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovinto-
neuvotteluissa vaadittava vastapuolelta täysimää-
räisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluis-
taan. Mikäli vakuutetun vastapuolelleen esittämä 
oikeudenkäyntikuluvaatimus on tuomioistuimen 
päätöksellä hylätty osittain tai kokonaan, päätök-
sestä on vakuutusyhtiön 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 määrää 
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 kohtuul-
liset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

7.3.1 Riita- ja hakemusasiassa
Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todiste-
lusta aiheutuneet kulut.

Jos edellytyksenä asian saattamiselle tuomioistui-
men tutkittavaksi on jokin oikeustoimi tai jossakin 
elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannuk-
set korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa 
käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Jos asiaa on käsitelty tuomioistuinsovittelussa, kor-
vataan 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 todiste-
lusta aiheutuneet kulut.

Rajoitus:
Välimiehen ja sovittelijan palkkioita ja kuluja 
ei korvata.

7.3.3 Rikosasiassa

7.3.3.1 Asianomistajana
Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta 
aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin, kuin oikeu-
denkäynnissä on ollut kysymys rikoksesta johtuvasta 
muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuk-
sesta 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 syyttäjä 
on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen 
peruuttanut.

7.3.4 Muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen
Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edel-
lyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet 
kustannukset korvataan vakuutuksesta vain siinä 
tapauksessa, että lupa on myönnetty.

Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämi-
sestä 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 osuudeksi 
katsottava osa kustannuksista.

7.4  Korvauksen määrä ja sen laskeminen

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeuden-
käyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren 
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 suoritetaan 
ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa 
yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuk-
sista korvataan kuitenkin enintään tuomiois-
tuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi 
velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole 
ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomai-
sesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä 
kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio 
asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. 
Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä 
otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asi-
an vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä 
ja laatu. Korvattavien kustannusten määrä on 
kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen 
esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Mikäli riidanalaisen etuuden arvo on rahassa 
arvioitavissa, vakuutuksesta korvataan riita- ja 
hakemusasiassa sekä vakuutetun ollessa rikosa-
siassa asianomistajana enintään kaksinkertainen 
määrä riidanalaiseen etuuteen nähden. Etuuden 
määrää arvioitaessa ei oteta huomioon korko- , 
asianosais- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikulu-
vaatimuksia. 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 vakuutettu 
perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vasta-
puoltaan 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 oikeudenkäynnissä 

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

-  vakuutetun vastapuoli on pääosin jättänyt 
noudattamatta asiassa annettua kuluttaja-
riitalautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai 
muun vastaavan elimen päätöstä, joka asian 
keskeisin osin on vakuutetulle myönteinen.

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 todis-
teista, 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 aloittanut 
ilman että vastapuoli on antanut siihen aihetta 
taikka muutoin ovat tahallisesti tai huolimatto-
muudesta aiheuttaneet oikeudenkäynnin

7.5.10 välimiehen ja sovittelijan palkkioita ja 
kuluja.

7.6  Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

7.6.1 Vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vakuu-
tetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tuomio-
istuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon 
syntymisen jälkeen.
 
Rajoitus:
Lopullinen korvaus suoritetaan sen jälkeen, kun 
vakuutettu on vakuutusyhtiön vaatimuksesta 
osoittanut maksaneensa kuluista omavastuu-
osuutensa ja mahdollisesti vakuutusmäärän 
ylittävän osuuden asiamiehen samalle pankki-
tilille, jolle vakuutuksesta maksettava korvaus 
suoritetaan.

7.6.2 Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden vähen-
nykseksi on luettava kulukorvaus, minkä vakuutetun 
vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan 
vakuutetulle, mikäli se on saatu perityksi maksu-
velvolliselta.

7.6.3 Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut 
maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka 
vakuutuksesta korvausta suoritettaessa on maksa-
matta, vakuutettu on velvollinen ennen korvauksen 
suorittamista siirtämään oikeutensa kulukorvauk-
seen vakuutusyhtiölle vakuutuksesta suoritettavan 
korvauksen määrään asti.

Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kus-
tannuksistaan itse sen vuoksi, että kustannukset ylit-
tävät kohdassa 7.1 mainitun enimmäiskorvauksen, 
vakuutettu on velvollinen siirtämään vastapuolen 
kulukorvauksesta vakuutusyhtiölle sen osan, joka 
ylittää vakuutetun itse maksaman osuuden.

7.6.4 Jos vakuutetun vastapuolen maksettavaksi 
tuomittu tai sovittu kulukorvaus on maksettu vakuu-
tetulle tai hän on muutoin saanut lukea sen hyväk-

seen, vakuutetun on palautettava vakuutusyhtiölle 
kulukorvaus korkoineen vakuutuksesta suoritetun 
korvauksen määrään asti. 

8  LAAJENNUS METSÄTALOUTEEN

Jos metsä on vakuutettu Mittaturvan metsäva-
kuutuksella tai metsäpalovakuutuksella, perheen 
oikeusturvavakuutus koskee myös vakuutettua 
metsätilaa koskevia asioita seuraavasti.

8.1 Vakuutus koskee vakuutetun metsätilan omis-
tukseen, hallintaan tai sillä harjoitettuun metsätalo-
uteen liittyviä asioita.

8.2 Vakuutettuja ovat myös sellaiset palkattomat tai 
satunnaiset työnsuorittajat, joiden toiminnasta va-
kuutuksenottaja on vastuussa tässä ehtokohdassa 
mainitussa toiminnassa. 

8.3 Vakuutuksesta korvataan ehtojen ansiotoimin-
taa koskevasta rajauskohdasta 5.2 poiketen vahin-
ko, joka koskee vakuutetun tässä ehtokohdassa 
mainittua toimintaa.

8.4 Vakuutuksesta korvataan ehtojen kiinteistön 
omistamista ja hallintaa koskevien asioiden rajaus-
kohdasta 5.6 poiketen asia, joka liittyy sopimukses-
sa 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 oikeusturvava-
kuutuksen ehtoja. 

MATKAVAKUUTUKSET

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan ennen 4.2.2013 
alkaneisiin matkavakuutuksiin sekä Easy –vakuu-
tuspaketin matkavakuutuksiin.

Mittaturvan Easy -vakuutuspakettiin on valittavissa 
4.2.2012 alkaen seuraavat matkavakuutukset
-  matkustajavakuutus
-  matkatavaravakuutus
 -  matkavastuuvakuutus
 -  matkaoikeusturvavakuutus

VAKUUTUSTEN YHTEISET MÄÄRÄYKSET

1  VOIMASSAOLOALUE

Vakuutukset ovat voimassa ulko- ja kotimaanmat-
koilla kaikkialla maailmassa.

Ulkomaanmatkalla tarkoitetaan Suomen rajojen 
ulkopuolelle suuntautuvaa matkaa. Matka alkaa, 
kun vakuutettu poistuu Suomessa asunnoltaan, 
työpaikaltaan, opiskelupaikaltaan tai vapaa-ajan 
asunnoltaan ja päättyy, kun vakuutettu palaa jo-
honkin edellä mainituista paikoista.  Vakuutukset 
eivät kuitenkaan ole voimassa edellä mainituissa 
paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla. 
Ulkomaanmatkaan liittyvä kotimaassa tapahtuva 
matkustaminen on osa ulkomaanmatkaa silloin, 
kun matka jatkuu keskeytyksettä edellä mainituista 
paikoista ulkomaille tai ulkomailta takaisin. 

Kotimaanmatkalla tarkoitetaan matkaa Suomessa, 
kun matka tehdään suoraan linnuntietä mitattuna 
vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun 
asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta ja vapaa-
ajan asunnosta. Matka alkaa, kun vakuutettu 
poistuu Suomessa asunnoltaan, työpaikaltaan, 
opiskelupaikaltaan tai vapaa-ajan asunnoltaan 
ja päättyy, kun vakuutettu palaa johonkin edellä 

mainituista paikoista. Vakuutukset eivät kuitenkaan 
ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai mai-
nittujen paikkojen välisillä matkoilla. 

Sen vakuutuskauden lopusta, jonka aikana vakuu-
tettu on täyttänyt 76 vuotta, matkustajavakuutus on 
edellä kerrotusta poiketen voimassa vain ulkomaa-
matkoilla kaikkialla maailmassa.

2  VOIMASSAOLOAIKA

Matkustajavakuutus on voimassa enintään kolme 
kuukautta matkan alkamisesta lukien. Matkus-
tajavakuutus päättyy alkaneen matkan osalta 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua matkan 
alkamisesta, vaikka matka jatkuisi. 

Sen vakuutuskauden lopusta, jonka aikana vakuu-
tettu on täyttänyt 76 vuotta, matkustajavakuutus on 
voimassa kuitenkin enintään 45 vuorokautta matkan 
alkamisesta lukien. Matkustajavakuutus päättyy al-
kaneen matkan osalta viimeistään 45 vuorokauden 
kuluttua matkan alkamisesta, vaikka matka jatkuisi.   
Alkaneen ulkomaanmatkan ei katsota päättyvän, eli 
matkan tai oleskelun ulkomailla ei katsota katkeavan 
alle 30 vuorokauden mittaisen kotimaassa käynnin 
vuoksi, jos se matka, jolta on palattu, on kestänyt 
yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta ja tarkoitus on 
palata samaan matkakohteeseen. Kotimaassa 
käynnin aikana alkaneita sairauksia tai sattuneita 
tapaturmia ei korvata ulkomaan matkan matkasai-
rauksina tai -tapaturmina.

Lisäsopimuksesta ja -maksusta matkustajavakuu-
tuksen voimassaoloaikaa voidaan pidentää.

Matkan pituus ei vaikuta matkatavara-, matkavas-
tuu- ja matkaoikeusturvavakuutusten voimassa-
oloaikaan.   

3  ASUINPAIKAN VAIKUTUS 
VAKUUTUSTEN VOIMASSAOLOON 

Vakuutetulla tulee olla tosiasiallinen ja kotikuntalain 
sekä väestötietojärjestelmän mukainen vakinainen 
kotikunta ja asuinpaikka Suomessa vakuutustapah-
tumahetkellä, jotta hänelle otetusta vakuutuksesta 
maksetaan korvausta. 

