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Yleiset sopimusehdot

Vakuutusehdot 1.1.2016

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YL 1 Eräät keskeiset käsitteet
Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt Pohjola Vakuutus Oy:n 
tai A-Vakuutus Oy:n (jäljempänä vakuutusyhtiön) kanssa vakuu-
tussopimuksen. 

Vakuutuksenantajasta käytetään näissä ehdoissa nimitystä vakuu-
tusyhtiö.

Vakuutettu on se, jonka hyväksi vahinkovakuutus on voimassa.

Kuluttaja on henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeitä pääasiassa 
muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa 
varten.

Kuluttajaan rinnastettava vakuutuksenottaja on sellainen luon-
nollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka huomioon ottaen hänen 
elinkeinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä 
olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopimuspuolena rin-
nastettava kuluttajaan.

Vakuutuskausi on sovittu vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen 
voimassaoloaika. Jatkuva vakuutussopimus jatkuu sovitun va-
kuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisa-
no sopimusta.

Suojeluohje on vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin 
kirjallisesti asetettu velvollisuus noudattaa määräyksiä, joilla on 
tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä tai määräys siitä, 
että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai huolehtivalla henkilöllä 
tulee olla määrätty kelpoisuus.

Rajoitusehto on vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muussa 
kirjallisessa sopimuksessa oleva ehto tai määräys, joka määritte-
lee korvauspiirin ulkopuolelle jääviä vahinkoja tai rajoittaa va-
kuutusturvaa. 

YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen 
tekemistä

2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Vakuutusyhtiö antaa ennen vakuutussopimuksen solmimista va-
kuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuk-
sen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusyhtiön 
omista vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutuseh-
doista. Tietoja annettaessa kiinnitetään huomiota myös vakuutus-
turvan olennaisiin rajoituksiin.

Kuluttajille on vakuutusten etämyynnissä lisäksi annettava kulut-
tajasuojalain 6 a luvussa tarkoitetut ennakkotiedot. Etämyynnillä 
tarkoitetaan esim. vakuutusten myymistä puhelimitse tai verkos-
sa.

2.1.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti 
2.1.1.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset
Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaes-
sa antanut vakuutuksenottajalle puutteellisia, virheellisiä tai har-
haanjohtavia tietoja, vakuutusyhtiö oikaisee väärät tiedot viipy-
mättä virheen tultua havaituksi. Vakuutussopimuksen katsotaan 
olevan voimassa oikaistujen tietojen mukaisena siitä alkaen, kun 
tieto oikaisusta on annettu vakuutuksenottajalle.

2.1.1.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien 
vakuutukset
Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa 
jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuu-
tuksesta tai on antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaan-
johtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa 
sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen 
perusteella ollut aihetta käsittää.
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2.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

2.2.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset
Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan tässä myös vakuutettua sekä 
vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustajaa. 

Vakuutuksenottajan tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa 
oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön esittämiin kysy-
myksiin, sekä ilmoittaa muutkin tiedot, joilla vakuutuksenottaja 
käsitti tai hänen olisi pitänyt käsittää olevan merkitystä vakuu-
tusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja 
vakuutetun tulee lisäksi ilman aiheetonta viivytystä vakuutuskau-
den aikana oikaista vakuutusyhtiölle antamansa vääriksi tai puut-
teellisiksi havaitsemansa tiedot.

2.2.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien 
vakuutukset
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen 
myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön 
esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön 
vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun 
tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä 
oikaista vakuutusyhtiölle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi 
havaitsemansa tiedot.

2.3 Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti

2.3.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset
Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan tässä kohdassa myös vakuutet-
tua sekä vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustajaa. 

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mai-
nittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus 
ei sido vakuutusyhtiötä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus pitää suorite-
tut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimat-
tomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedon-
antovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan 
evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, 
otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenotta-
jan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, on 
ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuk-
senottajan ja vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu 
sekä olosuhteet muutoin.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun anta-
man väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi 
kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, 
otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmak-
sun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat 
olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen poikkeama annetun tiedon ja 
täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauk-
sen alentamiseen.

2.3.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien 
vakuutukset
Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mai-
nittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus 
ei sido vakuutusyhtiötä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus pitää suorite-
tut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimat-
tomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedon-
antovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan 
evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, 
otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenotta-
jan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, on 
ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuk-
senottajan ja vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu 
sekä olosuhteet muutoin.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun anta-
man väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi 

kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, 
otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmak-
sun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat 
olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen poikkeama annetun tiedon ja 
täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauk-
sen alentamiseen.

YL 3 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen ja vakuutus-
sopimuksen voimassaolo

3.1 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Vakuutusyhtiön vastuu alkaa osapuolten sopimasta ajankohdasta. 
Jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu, vakuutusyh-
tiön vastuu alkaa silloin, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenotta-
ja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen sopija-
puolen tarjoukseen.

Jos on erityisiä syitä, esimerkiksi vakuutuksenottajan aikaisempi 
maksulaiminlyönti, vakuutuksen laatu tai kesto, vakuutusyhtiön 
vastuu alkaa vasta, kun vakuutuskautta koskeva maksu on suori-
tettu. Maksamisedellytyksistä tehdään merkintä vakuutusmaksua 
koskevaan laskuun.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen va-
kuutushakemuksen vakuutusyhtiölle ja jos on ilmeistä, että va-
kuutusyhtiö olisi hakemuksen hyväksynyt, vastaa vakuutusyhtiö 
myös hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta 
vahingosta.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenotta-
ja on antanut tai lähettänyt vakuutusyhtiön edustajalle, katsotaan 
jätetyksi tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle.

Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokauden aikaan vastaus tai 
hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen 
klo 24.00.

3.2 Vakuutussopimuksen voimassaolo

Vakuutussopimus on joko jatkuva tai määräaikainen. 

Jatkuva vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden 
päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei 
vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö irtisano sopimusta. Vakuu-
tussopimus voi päättyä myös ilman irtisanomista kohdassa 16.4 
mainitusta syystä (omistajan vaihdos).

Määräaikainen vakuutussopimus on voimassa sovitun vakuutus-
kauden, jollei vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö irtisano sopi-
musta tai jollei sopimus pääty vastaavasti kohdassa 16.4 maini-
tusta syystä (omistajan vaihdos). 

Vakuutussopimus voi päättyä myös muista jäljempänä kohdissa 
4.2.1 ja 16 mainituista syistä.

YL 4 Vakuutusmaksu

4.1 Vakuutusmaksun suorittaminen

4.1.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset
Vakuutusmaksu on suoritettava viimeistään vakuutusyhtiön lä-
hettämässä laskussa mainittuna eräpäivänä. Ensimmäistä maksua 
ei kuitenkaan tarvitse suorittaa ennen vakuutusyhtiön vastuun al-
kamista, ellei maksun suorittaminen ole vakuutusehtojen mukaan 
vakuutusyhtiön vastuun alkamisen edellytys, eikä myöhempiä 
maksuja ennen sovitun vakuutusmaksukauden tai vakuutuskau-
den alkamista.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön 
vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutusyhtiöllä on oi-
keus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan 
lyhennetään. 
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4.1.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien 
vakuutukset
Vakuutusmaksu on suoritettava viimeistään vakuutusyhtiön 
lähettämässä laskussa mainittuna eräpäivänä. Vaikka laskun 
eräpäivä olisi aikaisemmin, vakuutusmaksu voidaan suorittaa 
kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt va-
kuutuksenottajalle laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan 
tarvitse suorittaa ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista, ellei 
maksun suorittaminen ole vakuutusehtojen mukaan vakuutus-
yhtiön vastuun alkamisen edellytys, eikä myöhempiä maksuja 
ennen sovitun vakuutusmaksukauden tai vakuutuskauden alka-
mista. Jos vakuutusyhtiön vastuu alkaa joltakin osin myöhemmin, 
tätä osaa koskevaa vakuutusmaksua ei tarvitse suorittaa ennen 
vastuun alkamista.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön 
vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on 
oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksil-
laan lyhennetään.

Vakuutuksenottajan maksusuoritus kohdistetaan vakuutussopi-
mukseen kuitenkin ensisijaisesti maksetun laskun viitetietojen 
mukaisesti, ellei vakuutuksenottaja ole suorituksen yhteydessä 
kirjallisesti erikseen toisin määrännyt.

4.2 Vakuutusmaksun viivästyminen

4.2.1 Irtisanomisoikeus viivästymisen johdosta
Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun suoritta-
misen eräpäivään mennessä, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa 
vapaaehtoinen vakuutus päättyväksi 14 vuorokauden kuluttua ir-
tisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Jos vakuutuksenottaja suorittaa koko vakuutusmaksun ennen ir-
tisanomisajan päättymistä, ei vakuutus kuitenkaan pääty irtisano-
misajan kuluttua. Vakuutusyhtiö mainitsee tästä mahdollisuudes-
ta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa.

Jos vakuutuksenottajana on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastetta-
va vakuutuksenottaja ja maksun laiminlyönti on johtunut vakuu-
tuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairau-
den, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa 
ilman omaa syytä, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta 
vasta 14 vuorokauden kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus 
päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irti-
sanomisajan päättymisestä. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava 
kirjallisesti vakuutusyhtiölle tässä tarkoitetusta maksuvaikeudesta 
viimeistään irtisanomisaikana.

4.2.2 Viivästyskorko sekä perintä- ja oikeudenkäyntikulut
Jos vakuutusmaksua ei suoriteta määräaikaan mennessä, myö-
hästymisajalta on suoritettava viivästyskorkoa korkolain mukaan.

Vakuutusyhtiö on oikeutettu korvauksiin vakuutusmaksun perin-
nästä aiheutuvista kuluista perintälain mukaisesti. Jos vakuutus-
maksu peritään oikeusteitse, on vakuutusyhtiö oikeutettu lisäksi 
lain mukaisiin oikeudenkäyntimaksuihin ja -kuluihin. Vakuutus-
yhtiö voi myös siirtää saatavansa perittäväksi kolmannelle osa-
puolelle.

4.3  Viivästyneen vakuutusmaksun suorittaminen

Jos vakuutuksenottaja suorittaa laiminlyödyn vakuutusmaksun 
kokonaisuudessaan sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, 
vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta 
päivästä. Vakuutus on tällöin voimassa alun perin sovitun vakuu-
tuskauden loppuun siitä lukien, kun vakuutus tuli uudelleen voi-
maan.

Jos vakuutusyhtiö ei kuitenkaan halua saattaa päättynyttä vakuu-
tusta uudelleen voimaan, se ilmoittaa 14 vuorokauden kuluessa 
vakuutusmaksun suorittamisesta vakuutuksenottajalle, ettei se 
suostu ottamaan maksua vastaan.

4.4  Vakuutusmaksun palauttaminen

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, on va-
kuutusyhtiöllä oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka 
sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutus-
maksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei 
kuitenkaan palauteta, jos kohdassa 2.2 vakuutuksenottajan ja va-
kuutetun tiedonantovelvollisuutta koskevassa asiassa on menetel-
ty vilpillisesti.

Palautettava vakuutusmaksu lasketaan siten, että maksunpalau-
tusta koskevan vakuutuskauden maksusta vähennetään voimas-
saoloa vastaavan ajanjakson osuus maksusta seuraavan kaavan 
mukaisesti:

Vakuutus- voimassaolo päivinä vakuutuskauden palautettava
kauden maksu vakuutuskausi päivinä maksu maksu

Vakuutusyhtiö vähentää palautettavasta vakuutusmaksusta kä-
sittelymaksuna 50 euroa tai vakuutuksesta peritään vakuutuskir-
jassa, vakuutusehdoissa tai muussa vakuutusyhtiön ja vakuutuk-
senottajan välisessä sopimuksessa määritelty minimimaksu.

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta erikseen, jos palautettava 
maksu on vähemmän kuin vakuutussopimuslaissa mainittu euro-
määrä.

4.5  Kuittaus palautetusta maksusta

Vakuutusyhtiö voi vähentää palautettavasta vakuutusmaksusta 
maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut eräänty-
neet saatavat. Mikäli palautettava määrä ei riitä kaikkien eräänty-
neiden saatavien suoritukseksi, käytetään se saatavien suorituk-
seksi kohdassa 4.1 mainituilla tavoilla yleisten kuittaussäännösten 
mukaisesti.

YL 5 Tietojen antaminen sopimuksen voimassa-
oloaikana

5.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

5.1.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset
Vakuutusyhtiö toimittaa vakuutuksenottajalle vakuutussopimuk-
sen tekemisen jälkeen vakuutuskirjan, muun vakuutuksen sisäl-
töä koskevan sopimuksen, mikäli sellainen on tehty, ja vakuu-
tusehdot, ellei niitä ole jo aiemmin annettu tai ellei asiasta toisin 
sovita.

Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutusyhtiö lähettää vakuu-
tuksenottajalle vuosittain tiedon vakuutusmäärästä ja muista sel-
laisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenot-
tajalle ilmeistä merkitystä.

Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutuksen voimassaolo-
aikana antanut vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä tai har-
haanjohtavia tietoja, vakuutusyhtiö oikaisee väärät tiedot viipy-
mättä virheen tultua havaituksi. Vakuutussopimuksen katsotaan 
olevan voimassa oikaistujen tietojen mukaisena siitä alkaen, kun 
tieto oikaisusta on annettu vakuutuksenottajalle.

Tietojen antamiseen vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen so-
velletaan vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentin säännöstä.

5.1.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien 
vakuutukset
Vakuutusyhtiö toimittaa vakuutuksenottajalle vakuutussopimuk-
sen tekemisen jälkeen vakuutuskirjan ja vakuutusehdot, ellei va-
kuutusehtoja ole annettu jo aiemmin.

Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutusyhtiö lähettää vakuu-
tuksenottajalle vuosittain tiedon vakuutusmäärästä ja muista sel-
laisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenot-
tajalle ilmeistä merkitystä (vuositiedote).

Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutuksen voimassaolo-
aikana antanut vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä taikka 
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harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan 
voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli aihetta 
käsittää, jos tällaisten puutteellisten, virheellisten taikka harhaan-
johtavien tietojen voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenotta-
jan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuu-
tusyhtiö tai sen edustaja on vahingon sattumisen jälkeen antanut 
tulevasta korvauksesta.

5.2  Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran 
lisääntymisestä

5.2.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan tässä kohdassa myös vakuutet-
tua sekä vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustajaa. 

Vakuutuksenottajan on viipymättä, viimeistään 14 vuorokauden 
kuluessa, ilmoitettava vakuutusyhtiölle, jos vakuutussopimusta 
tehtäessä ilmoitetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa 
on tapahtunut olennainen muutos, joka lisää vahingonvaaraa ja 
jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen lukuun vakuutusso-
pimusta tehtäessä.

Olennaisia vahingonvaaraa lisääviä muutoksia voivat olla esimer-
kiksi vakuutuskohteen käyttötarkoituksen muuttuminen, korja-
us-, muutos-, tai laajennustoimet, muuttuneet kuljetusolosuhteet 
tai muutokset vakuutetussa toiminnassa.

Mikäli ilmoitus laiminlyödään, on vakuutusyhtiöllä oikeus vähen-
tää vakuutuksen perusteella maksettavaa korvausta tai evätä se 
kokonaan. 

Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan 
huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttu-
neella olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan 
huomioon vakuutuksenottajan tahallisuus tai huolimattomuuden 
laatu sekä muut olosuhteet.

Mikäli vakuutuksenottaja laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa va-
kuutusyhtiölle vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olennaisesti 
vahingonvaaraa lisäävästä muutoksesta, vakuutusyhtiöllä on oi-
keus irtisanoa vakuutus kohdan 16.2.1.7 perusteella.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun anta-
man väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi 
kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, 
otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmak-
sun 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 vakuu-
tuskorvauksen alentamiseen.

5.2.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien 
vakuutukset
Vakuutuksenottajan on viimeistään kuukauden kuluttua muutos-
ta seuraavan vuositiedotteen saamisesta ilmoitettava vakuutusyh-
tiölle, jos vakuutussopimusta tehtäessä ilmoitetuissa tai vakuutus-
kirjaan merkityissä tiedoissa on tapahtunut olennainen muutos, 
joka lisää vahingonvaaraa ja jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa 
ottaneen lukuun vakuutussopimusta tehtäessä. Vakuutusyhtiö 
muistuttaa vakuutuksenottajaa tästä velvollisuudesta vuositiedot-
teessa.