4  RISKIALUEET, YDINVAHINKO JA 
LENTO-ONNETTOMUUS

Matkustajavakuutus ei ole voimassa maassa tai alu-
eella, johon matkustamista Suomen ulkoministeriö 
suosittelee välttämään tai josta Suomen ulkomi-
nisteriö suosittelee poistumaan. Tätä rajoitusta ei 
kuitenkaan sovelleta   
- kymmeneen päivään suosituksen antamisesta, 

jos vakuutettu on saapunut edellä kuvattuun 
maahan tai sen osaan ennen ulkoministeriön 
suosituksen antamista paitsi, jos kyseessä on 
suursota tai vakuutettu on itse osallistunut so-
taan tai aseelliseen selkkaukseen tai vakuutettu 
on osallistunut Yhdistyneiden Kansakuntien, 
Euroopan Unionin tai muun yhteisön organi-
soimaan rauhanturvatoimintaan tai muuhun 
sotilaalliseen toimintaan

- jos vakuutetun matkasairaus tai - tapaturma ei 
johdu siitä syystä, minkä vuoksi ulkoministeriön 
suositus on annettu. 

Lisäsopimuksesta ja -maksusta matkustajava-
kuutuksen hoitokorvauslaji on voimassa myös 
sellaisessa maassa tai sen osassa, johon mat-
kustamista Suomen ulkoministeriö suosittelee 
välttämään tai josta Suomen ulkoministeriö suosit-
telee poistumaan, vaikka vakuutetun matkasairaus 
tai - tapaturma johtuisi siitä syystä, minkä vuoksi 
ulkoministeriön suositus on annettu. Riskialuelaa-
jennuskaan ei kuitenkaan laajenna turvaa suur-
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MATKUSTAJAVAKUUTUS

1  VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ

Vakuutus korvaa sen voimassaoloaikana alkavia 
matkasairauksia tai sattuvia matkatapaturmia.

Vakuutukseen ovat valittavissa seuraavat kor-
vauslajit
-  hoitokorvaus matkasairauden ja -tapaturman 

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

Hoitokorvaukseen sisältyy matkasairauksien ja 
matkatapaturmien kulukorvauksien lisäksi korvaus 
matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä, 
korvaus matkalta myöhästymisestä tai matkan 
odottamisesta, korvaus pahoinpitelyrikoksen aihe-
uttamasta 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. Edunsaajamääräys 
sekä sen muutokset tai peruutukset on tehtävä 
kirjallisesti vakuutusyhtiölle.

4  VAKUUTETUN IÄN VAIKUTUS  
VOIMASSAOLOON

Matkustajavakuutus päättyy sen vakuutuskauden 
lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 70 vuotta. 
Jos sopimuksessa on voimassaoleva koti -irtaimis-
ton laaja kotivakuutus, kotivakuutus tai Omakoti -va-
kuutus, päättyy vakuutus vasta sen vakuutuskauden 
lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 80 vuotta.

Päiväkorvauslaji päättyy kuitenkin jo sen va-
kuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu 
täyttää 60 vuotta.

5  VOIMASSAOLO URHEILUSSA JA 
ERÄISSÄ MUISSA TOIMINNOISSA

5.1 Jos sairaus, vamma tai kuolema on aiheutu-
nut urheiluliiton tai urheiluseuran järjestämissä 
kilpailuissa tai otteluissa tai valmennusohjel-
man mukaisissa taikka lajille ominaisissa harjoi-
tuksissa, ei vakuutuksesta makseta korvausta.

5.2 Korvausta ei myöskään makseta, jos sairaus, 
vamma tai kuolema on aiheutunut seuraavissa 
urheilulajeissa tai toiminnoissa:
-  kamppailu-, kontakti- tai itsepuolustuslajit, 

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

-  ilmaurheilulajit, kuten laskuvarjohyppy, pur-
jelento, kuumailmapallolento, riippuliito tai 
lento ultrakeveällä tai harrasterakenteisella 
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 vakuutusturva 
voi saada voimaan myös kohdassa 5.2 mainituissa 
urheilulajeissa ja toiminnoissa (urheilulaajennus). 
Laajennus ei koske urheiluliiton tai urheiluseu-
ran järjestämiä kilpailuja tai otteluita, valmen-
nusohjelman mukaisia harjoituksia eikä lajille 
ominaisia harjoituksia.

6  MATKASAIRAUS

6.1  Matkasairaus

Matkasairaus on sellainen lääkärinhoitoa vaatinut 
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 itämisaika on pitempi, ei 14 
vuorokauden määräaikaa sovelleta. 

6.2  Matkasairautena ei korvata 

- vuoristotautia 
- sairautta, joka on aiheutunut lääkeaineen 

väärinkäytöstä tai alkoholin tai huumaavan 
aineen käytöstä,

- raskauden tilaa, synnytystä tai raskauden 
keskeyttämistä tai näihin liittyviä sairauksia tai 
komplikaatioita, ellei kyseessä ole äkillinen ja 
välitöntä hoitoa vaativa raskaudentilan muutos 
matkan aikana ja mikäli muutos yleisen lääke-
tieteellisen kokemuksen mukaan ei ole ollut 
todennäköinen tai odotettavissa

- lapsettomuuden tutkimusta tai hoitoa tai näihin 
liittyviä komplikaatioita.

7  MATKATAPATURMA JA SEN 
RAJOITUKSET

7.1  Matkatapaturma, voimanponnistus ja 
liike

7.1.1 Matkatapaturma
Matkatapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruu-
miinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu 
vakuutetun tahtomatta.

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

7.1.2 Voimanponnistus ja liike
Matkatapaturman lisäksi korvataan matkan aikana 
vakuutetun erityisen ja yksittäisen voimanponnistuk-
sen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai 
jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkä-
rinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumi-
sesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon 
ajalta venähdysvamman syntymisestä. Voimanpon-

nistuksen ja liikkeen aiheuttaman venähdysvamman 
hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta eikä 
leikkaus-toimenpiteitä.

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, alkoho-
lin, muun huumaavan aineen tai ravinnoksi 
nauttiman aineen aiheuttamasta myrkytyk-
sestä

-  puremisesta hampaalle tai hammaspro-
teesille, vaikka vahinkoon on vaikuttanut 
ulkopuolinenkin tekijä. Hammasvammoja 
korvataan kuitenkin ehtokohdan 8.1.4 mukaan.

-  itsemurhasta tai sen yrityksestä.

Matkatapaturmana ei myöskään korvata
-  nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen 

tyriä, akillesjänteen repeämää eikä nivelten 
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 
rappeutuman vaikutus

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

8  KORVAUSLAJIT

8.1  Hoitokorvaus

8.1.1 Oikeus hoitokorvaukseen
Oikeus hoitokorvaukseen syntyy, kun vakuutetun 
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 lääketieteelli-
sen kokemuksen mukaan ei ole ollut todennäköinen 
tai odotettavissa. Näissä tapauksissa korvataan 
ainoastaan akuutti ensiapuluonteinen matka-
kohteessa 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.

sotaan eikä tilanteisiin, joissa vakuutettu on itse 
osallistunut sotaan tai aseelliseen selkkaukseen. 
Laajennuksesta huolimatta turva ei myöskään ole 
voimassa, jos vakuutettu on osallistunut Yhdisty-
neiden Kansakuntien, Euroopan Unionin tai muun 
yhteisön organisoimaan rauhanturvatoimintaan tai 
muuhun sotilaalliseen toimintaan.

Matkustajavakuutuksesta ei korvata myöskään 
- 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

- jos sairaus, vamma tai kuolema on aiheutunut 
harraste- tai ammatti-ilmailussa lentäjälle 
tai muulle lentohenkilöstöön kuuluvalle tai 
lentoon liittyvää tehtävää suorittavalle lento-
onnettomuudessa.
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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 lääkärin 
määräämä. Lisäksi tutkimusten ja hoitojen tulee olla 
yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mu-
kaisia ja kysymyksessä olevan sairauden tai vamman 
hoidon kannalta välttämättömiä.

Näistä hoitokuluista korvataan
-  kohtuulliset maksut lääkärin tai terveydenhuol-

toalan ammattihenkilön suorittamista tutkimus- 
ja hoitotoimenpiteistä

-  maksut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-
keskuksen tai vastaavan ulkomaisen viran-
omaisen antaman luvan perusteella apteekista 
myytävistä lääkevalmisteista

-  sairaalan hoitopäivämaksut
-  kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin 

tai hoitolaitokseen
-  matkatapaturman yhteydessä käytössä 

rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen, 
hammasproteesin tai turvakypärän korjaus- tai 
jälleenhankintakustannukset, jos matkatapa-
turma on vaatinut lääkärinhoitoa ja korjaus 
tai jälleenhankinta on tehty viimeistään 
kahden kuukauden kuluessa tapaturmasta.

-  kustannukset matkatapaturman tai matkasai-
rauden aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon 
jälkeisestä välttämättömästä lääkärin määrää-
mästä ja hoitolaitoksessa annettavasta fysikaa-
lisesta 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 välttämät-

tömyystarvikkeiden hankintakustannukset 170 
euroon asti, milloin ne paikallisen tavan mukaan 
eivät sisälly sairaalahoitoon.

Vakuutusyhtiö voi vaatia, että vakuutettu kulje-
tetaan yhtiön kustannuksella Suomeen hoitoon, 
jos paikallinen hoito muodostuisi Suomen 
vastaavantasoiseen hoitoon nähden merkittä-
vän kalliiksi. Mikäli vakuutettu ei tähän suostu, 
yhtiö maksaa ulkomailla annetusta hoidosta 
korkeintaan sen määrän, joka vastaa kustan-
nuksia vakuutetun kuljetuksesta Suomeen 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 perusteella annetussa 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa määri-
telty moottoriajoneuvon matkakustannusten määrä.

Vakuutusyhtiön etukäteen hyväksyessä korvataan 
matkasairauden ja matkatapaturman hoitokuluina 
lisäksi
-  kustannukset vakuutetun sairaskuljetuksesta 

kotimaahan sekä välttämättömän saattajan 
matka- ja ylläpitokustannukset

-  yhden lähiomaisen matka- ja ylläpitokustan-
nukset matkasta vakuutetun luo ja takaisin 
lähiomaisen asuinpaikkakunnalle, mikäli 
vakuutettu hoitavan lääkärin mukaan on hen-
genvaarallisessa tilassa

-  muutkin kustannukset, kun vakuutetun toimenpide 
on rajoittanut korvattavaa lisävahinkoa tai vähen-
tänyt korvattavia kustannuksia.

8.1.3 Kulut, joita ei korvata
Hoitokuluina ei korvata
-  fysioterapiasta, fysikaalisesta hoidosta tai 

niihin rinnastettavista hoidoista aiheutuvia 
kuluja, paitsi edellä kohdan 8.1.2 hoitoku-

luissa viimeisenä mainitussa poikkeusta-
pauksessa

-  kuntoutuksesta aiheutuvia kuluja, jos kun-
toutusta on annettu muualla kuin sairaan-
hoitolaitoksessa

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

-  lääkinnällisiä välineitä tai muita apuvälineitä 
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 hammassäryn 
aiheuttamat hoitokulut
Matkatapaturman aiheuttaman hammasvamman 
hoitokuluista korvataan tarpeelliset hammaslääkärin 
antaman tai määräämän hoidon tai tutkimuksen 
kustannukset kohtuullisine paikallisine matkaku-
luineen.