Olennaisia vahingonvaaraa lisääviä muutoksia voivat olla esimer-
kiksi vakuutuskohteen käyttötarkoituksen muuttuminen, korja-
us-, muutos-, tai laajennustoimet, muuttuneet kuljetusolosuhteet 
tai muutokset vakuutetussa toiminnassa.

Mikäli ilmoitus laiminlyödään, on vakuutusyhtiöllä oikeus alen-
taa korvausta tai evätä se kokonaan, mikäli vakuutuksenottaja on 
laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa tahallisesti tai huolimat-
tomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä. 

Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan 
huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttu-

neella olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan 
huomioon vakuutuksenottajan tahallisuus tai huolimattomuuden 
laatu sekä muut olosuhteet.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun anta-
man väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi 
kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, 
otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmak-
sun 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 vakuu-
tuskorvauksen alentamiseen.

YL 6 Velvollisuus estää ja rajoittaa vahingon syntymistä

6.1  Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa 
tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu 
on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vä-
häisenä, 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 synty-
miseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun tahallisuus ja huo-
limattomuuden laatu sekä muut olosuhteet. 

Mikäli vakuutuksenottajana on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastet-
tava vakuutuksenottaja, voidaan vastuuvakuutuksessa korvausta 
alentaa tai korvaus evätä vakuutetun huolimattomuuden takia 
vain, jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeen noudattami-
sen tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella taikka, milloin 
hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut lai-
minlyöntiin.

Vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin vakuutetun menettelystä huoli-
matta korvauksena vastuuvakuutuksesta luonnolliselle henkilölle 
sen osan korvauksesta, jota vahinkoa kärsinyt ei ole saanut peri-
tyksi vakuutetulta. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta, mikäli va-
kuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen tahallaan.

6.2  Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus eli 
pelastamis-velvollisuus

Vahingon sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tai tähän 
samastetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumi-
sesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, 
vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutusyhtiön oi-
keuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuute-
tun on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttajan 
henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, va-
kuutetun tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta poliisiviranomaiselle 
ja vaatia oikeudessa rikoksen tekijöille rangaistusta, jos vakuu-
tusyhtiön etu sitä vaatii. Vakuutetun tulee muutoinkin noudattaa 
vakuutusyhtiön vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi antamia 
ohjeita.

Vakuutusyhtiö korvaa vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvol-
lisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, 
vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei 
voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä tarkoitetun velvolli-
suutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. 
Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan 
huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syn-
tymiseen tai sen rajoittamiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon va-
kuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olo-
suhteet.

Mikäli vakuutuksenottajana on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastet-
tava vakuutuksenottaja, voidaan vastuuvakuutuksessa korvausta 
alentaa tai korvaus evätä vakuutetun huolimattomuuden takia 
vain, jos vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa tahallaan 
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tai törkeällä huolimattomuudella taikka, milloin hänen alkoholin 
tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut laiminlyöntiin. 

Vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin vakuutetun menettelystä huoli-
matta korvauksena vastuuvakuutuksesta luonnolliselle henkilölle 
sen osan korvauksesta, jota vahinkoa kärsinyt ei ole saanut peri-
tyksi vakuutetulta. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta, mikäli va-
kuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa tahallaan.

YL 7 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen

7.1 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen tahallaan

Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on 
tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. 

7.2 Törkeä huolimattomuus sekä alkoholin tai 
huumausaineen käyttö

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä 
huolimattomuudella tai jos vakuutetun alkoholin tai huumaus-
aineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan 
hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Harkittaessa onko korvausta edellä mainituissa tapauksissa alen-
nettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vakuu-
tetun henkilön toimenpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. 
Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun henkilön tahallisuus ja 
huolimattomuuden laatu ja olosuhteet muutoin.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuu-
della tai, jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on 
vaikuttanut vahinkoon, vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin vastuu-
vakuutuksesta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen 
osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa to-
detun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi.

7.3 Alkoholin ja muun huumaavan aineen vaikutus 
vahinkoon moottoriajoneuvovakuutuksissa

Harkittaessa korvauksen maksamista moottoriajoneuvovakuutuk-
sen perusteella noudatetaan edellä kohdissa 7.1 ja.7.2 esitetyn li-
säksi seuraavaa:

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan 
ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus 
oli ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai että hä-
nellä oli vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshen-
gitysilmaa, suoritetaan korvausta vain erityisestä syystä. Samoin 
menetellään, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman 
kuljettaessaan ajoneuvoa muuten alkoholin tai muun huumaavan 
aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja 
huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen ky-
kynsä virheettömiin suorituksiin oli tuntuvasti huonontunut. 

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaes-
saan ajoneuvoa alkoholin tai muun huumaavan aineen vaiku-
tuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavana aineen 
yhteisvaikutuksen alaisena muutoin kuin edellisessä kappaleessa 
mainituissa tapauksissa, voidaan korvausta alentaa sen mukaan, 
mikä oli hänen osuutensa vahinkoon.

YL 8  Samastaminen
Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on vahingon 
aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamis-
velvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön,
●● joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen 

kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneu-
vosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta,

●● joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun 
kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan tai

●● joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää 
vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on suojeluoh-
jeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka 
tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen pe-
rusteella on huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.

YL 9 Syyntakeettomuus ja pakkotila
Vakuutusyhtiö ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi 
vetoa edellä mainittuihin kohtiin 6 ja 7, jos vakuutettu aiheuttaes-
saan vahingon tai laiminlyödessään suojeluohjeen noudattamisen 
taikka vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden oli 12 vuot-
ta nuorempi tai sellaisessa mielentilassa, ettei häntä olisi voitu 
tuomita rangaistukseen rikoksesta.

Vakuutusyhtiö ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi 
vetoa kohtiin 5, 6 ja 7, jos vakuutettu aiheuttaessaan vaaran li-
sääntymisen tai vahingon taikka laiminlyödessään suojeluohjeen 
noudattamisen tai vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden 
toimi henkilön tai omaisuuden vahingoittumisen estämiseksi sel-
laisissa olosuhteissa, että laiminlyönti tai toimenpide oli puolus-
tettavissa.

Mitä tässä kohdassa on sanottu vakuutetusta, sovelletaan myös 
kohdassa 8 vakuutettuun samastettavaan henkilöön.

YL 10  Korvausmenettely

10.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet

Korvauksenhakijan on viipymättä ilmoitettava vakuutustapahtu-
masta vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiölle on myös varattava tilai-
suus vahingon tarkastamiseen. Rikoksesta on viipymättä ilmoitet-
tava poliisiviranomaiselle.

Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asia-
kirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvit-
tämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden 
avulla voidaan todeta, onko vahinko sattunut, kuinka suuri va-
hinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava (esimerkiksi 
poliisitutkintapöytäkirja, rikosilmoitus, rasitustodistus ja selvitys 
kiinnityksenhaltijoista). Korvauksenhakija on velvollinen hankki-
maan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan.

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

Jos korvauksen hakija on vahingon jälkeen vilpillisesti antanut 
vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merki-
tystä vahingon ja vakuutusyhtiön vastuun selvittämisen kannalta, 
voidaan korvausta alentaa tai se evätä sen mukaan, kuin olosuh-
teet huomioon ottaen on kohtuullista.

10.2 Korvausoikeuden vanhentuminen

Vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden ku-
luessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voi-
massaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta 
aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka 
tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta 
tai jos vakuutus on otettu vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, 
vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esit-
tämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtu-
masta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen 
hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

10.3 Vakuutusyhtiön velvollisuudet

Vahingon sattumisen jälkeen vakuutusyhtiö antaa korvauksen 
hakijalle tietoja vakuutuksen sisällöstä ja korvauksen hakemis-
menettelystä. Korvauksen hakijalle mahdollisesti annetut ennak-
kotiedot tulevasta korvauksesta, korvausmäärästä tai korvauksen 
suorittamistavasta eivät vaikuta vakuutussopimuksen mukaiseen 
suoritusvelvollisuuteen.

Vakuutusyhtiö suorittaa vahingosta johtuvan vakuutussopimuk-
sen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta suoriteta, 
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joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saa-
nut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tie-
dot. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, vakuutusyhtiö suorittaa 
kuitenkin edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan. 

Vastuuvakuutusta koskevasta korvauspäätöksestä vakuutusyhtiö 
lähettää tiedon myös vahinkoa kärsineelle.

Vakuutusyhtiö ilmoittaa vajaavaltaisen kotikunnan holhousviran-
omaiselle vajaavaltaiselle suoritettavasta muusta kuin kustannus-
ten tai varallisuuden menetyksen korvaamista koskevasta vakuu-
tuskorvauksesta, jos korvausten kokonaismäärä on suurempi kuin 
1 000 euroa.

Viivästyneelle korvaukselle vakuutusyhtiö maksaa viivästyskor-
koa korkolain mukaan.

10.4 Kuittaus vakuutuskorvauksesta

Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat erääntyneet va-
kuutusmaksut ja muut vakuutusyhtiön erääntyneet saatavat. Mi-
käli maksettavasta korvauksesta ei voida kuitata kaikkia eräänty-
neitä saatavia, käytetään se saatavien suoritukseksi kohdassa 4.1 
mainituilla tavoilla yleisten kuittaussäännösten mukaisesti. 

YL 11  Vakuutuskorvaus

11.1 Ylivakuutus ja rikastumiskielto

Omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos vakuutussopimukseen 
merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuu-
den tai etuuden oikeaa arvoa suurempi.

Vakuutusyhtiö ei korvaa ylivakuutetulle omaisuudelle tai etuudel-
le sattuneen vahingon johdosta enempää kuin vahingon peittä-
miseksi tarvittavan määrän. Jos kuitenkin vakuutusmäärä olen-
naisesti perustuu vakuutusyhtiön tai sen edustajan antamaan 
arvioon, korvaus suoritetaan vakuutusmäärän mukaisena, paitsi 
milloin vakuutuksenottajan tahallisesti antamat väärät tai puut-
teelliset tiedot olivat vaikuttaneet arvioon.

11.2 Alivakuutus

Omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos vakuutussopimukseen 
merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuu-
den tai etuuden oikeaa arvoa pienempi. 

Vakuutusyhtiö korvaa alivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle 
sattuneen vahingon johdosta vain niin suuren osan vahingosta 
kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden tai etuuden arvon välinen 
suhde osoittaa. Alivakuutusta arvioitaessa vakuutusmäärää ver-
rataan jälleenhankinta-arvokorvausta laskettaessa omaisuuden 
jälleenhankinta-arvoon ja päivänarvokorvausta laskettaessa omai-
suuden päivänarvoon.

Jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perustuu vakuutus-
yhtiön tai sen edustajan antamaan arvioon, korvaus suoritetaan 
vahingon määräisenä, kuitenkin enintään vakuutusmäärän mu-
kaisena.