Puremisesta hampaalle tai hammasproteesille 
aiheutuneesta vammasta korvataan hoitokustan-
nukset kohtuullisine paikallisine matkakuluineen 
yhteensä enintään 120 euroon asti.

Äkillisen hammassäryn välttämättömästä hoidosta 
aiheutuneet hoitokulut kohtuullisine paikallisine mat-
kakuluineen korvataan yhteensä enintään 120 euroon 
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 es-
tyminen, joka on aiheutunut pakottavasti 
-  vakuutetun äkillisestä sairastumisesta, tapatur-

masta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan 
lääketieteellisin perustein.

-  vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen 
kohdistuneesta huomattavasta omaisuusva-
hingosta.

Vakuutetulla on lisäksi oikeus korvaukseen, jos 
matkan peruuntuminen on aiheutunut pakottavasti 
vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairas-
tumisesta, vakavasta tapaturmasta tai kuolemasta, 
jonka kohteena on vakuutetun aviopuoliso tai sa-
massa taloudessa asuva avopuoliso, lapsi, otto- tai 
kasvattilapsi, avio- tai avopuolison lapsi, lapsen-
lapsi, 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.

Peruuntumisesta korvataan etukäteen maksetut 
kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän  ehtojen 
mukaan vastuussa seuraavasti:
-  Valmismatkalain mukaisten pakettimatkojen 

peruuntumisissa korvataan yleisten valmismat-
kaehtojen mukaisesti toimistokulut.

-  Yleisissä valmismatkaehdoissa tarkoitettujen 
erityisehtojen mukaisten matkojen peruuntu-
misessa korvataan kohtuulliset kulut enintään 
75 %:in matkan hinnasta. 

Muiden matkapalvelujen peruuntumisissa korva-
taan etukäteen maksettuja sopimuksen mukaisia 
kuluja 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 lää-

keaineen väärinkäytöstä tai alkoholin tai  
huumaavan aineen käytöstä

-  syynä on vakuutetun pelko sairauden tar-
tuntavaarasta tai muu pelkotila.

8.2.2 Korvaus matkan keskeytymisestä
Matkan keskeytyminen on alkaneen matkan muut-
tuminen, joka aiheutuu pakottavasti
-  vakuutetun matkasairaudesta tai matkatapatur-

masta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin 
perustein.

-  vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen 
kohdistuneesta huomattavasta omaisuusva-
hingosta.

Vakuutetun ennenaikainen matkaltapaluu korvataan 
vain mikäli matkasairaus tai -tapaturma on sen 
laatuinen, että vakuutetun hoito lääketieteellisin 
perustein vaatii paluun Suomeen.

Vakuutetulla on lisäksi oikeus korvaukseen, jos en-
nenaikainen tai viivästynyt matkaltapaluu Suomeen 
on aiheutunut pakottavasti vakavasta, odottamat-
tomasta ja äkillisestä sairastumisesta, vakavasta 
tapaturmasta tai kuolemasta, jonka kohteena on 
vakuutetun aviopuoliso tai samassa taloudessa asu-
va avopuoliso, lapsi, otto- tai kasvattilapsi, avio- tai 
avopuolison lapsi, lapsenlapsi, vanhemmat, appi-, 
otto- tai isovanhemmat, sisarukset, puolison sisa-
rukset, 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 välttä-

mättömät ylimääräiset matka- ja majoituskus-
tannukset

-  vakuutusyhtiön hyväksymät kohtuulliset matka-
kustannukset uudesta menomatkasta matka-
kohteeseen, mikäli matka tehdään vakuutuksen 
voimassaoloaikana ja se on välttämätön työsuh-
teen tai oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun 
jatkumisen vuoksi

-  vakuutetun etukäteen erikseen maksamat 
matkan aikana käyttämättä jääneet palvelut, 
retket ja matkat kohteessa, kuitenkin yhteen-
sä enintään 1 700 euroa

-  jokaiselta vakuutetun menettämältä matka-
päivältä 43 euroa, jos matka on keskeytynyt 
hänen sairaalahoitonsa tai ennenaikaisen 
matkaltapaluunsa vuoksi. Korvaus sairaala-
hoidon vuoksi menetetyiltä matkapäiviltä 
maksetaan vain sairastuneelle. Mikäli kuiten-
kin sairaalahoitoon joutunut vakuutettu on alle 
15-vuotias ja matkasairauden tai -tapaturman 
hoito vaatii lääkärin määräyksestä huoltajan 
hoitoapua, suoritetaan 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 täy-
sinä 24 tunnin ajanjaksoina. Menetetyt matkapäivät 
lasketaan vastaavasti sairaalahoidon alkamisesta 
tai matkan keskeytymisestä siihen saakka, kun 
sairaalahoito päättyi tai enintään siihen asti, kun 
matkan piti päättyä. Jos viimeinen näin laskettu 
täysi ajanjakso ylittyy 12 tunnilla, lasketaan myös 
tämä yhdeksi päiväksi.

Jos enintään 90 päivää kestäneellä valmismatkalla 
ollut vakuutettu on oikeutettu päiväkohtaiseen 
korvaukseen menetetyiltä matkapäiviltä ja hän on 
menettänyt yli puolet matkapäivistään, hän saa tä-
män päiväkohtaisen korvauksen sijasta halutessaan 
uuden matkan.

Uuden matkan saa myös mukana matkustanut avio- 
tai avopuoliso, joka on puolison matkasairauden tai -ta-
paturman vuoksi joutunut ennenaikaisesti palaamaan 
matkalta ja menettänyt yli puolet matkapäivistään ja 
jolla on ollut Eurooppalaisen matkustajavakuutus. 
Kun alle 15-vuotias lapsi on oikeutettu uuteen val-
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mismatkaan, on myös jompikumpi keskeytyneellä 
matkalla mukana ollut vanhempi oikeutettu uuteen 
matkaan, mikäli hänelläkin on ollut Eurooppalaisen 
matkustajavakuutus.

Matka annetaan uutena saman matkanjärjestä-
jän matkana, jonka hinta ei saa ylittää keskeyty-
neen tai sairaalahoidon takia menetetyn matkan 
hintaa. Enimmäiskorvaus uudesta matkasta on 
2 550 euroa uuteen matkaan oikeutettua henki-
löä kohti. Uusi matka voidaan antaa myös muun 
kuin edellä mainitun matkanjärjestäjän 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 järjes-
tämiseen sovelletaan yleisiä valmismatkaehtoja tai 
vastaavia ulkomaisia ehtoja.

8.2.3 Korvaus matkalta myöhästymisestä
Myöhästyminen korvataan, jos vakuutettu ei ehdi 
ajoissa ulkomaille suuntautuvan lento-, laiva-, ju-
na- tai bussimatkan alkamispaikkaan tai ulkomaille 
suuntautuvan jatkolennon alkamispaikkaan sen 
vuoksi, että
-  yleinen kulkuneuvo, jolla vakuutettu on aikonut 

tulla tai jolla hän on ollut tulossa edellä mainittuun 
paikkaan, viipyy matkalla sään, luonnonmullistuk-
sen, teknisen vian, rikollisen teon tai viranomaisen 
toimenpiteen vuoksi tai

-  vakuutetun käyttämä kulkuneuvo joutuu liiken-
neonnettomuuteen tai siihen tulee tekninen 
vika.

Myöhästymisen johdosta korvataan tarpeelliset ja 
kohtuulliset kulut, joita tarvitaan  ulkomaan mat-
kalle mukaan pääsemiseksi, kuitenkin enintään 
alkuperäisen matkan hinta siltä osin, kun matka on 
peruuntunut. Näitä kuluja korvataan kuitenkin 
enintään 1 700 euroa.

Mikäli vakuutettu ei pääse ulkomaille suuntautuvalle 
matkalle mukaan, korvataan myöhästymisen vuoksi 
peruuntuneen matkan hinta, tai matkan peruuntues-
sa 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 matkanjärjestäjältä, 
liikenneyhtiöltä, hotellilta tai vastaavalta.

8.2.4 Korvaus matkan odottamisesta
Vakuutuksesta suoritetaan korvausta, jos vakuutettu 
joutuu odottamaan yli kuusi tuntia ulkomaille suun-
tautuvan matkan tai sieltä paluun alkamispaikalla 
sen vuoksi, että yleistä kulkuneuvoa, jolla pitäisi 
matkustaa, ei voida käyttää kohdassa 8.2.3 maini-
tuista syistä. Kulukorvauksena maksetaan enintään 
34 euroa kultakin edellä mainitun odottamisajan 
jälkeen alkaneelta kuuden tunnin ajanjaksolta. 
Korvausta suoritetaan enintään 340 euroa va-
kuutettua kohti.

8.2.5 Korvaus pahoinpitelyrikoksen henkilövahin-
gosta
Jos vakuutettua on matkan aikana ulkomailla va-
hingoitettu pahoinpitelemällä tai muulla tahallisella 
väkivallanteolla, suoritetaan hänelle vahingonkor-
vausta teon aiheuttaman kivun, säryn ja ansion-
menetyksen johdosta samassa laajuudessa kuin 
mikä on tai olisi teon aiheuttajan 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 vahingonkorvausta 
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 ammatinharjoittamiseen, 
viran hoitamiseen tai muuhun ansiotoimin-
taan.

8.2.6 Korvaus vainajan kotiinkuljetuksesta
Jos vakuutettu kuolee matkan aikana, korvataan 
kohtuulliset kotiinkuljetuskustannukset Suomeen tai 
hautauskustannukset ulkomailla. Nämä kustannuk-
set korvataan kuolinsyystä riippumatta.

8.3  Päiväkorvaus

Oikeus päiväkorvaukseen työkyvyttömyysajalta 
syntyy, kun vakuutettu tulee työkyvyttömäksi päivä-
korvauslajin voimassaoloaikana matkatapaturman 
vuoksi.

Täydestä työkyvyttömyydestä maksetaan tapa-
turman sattuessa voimassa ollut päiväkorvaus ja 
osittaisesta työkyvyttömyydestä työkyvyn menetystä 
vastaava osa päiväkorvauksesta.

Vakuutettu on täysin työkyvytön, jos hän on koko-
naan kykenemätön tekemään tavanomaisia työteh-
täviään, ja osittain työkyvytön, jos hän on osittain 
kykenemätön tekemään näitä tehtäviä.

Korvausta maksetaan niin monelta päivältä kuin 
työkyvyttömyys jatkuu yli vakuutuskirjassa il-
moitetun omavastuuajan. Omavastuuaika alkaa 
kulua lääkärin toteaman työkyvyttömyyden 
alkamispäivästä.

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

8.4  Haittakorvaus

Oikeus haittakorvaukseen syntyy, kun vakuutetulle 
aiheutuu pysyvä haitta haittakorvauslajin voimassa-
oloaikana matkatapaturman vuoksi ja pysyvä haitta 
on jatkunut kolme kuukautta. 

Pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti 
arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu 
vakuutetulle ja joka ei lääketieteellisen todennä-
köisyyden mukaan enää parane. Haittaa määri-
tettäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman 
laatu. Vammautuneen yksilölliset olosuhteet, 
kuten ammatti tai harrastukset, eivät vaikuta 
haitan määritykseen.

Haitan suuruus määritetään tapaturman sattuessa 
voimassa olleen sosiaali- ja terveysministeriön 
antaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan 
haittaluokituspäätöksen perusteella. Vammat on 
jaettu haittaluokkiin 1-20 siten, että haittaluokka 20 
tarkoittaa suurinta haittaa ja haittaluokka 1 pienintä 
korvattavaa haittaa. 

Täydestä eli haittaluokan 20 mukaisesta pysyvästä 
haitasta maksetaan kertakorvauksena matkatapa-
turman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. 
Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan kerta-
korvauksena niin monta kahdeskymmenesosaa 
tästä vakuutusmäärästä kuin haittaluokka osoittaa. 
Kohdassa 2 mainittujen alle 15-vuotiaiden 
perheenjäsenten ja lastenlasten osalta tässä 
tarkoitettu vakuutusmäärä 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 vakuutettu 
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 va-
kuutettua kohti.

Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu 
kuolee sen jälkeen, kun matkatapaturmasta on 
kulunut kolme vuotta.

9  KORVAUKSEN HAKEMINEN

9.1  Selvitys vakuutustapahtumasta

Korvauksenhakijan tulee toimittaa vakuutusyhtiölle 
kirjallinen selvitys vakuutustapahtumasta. Tämän 
voi tehdä täyttämällä matkustajavakuutuksen 
korvaushakemus.

Lisäksi yhtiölle tulee toimittaa korvauksen maksuo-
soite 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. Sairaus-
vakuutuslain mukaiset korvaukset on haettava Kan-
saneläkelaitokselta kuuden kuukauden kuluessa 
hoitokulujen maksamisesta. Korvauksen hakijan on 
toimitettava vakuutusyhtiölle Kansaneläkelaitoksen 
alkuperäinen tosite sen maksamisesta korvauksista 
ja kopiot Kansaeläkelaitokselle annetuista tositteis-
ta. Ne kuitit, joista ei ole saatu korvausta sairaus-
vakuutuslain eikä muunkaan lain perusteella, on 
toimitettava vakuutusyhtiölle alkuperäisinä. 

Muualla kuin Suomessa aiheutuneiden hoitokulujen 
osalta korvauksenhakijan tulee toimittaa yhtiölle al-
kuperäiset matkasairautta tai -tapaturmaa koskevat 
laskut tai kuitit.

9.3  Matkan peruuntuminen tai 
keskeytyminen

Korvauksenhakijan tulee toimittaa vakuutusyhtiölle 
alkuperäiset tositteet ylimääräisistä kuluista, virkato-
distus sukulaisuussuhteesta sekä muut vakuutusta-
pahtumaan liittyvät asiapaperit.

Menetettyjen matkapäivien korvaamista varten kor-
vauksenhakijan tulee toimittaa myös selvitys, josta 
ilmenee vakuutetun suunniteltu matkaltapaluupäivä.

9.4  Matkalta myöhästyminen tai matkan 
odottaminen

Korvauksenhakijan tulee toimittaa vakuutusyhtiölle 
liikennöitsijän tai viranomaisen todistus vakuutus-
tapahtumasta.

Jos korvausta haetaan matkan myöhästymisestä 
tai odottamisesta, tulee lisäksi toimittaa alkuperäiset 
tositteet kuluista.

9.5  Kuolintapaus

Kuolinkorvauksen maksamista varten korvauksen-
hakijan on toimitettava vakuutusyhtiölle vakuutetun 
kuolintodistus, poliisitutkintapöytäkirja ja virallinen 
selvitys edunsaajista.

Kotiinkuljetuskustannuksista tai hautauskustannuk-
sista ulkomailla tulee toimittaa yhtiölle alkuperäiset 
laskut tai kuitit.

9.6  Vahingon selvittelykulut

Vahingon selvittelykuluina vakuutuksesta korvataan 
poliisitutkintapöytäkirjan lunastusmaksu ja korjaus-
kustannusarvio, jotka vakuutusyhtiö on pyytänyt, 
sekä vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymä hätäapu- 
tai korvauspalvelun kustannus.
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MATKATAVARAVAKUUTUS

1  VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ

Vakuutus antaa turvaa vakuutetuille matkatavaroille 
vakuutuksen voimassaoloaikana sattuvien esineva-
hinkojen 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 matkalle 
mukaansa ottamaa ja matkalla hankittua omai-
suutta. Matkatavarat ovat vakuutettuna yhteensä 
enintään vakuutuskirjassa mainittuun vakuutus-
määrään asti.

Maksuvälineet ja arvopaperit ovat matkatavaraa 
85 euroon asti, kun vakuutettu kuljettaa niitä mu-
kanaan, 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 ajoneuvojen 
avaimia

-  purjelaudat purjeineen
-  kauppatavarat, tavaranäytteet, mainosmate-

riaali, kaupalliset tai opetusfilmit ja -nauhat, 
valokuvat, piirustukset ja ohjelmalevykkeet

-  ansiotyövälineet, telekopio- ja kopiokoneet 
eivätkä atk-tietovälineisiin sisältyvät tiedos-
tot ja ohjelmat

-  käsikirjoitukset, kokoelmat ja niiden osat
-  muuttotavarat ja erilliset rahtitavaralähetyk-

set
-  eläimet ja kasvit.

4  KORVATTAVAT 
VAKUUTUSTAPAHTUMAT

4.1 Vakuutuksesta korvataan suoranaiset esineva-
hingot, 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, kulje-
tusliikkeen, liikenneyrityksen, matkanjärjestäjän 
tai muun vastaavan haltuun

-  kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutetulle 
aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan, 
tästä vakuutuksesta korvattavan vahingon 
rajoittamisesta tai torjumisesta

-  välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannuk-
set silloin, kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara 
myöhästyy vähintään kaksi tuntia vakuutetun 
saapumisesta menomatkalla matkakohteeseen-
sa. Korvauksena suoritetaan enintään 85 
euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohti, 
kuitenkin yhteensä enintään 340 euroa 
vakuutettua kohti.

-  matkalippujen, viisumin tai passin varkaudesta 
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 päällyk-
sestä, kulumisesta, hankaantumisesta, naar-
muuntumisesta, syöpymisestä tai vastaavasta 
vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä

-  vahinkoa, joka on aiheutunut viranomaisen 
toimenpiteestä

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

-  urheiluvälineen tai -varusteen rikkoutumista 
sitä tarkoitukseensa käytettäessä, ellei 
vahinko ole aiheutunut ulkopuolisen henkilön 
tuottamuksesta

- moottoriajoneuvoon, perävaunuun, venee-
seen, ajoneuvon tai perävaunun ulkopuoli-
seen tavarasäilöön, ajoneuvon tavaralauk-
kuun tai telttaan jätettyjen arvoesineiden 
anastusta

- perävaunuun, ajoneuvon tai perävaunun 
ulkopuoliseen tavarasäilöön, ajoneuvon 
tavaralaukkuun tai telttaan jätettyjen 
optisten tai elektronisten laitteiden eikä 
sähkötyökalujen anastusta. Tämä rajoitus ei  
kuitenkaan koske optisten tai elektronisten 
laitteiden tai sähkötyökalujen anastusta 
matkailuperävaunusta

-  vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran kato-
amisesta tai sen unohtamisesta.

Arvoesineeksi luetaan muun muassa korut, jalo-
metalliesineet, turkikset, arvokokoelmat ja taide-
esineet.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin muun matkata-
varan kuin maksuvälineiden ja arvopapereiden 
katoamisesta tai sen unohtamisesta aiheutunut 
vahinko 120 euroon asti edellyttäen, että vahin-
gon tapahtumahetki ja -paikka sekä olosuhteet 
määritellään ja että vahinko matkan aikana on heti 
tapahtumapaikalla havaittu ja siitä on tuolloin ulko-
puoliselle todistettavasti ilmoitettu. Matkanjärjestä-
jän tai vastaavan haltuun luovutetun matkatavaran 
katoaminen korvataan täysimääräisesti enintään 
vakuutusmäärään asti.

6  SUOJELUOHJEET JA 
KORVAUSSÄÄNNÖT

Jos vahinko on vakuutusehtojen mukaan korvatta-
va, vakuutuksessa noudatetaan vahinkovakuutus-
ten suojeluohjeiden kohtia 1,3 ja 6.

Matkatavaravakuutuksessa ei sovelleta alivakuutusta 
koskevia korvaussääntöjä. Muutoin korvaus laske-
taan vahinkovakuutusten korvaussääntöjen mukaan.

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 korvausvelvollisuu-
den, joka vakuutetulle aiheutuu hänen tilapäisesti 
vuokraamalleen polkupyörälle, mopolle, skoot-
terille 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 enintään 
340 euroon asti.

MATKAOIKEUSTURVAVAKUUTUS

Matkaoikeusturvavakuutukseen sovelletaan mat-
kavakuutusten 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 mu-
kaisissa 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 vakuutustapahtu-
missa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa 
käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa 
ulkomaisessa tuomioistuimessa.

Vakuutuksesta ei siten korvata kuluja asioissa, 
jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai 
erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi lääninhallituk-
sessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 
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YLEISET SOPIMUSEHDOT

Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopi-
muksen kaikkiin vakuutuksiin. Niitä sovelletaan 
sekä henkilö- että vahinkovakuutuksiin, jollei jonkin 
kohdan otsikosta tai tekstistä käy ilmi, että se koskee 
vain henkilö- tai vahinkovakuutusta. 

Yleiset sopimusehdot sisältävät olennaisilta osin 
vakuutussopimuslain (543/94) määräyksiä. Suluissa 
olevat pykälämerkinnät viittaavat niihin vakuutusso-
pimuslain säännöksiin, joissa käsitellään mainittuja 
asioita. Vakuutussopimukseen sovelletaan myös 
niitä vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei näihin 
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 matkustajavakuutukset.