YL 12  Sota, ydinvahinko ja pakotteet

12.1 Sota ja ydinvahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut 
●● sodasta, kapinasta, vallankumouksesta, terrorismista tai muus-

ta sen kaltaisesta syystä,
●● ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta tai ydinreaktioon 

tai ionisoivaan säteilyyn perustuvan materiaalin, laitteen tai 
aseen aiheuttamasta vahingosta riippumatta siitä, missä vahin-
ko on sattunut.

12.2 Pakotteiden vaikutus korvaukseen

Vakuutusyhtiöllä, tämän tytäryhtiöillä tai paikallisen vakuutuksen 
kirjoittavalla verkostokumppanilla ei ole velvollisuutta suorittaa 

korvausta, vahingonkorvausta, torjuntakuluja taikka selvitys- tai 
oikeudenkäyntikuluja, mikäli tällaisten korvausten tai kulujen 
maksaminen olisi Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneu-
voston päätösten, EU:n asettamien pakotteiden tai asetusten taik-
ka Yhdysvaltain asettamien pakotteiden tai lainsäädännön vas-
taista.

YL 13  Muutoksenhaku vakuutusyhtiön päätökseen
Vakuutuksenottajalla tai korvauksenhakijalla on käytettävissään 
eri keinoja saadakseen muutosta vakuutusyhtiön päätökseen. Jos 
yhteydenotto vakuutusyhtiöön ei selvitä asiaa, hän voi kysyä neu-
voa ja opastusta FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai pyy-
tää ratkaisusuositusta lautakunnista. Tyytymättömällä on myös 
mahdollisuus nostaa kanne oikeudessa vakuutusyhtiötä vastaan.

13.1 Itseoikaisu

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija epäilee virhettä va-
kuutusyhtiön päätöksessä, hänellä on oikeus saada lähempää 
tietoa seikoista, jotka ovat johtaneet ratkaisuun. Vakuutusyhtiö 
oikaisee päätöksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta.

13.2 FINE ja kuluttajariitalautakunta 

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (www.fine.fi) antaa mak-
sutta riippumattomia neuvoja ja opastusta. FINEn Vakuutus- ja 
rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisu-
suosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä 
tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

Vakuutusyhtiön päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi myös ku-
luttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi), joka antaa ratkai-
susuosituksia kuluttajansuojalainsäädännön perusteella. Kulut-
tajariitalautakunta ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty 
Vakuutuslautakunnassa tai tuomioistuimessa.

13.3  Käräjäoikeus

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija ei tyydy vakuutusyh-
tiön päätökseen, hän voi panna vireille kanteen vakuutusyhtiötä 
vastaan. Kanne voidaan panna vireille joko asianosaisen Suomes-
sa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa tai vakuutusyhtiön koti-
paikan 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 tie-
don vakuutusyhtiön päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan 
kuluttua umpeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole. 

Lautakuntakäsittelyt katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

YL 14  Vakuutusyhtiön takautumisoikeus 

14.1  Vakuutusyhtiön takautumisoikeus kolmatta kohtaan

Vakuutetun oikeus vahingonkorvaukseen vahingosta korvausvas-
tuussa olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy vakuutusyhtiölle 
sen suorittamaan korvausmäärään saakka

Jos vahingon on aiheuttanut kolmas henkilö yksityishenkilönä, 
työntekijänä, virkamiehenä tai näihin vahingonkorvauslain 3 lu-
vun 1 §:n mukaan rinnastettavana muuna henkilönä, syntyy yh-
tiölle takautumisoikeus kyseistä henkilöä kohtaan vain, jos tämä 
on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuu-
desta tai jos hän on korvausvastuussa vahingosta huolimattomuu-
destaan riippumatta.

14.2  Muut takautumisoikeustilanteet

Jos vahinko on aiheutettu kuljetettaessa moottoriajoneuvoa, va-
kuutusyhtiöllä on oikeus edellä kohdassa 14.1 mainitun lisäksi 
vaatia takaisin vahingon johdosta suorittamansa korvaus
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●● moottoriajoneuvon omistajalta, kuljettajalta, matkustajalta tai 
haltijalta, jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallaan tai tör-
keällä tuottamuksellaan

●● siltä, joka on huolimattomuudellaan aiheuttanut vahingon 
ajettaessa luvattomasti käyttöön otetulla ajoneuvolla

●● vahingon aiheuttaneen moottoriajoneuvon kuljettajalta, jos 
tämä on vahingon sattuessa kuljettanut ajoneuvoa sellaisessa 
tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai 
sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai hänellä oli vähintään 
0,53 mg alkoholia litrassa uloshengitysilmaa

●● vahingon aiheuttaneen moottoriajoneuvon kuljettajalta, jos 
tämä on vahingon sattuessa kuljettanut ajoneuvoa muuten al-
koholin tai muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuk-
sen alaisena tai alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteis-
vaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin 
suorituksiin on tuntuvasti huonontunut.

Vakuutusyhtiön takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, vakuutet-
tua tai vakuutettuun samastettua kohtaan määräytyy muutoin va-
kuutussopimuslain 75 §:n 4 momentin mukaisesti.

YL 15  Vakuutussopimuksen muuttaminen

15.1  Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa va-
kuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia olosuh-
teita, jos
●● vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdassa 2.2 

tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa tai
●● vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle sopimus-

ta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan 
merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut 
kohdassa 5.2 tarkoitettu muutos.

Vakuutusyhtiö lähettää ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tie-
don edellä mainitusta seikasta ilmoituksen siitä, miten ja mistä 
ajankohdasta vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. 
Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irti-
sanoa vakuutus.

15.2  Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden 
vaihtuessa

15.2.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset 
Tätä ehtokohtaa noudatetaan vakuutuksessa, joka on alkanut 
1.1.2014 tai sen jälkeen. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa 
vakuutusehtoja, maksuja ja muita sopimusehtoja.