Vahinkovakuutus on vakuutus, joka otetaan 
esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden 
tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman mene-
tyksen korvaamiseksi. Vahinkovakuutuksia ovat  
laaja kotivakuutus, kotivakuutus, palovakuutus, 
matkatavaravakuutus, vastuuvakuutukset ja oikeus-
turvavakuutukset.

Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö määritel-
lään vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa.

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt vakuutuk-
senantajan kanssa vakuutussopimuksen. 

Vakuutuksenantajana henki- ja työkyvyttö-
myysvakuutuksissa on OP-Henkivakuutus Oy. 
Matkavakuutuksissa (matkustaja-, matkatavara-, 
matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutukset) 
vakuutuksenantajana on Vakuutusosakeyhtiö 
Eurooppalainen. Muissa vakuutuksissa vakuutuk-
senantajana on Pohjola Vakuutus Oy.

Vakuutuksenantajista käytetään näissä ehdoissa 
nimitystä vakuutusyhtiö. Vakuutuskirjassa mainitaan 
sopimuksen vakuutuksenantajat. 

Vakuutettu on se, joka on henkilövakuutuksen 
kohteena tai jonka hyväksi vahinkovakuutus on 
voimassa.

Vakuutuskausi on sovittu vakuutuskirjaan merkitty 
vakuutuksen voimassaoloaika. Vakuutussopimus 
jatkuu sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei 
jompikumpi sopijaosapuoli irtisano sopimusta.

Vakuutusmaksukausi on ajanjakso, jolta va-
kuutusmaksu on säännöllisin väliajoin sovittu 
maksettavaksi.

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka 
perusteella vakuutuksesta suoritetaan korvausta.

Suojeluohje on vahinkovakuutuksessa vakuutus-
kirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti 
asetettu velvollisuus noudattaa määräyksiä laittees-
ta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla 
on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä.

2  TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN 
VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ

2.1  Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus  
(5 § ja 9 §)

Vakuutusyhtiö antaa ennen vakuutussopimuksen 
solmimista vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen 
arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tar-
peelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusyhtiön omista 
vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuu-
tusehdoista. Tietoja annettaessa kiinnitetään huo-
miota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. 

Vakuutusten etämyynnissä kuluttajalle on lisäksi 
annettava kuluttajansuojalain 6 a luvussa tarkoite-
tut ennakkotiedot. Etämyynnillä tarkoitetaan esim. 
vakuutusten myymistä puhelimitse tai verkossa.

Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutusta 
markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle 
antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai on 
antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaan-
johtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan 
olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuk-
senottajalla on saamiensa tietojen perusteella ollut 
aihetta käsittää.

2.2  Vakuutuksenottajan ja vakuutetun 
tiedonantovelvollisuus  
(22 §, 23 § ja 24 § )

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen va-
kuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset 
vastaukset vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin, 
joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvi-
oimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun 
tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheeton-
ta viivytystä oikaista vakuutusyhtiölle 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 tiedonantovelvollisuutensa 
henkilövakuutuksessa ja vakuutusyhtiö ei olisi 
lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oikeat ja täy-
delliset vastaukset olisi annettu, on vakuutusyhtiö 
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 va-
kuutus olisi myönnetty.

Jos edellä sanotut tiedonantovelvollisuuden laimin-
lyönnin seuraamukset johtaisivat vakuutuksenotta-
jan tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kannalta 
ilmeiseen kohtuuttomuuteen, niitä voidaan sovitella.

2.3.2 Vahinkovakuutus (23 § ja 34 §)
Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti 
tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäise-
nä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa vahin-
kovakuutuksessa, korvausta voidaan alentaa tai 
se evätä. Harkittaessa 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.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai va-
kuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon ta-
kia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut, jos oikeat 
ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan korvausta 
alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun 
suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos 
tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen 
poikkeama annetun tiedon ja täydellisen tiedon 
välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen 
alentamiseen. 

3  VAKUUTUSYHTIÖN VASTUUN  
ALKAMINEN JA VAKUUTUS-
SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

3.1  Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen (11 §)

Vakuutusyhtiön vastuu alkaa, jollei muusta ajankoh-
dasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan 

kanssa silloin, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuk-
senottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen 
toisen sopijapuolen tarjoukseen.

Vakuutusyhtiön vastuun alkamisen edellytyksenä 
on vakuutuskautta koskevan vakuutusmaksun 
suorittaminen
-  aina, kun kyseessä on määräaikainen matka-

vakuutus,
-  kun vakuutusyhtiö on asettanut jatkuvan mat-

kavakuutuksen voimaantulon edellytykseksi 
ensimmäisen vakuutuskauden maksun mak-
samisen tai

-  kun siihen on erityisiä syitä esimerkiksi vakuu-
tuksenottajan aikaisemman maksun laiminlyön-
nin vuoksi.

Maksamisedellytyksestä tehdään merkintä vakuu-
tusmaksua koskevaan laskuun.

Syntymästä alkavaksi varattavassa hoitokuluva-
kuutuksessa vakuutusyhtiön vastuun alkamisen 
edellytyksenä on varausmaksun suorittaminen ko-
konaisuudessaan 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 hakemuksen 
hyväksynyt, vakuutusyhtiö vastaa myös hakemuk-
sen antamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta 
vakuutustapahtumasta.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka 
vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt vakuu-
tusyhtiön edustajalle, katsotaan jätetyksi tai lähe-
tetyksi vakuutusyhtiölle. Jollei ole selvitystä siitä, 
mihin vuorokauden aikaan vastaus tai hakemus on 
annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen 
klo 24.00.

3.2  Vakuutuksen myöntämisen perusteet

Vakuutusmaksu ja muut sopimusehdot määräytyvät 
vakuutussopimuksen vuosipäivän mukaan. Jos 
sopimukseen lisätään vakuutus, tämän vakuutuk-
sen osalta vakuutusmaksu ja muut sopimusehdot 
määräytyvät lisätyn vakuutuksen alkamisajankoh-
dan 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, terveydentila 
on huonontunut sen jälkeen, kun hakemusasiakirjat 
on annettu tai lähetetty vakuutusyhtiöön.

3.3  Vakuutussopimuksen voimassaolo

3.3.1 Henkilövakuutus (17§)
Vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutusmaksu-
kauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutusmak-
sukauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai 
vakuutusyhtiö irtisano sopimusta. Tätä irtisanomis-
oikeutta vakuutusyhtiöllä ei kuitenkaan ole henkiva-
kuutuksessa eikä työkyvyttömyysvakuutuksessa.

Vakuutussopimus voi päättyä myös muista jäljem-
pänä kohdissa 4.2 ja 14 mainituista syistä

3.3.2 Vahinkovakuutus (16 §)
Vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskau-
den päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden 
kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö 
irtisano sopimusta.

Vakuutussopimus voi päättyä myös muista jäljem-
pänä 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 
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kuitenkin päättyä kesken vakuutuskauden jäljem-
pänä kohdissa 4.2, 14.1 ja 14.2 mainituista syistä.

Jos määräaikaisessa matkavakuutuksessa paluu 
matkalta kotimaahan myöhästyy vakuutetusta 
riippumattomista syistä, pitenee vakuutuksen voi-
massaoloaika 48 tunnilla.

4  VAKUUTUSMAKSU

4.1  Vakuutusmaksun suorittaminen (38 §)

Vakuutusmaksu on suoritettava kuukauden kulues-
sa siitä, kun vakuutusyhtiö lähetti vakuutuksenotta-
jalle vakuutusmaksua koskevan laskun. Ensimmäis-
tä maksua ei kuitenkaan tarvitse suorittaa ennen 
vakuutusyhtiön vastuun alkamista eikä myöhempiä 
maksuja ennen sovitun vakuutusmaksukauden tai 
vakuutuskauden alkamista. Poikkeuksena ovat 
kohdan 3.1 tilanteet, joissa maksun suorittaminen 
on vakuutusyhtiön vastuun alkamisen edellytys. Jos 
vakuutusyhtiön vastuu alkaa joltakin osin myöhem-
min, tätä osaa koskevaa vakuutusmaksua ei tarvitse 
suorittaa ennen vastuun alkamista.

Vakuutussopimuksen kaikkien vakuutusten maksut 
yhdistetään yhdeksi maksuksi, joka laskutetaan 
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 suh-
teessa niin, että kaikki jatkuvat vakuutukset ovat 
voimassa samaan päivämäärään.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien 
Pohjolan vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, 
vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä 
vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksellaan 
lyhennetään. Vakuutuksenottajan maksusuoritus 
kohdistetaan vakuutussopimukseen kuitenkin en-
sisijaisesti maksetun laskun viitetietojen mukaisesti 
ellei vakuutuksenottaja ole suorituksen yhteydessä 
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 vakuutussopi-
mus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista 
koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Irtisanomisen 
voi suorittaa yksi vakuutusyhtiö myös toisen vakuu-
tusyhtiön osalta.

Jos vakuutuksenottaja suorittaa koko vakuutusmak-
sun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus 
ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua. 
Vakuutusyhtiö mainitsee tästä mahdollisuudesta 
irtisanomista koskevassa ilmoituksessa.

Jos maksun laiminlyönti on johtunut vakuutuksenot-
tajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut 
sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan 
vuoksi pääasiassa omatta syyttään, vakuutus 
päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän 
kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy 
kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
irtisanomisajan päättymisestä. Irtisanomisilmoituk-
sessa mainitaan tästä mahdollisuudesta vakuutuk-
sen määräaikaiseen jatkumiseen. Vakuutuksenot-
tajan on ilmoitettava kirjallisesti tässä tarkoitetusta 
maksuvaikeudesta vakuutusyhtiölle viimeistään 
irtisanomisaikana.
 
Jos vakuutusmaksua ei suoriteta edellä kohdassa 
4.1 tarkoitetussa määräajassa, myöhästymisajalta 
on suoritettava korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Vakuutusyhtiö on oikeutettu korvauksiin vakuu-
tusmaksun perinnästä aiheutuneista kuluista pe-
rintälain mukaisesti. Jos vakuutusmaksu peritään 
oikeusteitse, on vakuutusyhtiö oikeutettu lisäksi 
lain mukaisiin oikeudenkäyntimaksuihin ja -kuluihin. 

Vakuutusyhtiö voi siirtää saatavansa perittäväksi 
kolmannelle osapuolelle. 

4.3  Päättyneen henkilövakuutuksen 
voimaansaattaminen (43 §)

Jos henkilövakuutus on päättynyt muun kuin ensim-
mäisen vakuutusmaksun suorittamatta jättämisen 
vuoksi, vakuutus tulee uudelleen voimaan, jos 
vakuutuksenottaja maksaa suorittamatta jätetyn 
vakuutusmaksun kuuden kuukauden kuluessa va-
kuutuksen päättymisestä. Vakuutusyhtiö mainitsee 
tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa 
ilmoituksessa.

Jos vakuutus tulee uudelleen voimaan, vakuutusyh-
tiön vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta 
päivästä.

4.4  Viivästyneen vahinkovakuutusmaksun 
suorittaminen (42 §)

Jos vakuutuksenottaja suorittaa vahinkovakuu-
tuksen koko vakuutusmaksun sen jälkeen, kun 
vakuutus on päättynyt, vakuutusyhtiön vastuu 
alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä. 
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 aikaisem-
min, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun 
vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. 
Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palau-
tetaan vakuutuksenottajalle. 

Palautettavaa vakuutusmaksua määrättäessä 
voimassaoloaika lasketaan päivinä sen vakuu-
tuskauden mukaan, jota vakuutusmaksu koskee.

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta jäljem-
pänä tässä kohdassa mainituissa tilanteissa tai 
kun asiassa on menetelty vilpillisesti kohdassa 
2.2 tarkoitetuissa tilanteissa. Vakuutusmaksua ei 
kuitenkaan palauteta erikseen, jos palautettava 
maksu on vähemmän kuin vakuutussopimuslaissa 
mainittu euromäärä. 

Vakuutusyhtiö perii matkavakuutuksesta vakuutus-
kirjassa mainitun vähimmäismaksun.

Hoitokuluvakuutuksen varausmaksua ei palauteta, 
vaikka vakuutus ei tulisi voimaan tai vaikka se 
irtisanottaisiin. 

4.6  Kuittaus palautettavasta maksusta

Vakuutusyhtiö voi vähentää palautettavasta va-
kuutusmaksusta maksamattomat erääntyneet va-
kuutusmaksut ja muut vakuutusyhtiön erääntyneet 
saatavat kaikkien niiden vakuutusyhtiöiden osalta, 
jotka voivat olla vakuutuksenantajana Mittaturva-
sopimuksessa.

4.7  Maksunalennus (bonus)

Jos vakuutuskirjaan on merkitty, että vakuutuk-
seen sovelletaan bonusjärjestelmää, vakuutuksen 
maksusta annetaan alennusta vakuutusyhtiön 
ilmoittamien perusteiden mukaisesti. Bonus alenee 
vakuutuksesta suoritetun korvauksen johdosta sen 
mukaan kuin mainituissa perusteissa on erikseen 
määrätty.

Kirjallisia tietoja bonusperusteista on saatavissa 
vakuutusyhtiöltä.

5  TIETOJEN ANTAMINEN SOPIMUKSEN 
VOIMASSAOLOAIKANA

5.1  Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus  
(6 §, 7 § ja 9 §)

Vakuutussopimuksen solmimisen jälkeen vakuutus-
yhtiö antaa vakuutuksenottajalle vakuutuskirjan se-

kä vakuutusehdot ellei vakuutusehtoja ole aiemmin 
jo annettu. Vakuutusten etämyynnissä kuluttajalle 
sovelletaan kuitenkin mitä kuluttajansuojalain 6 a 
luvun 11 §:ssä säädetään.

Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutusyhtiö 
lähettää vakuutuksenottajalle vuosittain tiedon 
vakuutusmäärästä ja muista sellaisista vakuutusta 
koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenottajalle 
ilmeistä merkitystä (vuositiedote).

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 tiedonanto-
velvollisuus vaaran lisääntymisestä

5.2.1 Henkilövakuutus (27 §)
Vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa vakuutusyhtiölle 
vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitettujen ja 
vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta mer-
kityksellisten vahingonvaaraa lisäävien seikkojen 
kuten ammatin, harrastusten ja asuinpaikan muu-
toksista tai muun vakuutusturvan päättymisestä. 
Vaaraa lisäävä muutos voi myös olla esimerkiksi 
vakuutetun yhtäjaksoinen yli vuoden kestävä 
oleskelu ulkomailla. Tällaisesta muutoksesta on 
ilmoitettava vakuutusyhtiölle viimeistään kuukau-
den kuluttua muutosta seuraavan vuositiedotteen 
saamisesta. Terveydentilan muutoksia ei tarvitse 
ilmoittaa. Vakuutusyhtiö muistuttaa vakuutuksenot-
tajaa ilmoitusvelvollisuudesta vuositiedotteessa.

Jos vakuutuksenottaja henkilövakuutuksessa on ta-
hallisesti 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 vakuutusyhtiö vastuusta vapaa. Jos 
vakuutusyhtiö tosin olisi jatkanut vakuutusta, mutta 
ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muu-
toin toisilla ehdoilla, vakuutusyhtiön vastuu rajoittuu 
siihen, mikä vastaa vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, 
joilla vakuutusta olisi jatkettu.

Jos edellä sanotut tiedonantovelvollisuuden laimin-
lyönnin seuraamukset johtaisivat vakuutuksenot-
tajan tai muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun 
kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen, niitä voidaan 
sovitella.

5.2.2 Vahinkovakuutus (26 § ja 34 §)
Vakuutuksenottajan tulee vahinkovakuutuksessa 
ilmoittaa vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta 
päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuu-
tuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden 
aikana tapahtuneesta olennaisesta vahingonvaaraa 
lisäävästä muutoksesta, jota vakuutuksenantajan ei 
voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettä-
essä. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tällaisesta 
muutoksesta vakuutusyhtiölle viimeistään kuukau-
den kuluttua muutosta seuraavan vuositiedotteen 
saamisesta. Vakuutusyhtiö muistuttaa vakuutuk-
senottajaa tästä velvollisuudesta vuositiedotteessa.

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 merkitys 
vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuh-
teella on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi ote-
taan huomioon vakuutuksenottajan tahallisuus tai 
huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.
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Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai 
vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tie-
don takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut, 
jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan 
korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuu-
tusmaksun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi 
peritty, jos tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä. 
Vähäinen poikkeama annetun tiedon ja oikean 
ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta 
vakuutuskorvauksen alentamiseen.

5.3  Vahingonvaaran vähentyminen

Jos vahingonvaara on vähentynyt siinä määrin, että 
sillä on vaikutusta vakuutussopimukseen, yhtiö on 
vakuutuksenottajan ilmoitettua asiasta velvollinen 
tarkistamaan vakuutusmaksua ja vakuutusehtoja 
muuttuneita olosuhteita vastaaviksi muutosajan-
kohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kuluvan 
vakuutuskauden alusta lukien.

6  VELVOLLISUUS ESTÄÄ JA RAJOITTAA  
VAHINGON SYNTYMISTÄ VAHINKO-
VAKUUTUKSESSA

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 merkitys 
suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon 
syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuu-
tetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä 
olosuhteet muutoin.

6.2  Vahingon torjumis- ja rajoittamis-
velvollisuus (pelastamisvelvollisuus)  
(32 §, 34 § ja 61 §)

Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uha-
tessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia 
vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahin-
ko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee 
ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutusyhtiön oikeuden 
säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. 
Vakuutetun on pyrittävä esimerkiksi selvittämään 
vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko 
on aiheutettu rangaistavalla 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 pelastamis-
velvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuul-
liset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä 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 merkitys 
laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäk-
si tulee ottaa huomioon vakuutetun tahallisuus tai 
huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

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 suojeluoh-
jeen noudattamisen tai pelastamisvelvollisuutensa 
tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos 
vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö 
on vaikuttanut laiminlyöntiin, korvausta voidaan 
alentaa tai se evätä.

Jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeiden 
noudattamisen tai pelastamisvelvollisuutensa 
törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun 
alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut 
laiminlyöntiin, vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin 
vastuuvakuutuksesta vahinkoa kärsineelle luonnolli-
selle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei 
ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun 
maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi.

7  VAKUUTUSTAPAHTUMAN 
AIHEUTTAMINEN

7.1  Henkilövakuutus.

7.1.1 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen (28 §)
Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, jos vakuutettu 
on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman 
törkeästä huolimattomuudesta, vakuutusyhtiön vas-
tuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet 
huomioon ottaen on kohtuullista.

7.1.2 Vakuutuskorvaukseen oikeutetun aiheuttama 
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 vakuutusta-
pahtuma on aiheutettu.

Jos vakuutettu on kuollut, maksetaan muille korva-
ukseen oikeutetuille se osa vakuutuskorvauksesta, 
jota ei makseta vakuutustapahtuman aiheuttajalle 
tai aiheuttajille.

7.2  Vahinkovakuutus (30 § ja 34 §)

Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa vakuutettua 
kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutus-
tapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman 
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 
toimenpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. 
Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun henkilön 
tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olo-
suhteet muutoin.

7.3  Vakuutustapahtuman aiheuttaminen 
vastuuvakuutuksessa (30 § ja 34 §)

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman 
törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun 
alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut 
vakuutustapahtumaan, vakuutusyhtiö suorittaa 
kuitenkin vastuuvakuutuksesta vahinkoa kärsineelle 
luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota 
tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun 
vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut 
perityksi.

8  SAMASTAMINEN 
VAHINKOVAKUUTUKSESSA (33 §)

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys 
on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suoje-
luohjeen noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuu-
desta, sovelletaan vastaavasti henkilöön
1)  joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa 

vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyt-
töisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, 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 omaisuutta 
yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys 
on suojeluohjeen noudattamisesta, sovelletaan 
vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuk-
senottajaan olevan työ tai virkasuhteen perusteella 
on huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.

Kun vakuutuksenottajaksi on merkitty yritys, 
joka vakuutussopimuslain 3 §:n mukaan ei ole 
rinnastettavissa kuluttajaan, vakuutuksenottajaan 
samastetaan
1)  avoimen yhtiön yhtiömies
2)  kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
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 sel-
vitykset, jotka ovat kohtuudella hänen saatavissaan 
ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön 
mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Rikoksesta on viipymättä ilmoitettava tapahtuma-
paikan poliisiviranomaiselle.

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan 
korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut 
selvitykset.

Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman 
jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä 
tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuu-
tusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta, voidaan 
hänen korvaustaan alentaa tai se voidaan evätä 
sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on 
kohtuullista.

Korvauskäsittelyssä voidaan tarkistaa eri yhtiöille il-
moitettuja vahinkoja vahinkovakuutuksia koskevas-
ta vakuutusyhtiöiden yhteisestä tietojärjestelmästä.