Muutoksia noudatetaan seuraavan vakuutuskauden alusta luki-
en. Vakuutusyhtiön on ilmoitettava muutoksista viimeistään yhtä 
kuukautta ennen uuden vakuutuskauden alkua. Vakuutus jatkuu 
muutettuna, ellei vakuutuksenottaja irtisano vakuutusta kirjalli-
sesti ennen uuden vakuutuskauden alkua.

Jos vakuutus on alkanut ennen 1.1.2014, noudatetaan ehtokohtaa 
15.2.2.

15.2.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien 
vakuutukset
A. Ilmoitusmenettely
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa 
vakuutusehtoja, vakuutusmaksua sekä muita sopimusehtoja, kun 
perusteena on
●● uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys,
●● oikeuskäytännön muuttuminen
●● ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainväli-

nen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma, suuronnetto-
muus),

●● vakuutukseen vaikuttavan vakuutuskirjassa mainitun indeksin 
muutos,

●● korvausmenon tai kustannustason muutos
●● muutos sellaisessa seikassa tai olosuhteessa, jolla vakuutus-

yhtiön mukaan on vaikutusta vakuutusmaksun suuruuteen. 
Tällaisia voivat olla esimerkiksi muutokset yrityksen liikevaih-
dossa, yrityksen iässä, yrityksen toimialassa, yrityksen riski-
luokassa, yrityksen palkkasummassa tai yrityksen muissa tie-
doissa sekä muutokset vakuutuksen kohteessa, vakuutuksen 
kohteen tai sen osan iässä, sijaintipaikassa, ominaisuuksissa 
tai vakuutuspaikassa.

Vakuutusyhtiöllä on lisäksi ajoneuvovakuutuksessa oikeus va-
kuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja ja – maksua 
sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on muutos sellaises-
sa seikassa tai olosuhteessa, jolla vakuutusyhtiön mukaan on 
vaikutusta ajoneuvovakuutuksen vakuutusmaksun suuruuteen. 
Tällaisia voivat olla esimerkiksi muutokset ajoneuvon tiedoissa, 
ajoneuvoryhmässä tai ajoneuvon käytössä. 

Vakuutusyhtiöllä on myös oikeus muuttaa vakuutusmaksua mää-
rittämällä erilaisia maksuperusteita vahinkoriskin mukaan. 

Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin ja mui-
hin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta 
vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja 
muutoksia, vakuutusyhtiö lähettää vakuutusmaksua koskevan 
laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten 
ja mistä ajankohdasta lukien vakuutusmaksu tai muut sopimus-
ehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenotta-
jalla on oikeus irtisanoa vakuutus.

Vakuutusyhtiöllä on edellä esitetyn lisäksi oikeus tehdä muu-
toksia, jotka johtuvat vakuutukseen sisältyvistä bonus-, keskit-
täjäasiakkuus- tai etuasiakkuussäännöistä tai muista vastaavista 
säännöistä. Vakuutusmaksuun vaikuttavat myös mahdolliset 
asiakasedut ja alennukset, joiden suuruudet, antamisen perusteet 
sekä kesto- ja voimassaoloajat voivat muuttua.

B. Vakuutuksen irtisanomista edellyttävät muutokset
Jos vakuutusyhtiö muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksuja tai 
muita sopimusehtoja muissa kuin edellä kohdassa A luetelluissa 
tapauksissa tai poistaa vakuutuksesta voimakkaasti markkinoi-
dun edun, vakuutusyhtiön on irtisanottava vakuutus päättymään 
vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti 
viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

YL 16  Vakuutussopimuksen päättyminen

16.1  Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

16.1.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset
Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vakuutus kirjal-
lisella ilmoituksella
●● yhtä kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä,
●● 30 vuorokauden kuluessa ehtojen muutoksesta tai maksunko-

rotusta koskevan tiedon lähettämisestä tai
●● vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden vaihtaessa omis-

tajaa niin, että vakuutuksenottajan vakuuttamistarve lakkaa. 
(Vakuutus voidaan tällöin päättää omistusoikeuden siirtymis-
päivästä.)

Mikäli irtisanomista ei suoriteta kirjallisesti, irtisanominen on mi-
tätön. 

Määräaikainen vakuutus päättyy ilman irtisanomista määräajan 
kuluttua. Vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta irtisanoa vakuutus-
ta päättymään aiemmin, ellei toisin sovita.
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16.1.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien 
vakuutukset
Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus 
päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritetta-
va kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenot-
taja ei ole määrännyt vakuutukseen myöhempää päättymisaikaa, 
vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on jätetty 
tai lähetetty vakuutusyhtiölle. 

Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen 
sovittu voimassaoloaika on lyhempi kuin 30 vuorokautta. 

16.2  Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus 
vakuutuskauden aikana

16.2.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään va-
kuutuskauden aikana, jos

16.2.1.1 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen 
myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos vakuu-
tusyhtiö oikean asianlaidan tuntien ei olisi myöntänyt vakuutusta,

16.2.1.2 vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle so-
pimusta tehtäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan 
merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut 
sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuu-
tusyhtiön ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta tehtäessä,

16.2.1.3 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai tör-
keällä huolimattomuudella laiminlyönyt suojeluohjeen noudatta-
misen,

16.2.1.4 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai törke-
ällä huolimattomuudella aiheuttanut vahingon, 

16.2.1.5 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vahingon jälkeen 
vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tie-
toja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen 
kanssa,

16.2.1.6 vahinko, joka on vakuutukseen sovellettavien ehtojen 
mukaan korvattava, sattuu,

16.2.1.7 vakuutuksenottaja on laiminlyönyt ehtokohdassa 5.2 tar-
koitetun ilmoituksen (vaaran lisääntymisestä ilmoittaminen) tai

16.2.1.8 vakuutuksenottaja on asetettu konkurssiin.