9.2  Korvausoikeuden vanhentuminen (73 §)

Vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä 
vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai 
tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapah-
tumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta 
vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on 
joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa 
vakuutustapahtumasta tai jos vakuutus on otettu 
henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden 
varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. 
Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan 
ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos 
korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korva-
uksen hakija menettää 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, edunsaa-
jalle 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. 
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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 tarpeelliset 
asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä ei ole 
riidaton, vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin edellä 
mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.

Vastuuvakuutusta koskevasta korvauspäätökses-
tä vakuutusyhtiö lähettää tiedon myös vahinkoa 
kärsineelle.

Vakuutusyhtiö ilmoittaa vajaavaltaisen kotipaikan 
holhousviranomaiselle vajaavaltaiselle suoritetta-
vasta muusta kuin kustannusten tai varallisuuden 
menetysten korvaamista koskevasta vakuutus-
korvauksesta, jos korvauksen kokonaismäärä on 
suurempi kuin 1 000 euroa.

Viivästyneelle korvaukselle vakuutusyhtiö maksaa 
korkolaissa säädetyn viivästyskoron.

9.4  Kuittaus vakuutuskorvauksesta

Vakuutusyhtiö voi vähentää korvauksesta mak-
samattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut 
vakuutusyhtiön erääntyneet saatavat kaikkien 
niiden vakuutusyhtiöiden osalta, jotka voivat olla 
vakuutuksenantajana Mittaturvasopimuksessa.

10  YLI- JA ALIVAKUUTUS 
VAHINKOVAKUUTUKSESSA

Ylivakuutusta (57 §) sekä alivakuutusta (58 §) koske-
vat säännökset ovat korvaussäännöissä.

11  MUUTOKSEN HAKEMINEN VAKUUTUS-
YHTIÖN 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 neuvoa 
ja opastusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai 
pyytää ratkaisusuositusta lautakunnista. Tyyty-
mättömällä 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 pää-
töksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta.

11.2  Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja 
ratkaisuja antavat lautakunnat

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija on tyy-
tymätön vakuutusyhtiön päätökseen, hän voi kysyä 
neuvoa ja opastusta Vakuutus- ja rahoitusneuvon-
nasta. 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 erimieli-
syyksistä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen 
tulkintaa ja soveltamista vakuutussuhteessa.

Vakuutusyhtiön päätös voidaan saattaa ratkaista-
vaksi myös kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa 
ratkaisusuosituksia kuluttajansuojalainsäädännön 
perusteella.

Lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka on 
vireillä oikeudessa tai on siellä käsitelty. Neuvonta-
palvelut 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 johdosta 
on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun 
asianosainen sai kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön 
päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan 
kuluttua umpeen oikeutta kanteen nostamiseen 
ei enää ole. 

Lautakuntakäsittelyt katkaisevat kanneoikeuden 
vanhentumisen.

12  VAKUUTUSYHTIÖN 
TAKAUTUMISOIKEUS (75 §)

12.1 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus 
kolmatta kohtaan

Vakuutetun oikeus vahingonkorvaukseen vahin-
gosta korvausvastuussa olevalta kolmannelta 
henkilöltä siirtyy vakuutusyhtiölle sen suorittamaan 
korvausmäärään saakka. 

Jos vahingon on aiheuttanut kolmas henkilö yksi-
tyishenkilönä, työntekijänä, virkamiehenä tai näihin 
vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan rinnas-
tettavana muuna henkilönä, syntyy vakuutusyhtiölle 
takautumisoikeus kyseistä henkilöä kohtaan vain, 
jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai 
törkeästä huolimattomuudesta tai jos hän on kor-
vausvastuussa vahingosta huolimattomuudestaan 
riippumatta.

Henkilövakuutuskorvauksista vakuutusyhtiöllä on 
oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä takaisin vain 
sairauden tai tapaturman aiheuttamista kustannuk-
sista ja varallisuuden menetyksestä suoritettuja 
korvauksia.

12.2  Muut takautumisoikeustilanteet 
vahinkovakuutuksessa

Vakuutusyhtiön takautumisoikeus vakuutuksenot-
tajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua 
kohtaan määräytyy vakuutussopimuslain 75 §:n 4 
momentin mukaisesti.

13  VAKUUTUSSOPIMUKSEN 
MUUTTAMINEN

13.1 Sopimusehtojen muuttaminen 
vakuutuskauden aikana

13.1.1 Henkilövakuutus (20 §)
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden aikana 
muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja 
vastaamaan oikeita tai muuttuneita olosuhteita, jos 
1)  vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti 

tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vä-
häisenä, laiminlyönyt kohdassa 2.2 tarkoitetun 
tiedonantovelvollisuutensa ja vakuutusyhtiö, 
jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, 
olisi myöntänyt vakuutuksen ainoastaan kor-
keampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla 
ehdoilla, kuin oli sovittu; tai

2)  vakuutuksenottaja tai vakuutettu on menetellyt 
vilpillisesti täyttäessään kohdassa 2.2 mai-
nittua tiedonantovelvollisuuttaan ja vakuutus 
tästä huolimatta laiminlyönnin seuraamusten 
sovittelun vuoksi kohdan 2.2 mukaan sitoo 
vakuutusyhtiötä tai

3)  vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuu-
tusyhtiölle sopimusta päätettäessä ilmoitta-
missa seikoissa on vakuutuskauden aikana 
tapahtunut kohdassa 5.2 tarkoitettu muutos 
ja vakuutusyhtiö olisi myöntänyt vakuutuksen 
ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai 
muutoin toisilla ehdoilla siinä tapauksessa, että 
vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta 
vastaava jo vakuutusta myönnettäessä.

Vakuutusyhtiö lähettää vakuutuksenottajalle, ilman 
aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon edellä mai-
nitusta seikasta, ilmoituksen vakuutusmaksun tai 
ehtojen muutoksesta. Ilmoituksessa mainitaan, että 
vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus.

13.1.2 Vahinkovakuutus (18 §)
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden aikana 
muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja 
vastaamaan uusia olosuhteita, jos

1)  vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt 
kohdassa 2.2 tarkoitetun tiedonantovelvollisuu-
tensa tai

2)  vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutus-
yhtiölle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa 
olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä 
asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapah-
tunut 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 muuttuvat. 
Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla 
on oikeus irtisanoa vakuutus.

13.2 Jatkuvan vakuutuksen sopimus ehtojen 
muuttaminen kauden vaihtuessa  
(19 § ja 20 a §)

Ilmoitusmenettely

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaih-
tuessa muuttaa vakuutusehtoja ja -maksua sekä 
muita sopimusehtoja, kun perusteena on
-  uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomai-

sen määräys
-  ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esi-

merkiksi kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen 
luonnontapahtuma, suuronnettomuus) 

-  vakuutuksen korvausmenon muutos.

Henkivakuutuksessa vakuutusyhtiöllä on oikeus 
vakuutusmaksukauden vaihtuessa muuttaa vakuu-
tusehtoja ja -maksua sekä muita sopimusehtoja, jos 
muutokseen on erityistä syytä
-  yleisen vahinkokehityksen
-  korkotason muutoksen
-  uuden tai muuttuneen lainsäädännön tai 

viranomaisen määräyksen vuoksi eikä va-
kuutussopimuksen sisältö olennaisesti muutu 
alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.

Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutus-
ehtoihin ja muihin sopimusehtoihin vähäisiä muu-
toksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen 
keskeiseen sisältöön.

Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutussopimukseen 
edellä kuvattuja muutoksia, vakuutusyhtiö lähettää 
vakuutusmaksua koskevan laskun yhteydessä 
vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten va-
kuutusmaksu ja muut sopimusehdot muuttuvat. 
Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla 
on oikeus irtisanoa vakuutus.

Muutos tulee henkilövakuutuksessa voimaan sen 
vakuutusmaksukauden tai, jos maksukaudesta ei 
ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka 
ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen 
lähettämisestä. Vahinkovakuutuksessa muutos 
tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, 
joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen 
lähettämisestä.

Vakuutussopimus voi lisäksi muuttua kohdan 13.3 
indeksisääntöjen mukaisesti.

Vakuutuksen irtisanomista edellyttävät muu-
tokset

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 matkustajavakuutusten 
vakuutuskirjaan merkityt vakuutusmäärät on sidottu 
kuluttajahintaindeksiin ja sairauskulu- ja tapaturma-
vakuutusten vakuutusmäärät kuluttajahintaindeksin 
terveyden- ja sairaudenhoito-hyödykeryhmän 
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hintakehitykseen. Jos kuitenkin vakuutusmäärä 
on iän mukaan aleneva tai korvauslajilla ei ole eu-
romääräistä vakuutusmäärää, indeksiin on sidottu 
vakuutusmaksu.

Hoitokulu-, sairaanhoito-, sairauskulu- ja tapatur-
mavakuutuksissa omavastuun euromäärä sekä 
hoitokulu, sairaanhoito- ja sairauskuluvakuutuksissa 
hoitokorvauslajiin liittyvä sairaalan hoitopäivämak-
sun enimmäismäärä ja vakuutusmaksu on sidottu 
kuluttajahintaindeksin terveyden- ja sairaudenhoito-
hyödykeryhmän hintakehitykseen.

Vahinkovakuutuksissa irtaimiston omaisuus-, 
matkatavara-, vastuu- ja oikeusturvavakuutusten 
vakuutuskirjaan merkityt vakuutusmäärät on sidottu 
kuluttajahintaindeksiin. Rakennuksen omaisuusva-
kuutuksen vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä 
on sidottu rakennuskustannusindeksiin. Täysarvoon 
perustuvassa omaisuusvakuutuksessa on vakuu-
tusmaksu sidottu irtaimiston osalta kuluttajahinta-
indeksiin ja rakennuksen osalta rakennuskustan-
nusindeksiin. Irtaimiston omaisuusvakuutuksen va-
kuutuskirjaan merkitty enimmäiskorvausmäärä on 
sidottu kuluttajahintaindeksiin. Kuluttajaindeksiin on 
sidottu myös vakuutuskirjassa mainittu omavastuu.

Vakuutus, jonka kohdalla vakuutuskirjassa ei ole 
mainintaa indeksistä, ei ole sidottu indeksiin.

13.3.1 Vakuutusmäärän sitominen indeksiin
Vertailuindeksinä käytetään vakuutuskauden alka-
mispäivää neljä kuukautta aikaisemman kalenteri-
kuukauden indeksiä. Vakuutuskirjaan merkittyä va-
kuutusmäärää muutetaan jokaisen vakuutuskauden 
alussa yhtä monta prosenttia kuin vertailuindeksi 
poikkeaa aikaisemmin käytetystä vertailuindeksistä. 

Vakuutuskauden alusta lukien erääntyvä vakuu-
tusmaksu muutetaan tarkistettua vakuutusmäärää 
vastaavaksi.

Vakuutusmäärä pyöristetään lähimpään täyteen 
euroon.

Vahinkovakuutuksessa vakuutusmäärä vahinko-
hetkellä on yhtä monta prosenttia vakuutuskirjaan 
merkitystä vakuutusmäärästä kuin vahinkopäivää 
neljä kuukautta aikaisemman kalenterikuukauden 
indeksi on viimeksi käytetystä vertailuindeksistä. 
Vakuutusmäärä on tällöin kuitenkin enintään 15 % 
suurempi kuin vakuutuskirjaan merkitty tai edellisen 
vakuutuskauden 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 alka-
mispäivää edeltäneen kalenterivuoden syyskuun 
indeksiä. Vakuutuskirjaan merkittyä henkilöva-
kuutuksen hoitopäivämaksun enimmäismäärää ja 
vahinkovakuutuksen irtaimiston täysarvovakuutuk-
sen 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 ai-
kana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu 
irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei 
ole määrännyt myöhempää vakuutuksen päättymis-
aikaa, 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 (17§)
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päät-
tymään vakuutuskauden aikana, jos
1)  vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti 

tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vä-
häisenä, laiminlyönyt kohdassa 2.2 tarkoitetun 
tiedonantovelvollisuutensa ja vakuutusyhtiö ei 
olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oikeat 
ja täydelliset vastaukset olisi annettu

2)  vakuutuksenottaja tai vakuutettu on menetellyt 
vilpillisesti täyttäessään kohdassa 2.2 mainittua 
tiedonantovelvollisuuttaan ja vakuutussopimus 
tästä huolimatta kyseisen kohdan perusteella 
sitoo vakuutusyhtiötä

3) vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutus-
yhtiölle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa 
seikoissa on vakuutuskauden aikana tapah-
tunut kohdassa 5.2 tarkoitettu muutos eikä 
vakuutusyhtiö olisi myöntänyt vakuutusta siinä 
tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka 
olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta 
myönnettäessä

4) vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutus-
tapahtuman

5) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen 
antanut vakuutusyhtiölle vilpillisesti vääriä tai 
puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuu-
tusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta.

14.2.2 Vahinkovakuutus (15 §)
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päät-
tymään vakuutuskauden aikana, jos
1)  vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen 

vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai 
puutteellisia tietoja ja jos vakuutusyhtiö oikean 
asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt

2)  vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutus-
yhtiölle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa 
olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä 
asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapah-
tunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa 
lisäävä muutos, jota vakuutusyhtiön ei voida 
katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä

3)  vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huo-
limattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen 
noudattamisen

4)  vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimat-
tomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman 
tai

5)  vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen 
vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai 
puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuu-
tusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta.

14.2.3 Menettely
Vakuutusyhtiö suorittaa irtisanomisen kirjallisesti 
ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisa-
nomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista 
koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisanomis-
peruste. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua 
irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. 

Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuu-
tusmaksun suorittamisen laiminlyönnin vuoksi 
määräytyy kohdan 4.2 mukaisesti.

14.3 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa 
vakuutus kauden lopussa

14.3.1 Henkilövakuutus (17a §) 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa henkilövakuu-
tus päättyväksi vakuutusmaksukauden lopussa. Jos 
vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai 
siitä ei ole sovittu, vakuutusyhtiöllä on vastaavasti 
oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi kalenteri-
vuoden lopussa. Irtisanomisilmoitus lähetetään 
viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukau-
den päättymistä tai, jos vakuutusmaksukaudesta 
ei ole sovittu, viimeistään kuukautta ennen kalen-
terivuoden päättymistä. Ilmoituksessa mainitaan 
irtisanomisperuste.

Vakuutusta ei kuitenkaan irtisanota sen vuoksi, että 
vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen 
jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että vakuu-
tustapahtuma on sattunut.

Tätä irtisanomisoikeutta vakuutusyhtiöllä ei kuiten-
kaan ole henkivakuutuksessa eikä työkyvyttömyys-
vakuutuksessa.

14.3.2 Vahinkovakuutus (16 §)
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vahinko-
vakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. 
Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa mainitaan 
irtisanomisperuste. Irtisanomista koskeva ilmoitus 
lähetetään viimeistään kuukautta ennen vakuutus-
kauden päättymistä.

14.4 Henkivakuutuksen päättymisilmoitus  
(21 §)

Jos henkivakuutus on ollut voimassa yli vuoden 
ajan, vakuutusyhtiö lähettää viimeistään kuukautta 
ja aikaisintaan kolmea kuukautta ennen voimassa-
oloajan päättymistä vakuutuksenottajalle muistutuk-
sen vakuutuksen päättymisestä.

Jos vakuutusyhtiö laiminlyö tämän muistutuksen 
lähettämisen, henkivakuutuksen voimassaolo 
jatkuu. Vakuutus päättyy kuitenkin kuukauden ku-
luttua siitä, kun myöhästynyt muistutus on lähetetty 
vakuutuksenottajalle ja viimeistään kuuden kuukau-
den 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 siirtymisestä, uudella 
omistajalla on kuitenkin oikeus korvaukseen, jollei 
hän ole ottanut omaisuudelle vakuutusta. 

15  KOLMANNEN HENKILÖN OIKEUDET 
VAHINKOVAKUUTUKSESSA

15.1  Muut vakuutetut, joiden hyväksi 
omaisuutta koskeva vakuutus on 
voimassa (62 §)

Sen lisäksi mitä näissä vakuutusehdoissa on muu-
toin määrätty vakuutetusta, on omaisuutta koskeva 
vakuutus voimassa omistajan, omistuksenpidä-
tysehdoin omaisuuden ostaneen, panttioikeuden 
ja pidätysoikeuden haltijan sekä muutoinkin sen 
hyväksi, johon omaisuutta koskeva vaaranvastuu 
kohdistuu.

15.2 Vakuutetun asema vakuutustapahtuman 
satuttua (65 §)

Vakuutusyhtiö vetoaa korvauksen alentamiseksi 
tai epäämiseksi edellisessä kohdassa tarkoitettua 
vakuutettua kohtaan vakuutuksenottajan tai toisen 
vakuutetun tiedonantovelvollisuuden (kohta 2.2) 
tai vaaran lisääntymisen ilmoittamisen (kohta 5.2) 
laiminlyöntiin vain, jos kohdassa 15.1 tarkoitettu 
vakuutettu ennen vakuutustapahtumaa tiesi tai 
hänen olisi pitänyt tietää vakuutuksenottajan tai 
toisen vakuutetun menettelystä.
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Kullakin vakuutetulla on oikeus vakuutustapahtu-
man johdosta suoritettavaan korvaukseen. Vakuu-
tuksenottaja saa kuitenkin vakuutettua sitovasti 
neuvotella vakuutusyhtiön kanssa sekä nostaa kor-
vauksen, paitsi jos vakuutettu on sopimuksessa ni-
meltä 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 pant-
tioikeus omaisuuteen, hänellä on, vaikkei saatava 
olisikaan erääntynyt, oikeus ennen omistajaa saada 
maksu korvauksesta, jollei omistaja ole korjannut 
vahinkoa tai aseta vakuutta sen korjaamiseksi. 
Mitä tässä on sanottu, on vastaavasti voimassa 
henkilön hyväksi, jolla on oikeus pidättää omaisuus 
erääntyneen saatavan vakuudeksi.

Omistajalla on oikeus saada maksu korvauksesta 
ennen omistuksenpidätysehdoin omaisuuden 
ostanutta.

Kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu kor-
vauksesta on voimassa mitä kiinnityksenhaltijan 
oikeudesta vakuutuskorvaukseen on säädetty 
(katso korvaussäännöt kohta 13).

15.4 Vahinkoa kärsineen oikeus korvaukseen 
vastuuvakuutuksessa (67 §)

Vahinkoa kärsineellä on vastuuvakuutuksessa 
oikeus vaatia vakuutussopimuksen mukainen kor-
vaus suoraan vakuutusyhtiöltä, jos vakuutettu on 
asetettu konkurssiin tai on muutoin maksukyvytön. 
Jos vakuutusyhtiölle esitetään korvausvaatimus, 
vakuutusyhtiö ilmoittaa tästä vakuutetulle ilman 
aiheetonta viivytystä sekä varaa hänelle tilaisuuden 
esittää selvitys vakuutustapahtumasta. Vakuutetulle 
lähetetään tieto asian myöhemmästä käsittelystä. 
Jos vakuutusyhtiö hyväksyy vahinkoa kärsineen 
korvausvaatimuksen, hyväksyminen ei sido va-
kuutettua.

15.5  Vahinkoa kärsineen muutoksenhakuoikeus 
vastuuvakuutuksessa (68 §)

Vahinkoa kärsineellä on oikeus nostaa vakuutusyh-
tiön korvauspäätöksen johdosta kanne vakuutusyh-
tiötä vastaan tai saattaa asia Vakuutuslautakunnan 
tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi kohdan 
11 mukaisesti. 

16  SOVELLETTAVA LAKI JA 
LASKUPERUSTEET

Kaikissa vakuutuksissa sovelletaan Suomen lakia 
ja henkilövakuutuksissa lisäksi vakuutusyhtiölain 
edellyttämiä laskuperusteita.

17  MUITA VAKUUTUSSOPIMUSLAISSA 
KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA

Vakuutussopimuslaissa on säännöksiä myös seu-
raavista asioista:

Soveltamisala (1 §)
Säännösten pakottavuus (3 §)
Virheellisten tietojen ja vaaran lisääntymisen mer-
kityksettömyys (35 §)
Syyntakeettomuus ja pakkotila (36 §)
Vastuun rajoittaminen eräissä tapauksissa henkilö-
vakuutuksessa (37 §)
Maksun suorittaminen pankkiin tai postiin (44 §)
Vakuutusmaksusaatavan vanhentuminen (46 §)
Edunsaaja (47-50§ ja 53 §)
Ulosmittaus tapaturmavakuutuksessa ja sairausva-
kuutuksessa (55 §)
Takaisinsaanti konkurssipesään henkilövakuutuk-
sessa (56 §)
Yli- ja alivakuutus (57 ja 58 §:t)
Monivakuutus (59 ja 60 §:t)
Maksu väärälle henkilölle (71 §)
Vakuutusyhtiön takautumisoikeus vakuutuksenot-
tajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua 
kohtaan (75 § 4 momentti).
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