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan kohdissa 16.2.1.1 - 16.2.1.7 
myös vakuutettua sekä vakuutuksenottajan tai vakuutetun edus-
tajaa. 

Mikäli vakuutusyhtiöllä on kohdissa 16.2.1.1 - 16.2.1.8 määritel-
ty irtisanomisoikeus yhden vakuutuksen osalta ja vakuutusyhtiö 
tätä oikeuttaan käyttää, voi se samalla irtisanoa muutkin vakuu-
tuksenottajan vakuutukset. 

Vakuutusyhtiö suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman aiheeton-
ta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perus-
teesta. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koske-
van ilmoituksen lähettämisestä. 

Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun suorit-
tamisen laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan 4.2.1 mukaisesti.

16.2.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien 
vakuutukset
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään va-
kuutuskauden aikana, jos

16.2.2.1 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen 
myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos vakuu-
tusyhtiö oikean asianlaidan tuntien ei olisi myöntänyt vakuutusta,

16.2.2.2 vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle so-
pimusta tehtäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan 

merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut 
sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuu-
tusyhtiön ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta tehtäessä,

16.2.2.3 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai tör-
keällä huolimattomuudella laiminlyönyt suojeluohjeen noudatta-
misen,

16.2.2.4 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai tör-
keällä huolimattomuudella aiheuttanut vakuutustapahtuman tai

16.2.2.5 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vahingon jälkeen 
vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tie-
toja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen 
kanssa.

Vakuutusyhtiö suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman aiheeton-
ta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perus-
teesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisano-
misperuste. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista 
koskevan ilmoituksen lähettämisestä. 

Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun suo-
rittamisen laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan 4.2.1 mukai-
sesti.

16.3 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus 
vakuutuskauden lopussa

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuu-
tuskauden lopussa. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa maini-
taan irtisanomisperuste.  Irtisanomisilmoitus lähetetään viimeis-
tään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

16.4 Omistajan vaihdos

Vakuutussopimus lakkaa, jos vakuutettu omaisuus siirtyy muulle 
uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän 
kuolinpesälle. Jos vahinko sattuu 14 vuorokauden kuluessa omis-
tusoikeuden siirtymisestä, uudella omistajalla on kuitenkin oi-
keus korvaukseen, jollei hän ole ottanut omaisuudelle vakuutusta.

Mikäli omaisuutta koskevaan vakuutukseen on liitetty muita 
vakuutuksia, esim. vastuu-, oikeusturva- tai keskeytysvakuutus, 
päättyy tällainen vakuutus välittömästi omaisuuden siirtyessä uu-
delle omistajalle.

16.5 Vakuutusyhtiön vaihdos

Moottoriajoneuvon vapaaehtoiset vakuutukset päättyvät ilman ir-
tisanomista sinä päivänä jona moottoriajoneuvon liikennevakuu-
tus on ajoneuvorekisteriin merkitty siirtyneeksi toiseen vakuutus-
yhtiöön.

YL 17  Kolmannen henkilön oikeudet

17.1  Muut vakuutetut, joiden hyväksi omaisuutta koskeva 
vakuutus on voimassa

Sen lisäksi mitä kyseiseen vakuutukseen liittyvissä varsinaisissa 
vakuutusehdoissa on muutoin määrätty vakuutetusta, jollei toisin 
ole sovittu, on omaisuutta (suoranaista esinevahinkoa) koskeva 
vakuutus voimassa omistajan, omistuksenpidätysehdoin omai-
suuden ostaneen, panttioikeuden ja pidätysoikeuden haltijan sekä 
muutoinkin sen hyväksi, johon omaisuutta koskeva vaaranvastuu 
kohdistuu.

17.2  Vakuutetun asema vahingon satuttua

Vakuutusyhtiö vetoaa korvauksen alentamiseksi tai epäämiseksi 
kohdassa 17.1 tarkoitettua vakuutettua kohtaan vakuutuksenotta-
jan tai toisen vakuutetun tiedonantovelvollisuuden (kohta 2.2) tai 
vaaran lisääntymisestä (kohta 5.2) ilmoittamisen laiminlyöntiin 
vain, jos vakuutettu ennen vahinkoa tiesi tai hänen olisi pitänyt 
tietää vakuutuksenottajan tai toisen vakuutetun menettelystä.
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Kullakin vakuutetulla on oikeus vahingon johdosta suoritettavaan 
korvaukseen. Vakuutuksenottaja saa kuitenkin vakuutettua sito-
vasti neuvotella vakuutusyhtiön kanssa sekä nostaa korvauksen, 
paitsi, jos vakuutettu on sopimuksessa nimeltä mainittu tai hän 
on ilmoittanut itse valvovansa oikeuttaan, taikka kysymys on kiin-
nityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta.

17.3  Etuoikeus saada maksu korvauksesta

Jos omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa luonnollisen tai 
oikeushenkilön hyväksi, jolla on saatavan vakuudeksi panttioike-
us 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 luonnollisen tai oikeus-
henkilön hyväksi, jolla on oikeus pidättää omaisuus erääntyneen 
saatavan vakuudeksi.

Omistajalla on oikeus saada maksu korvauksesta ennen omistuk-
senpidätysehdoin omaisuuden ostanutta. 

Kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta on 
voimassa mitä kiinnityksenhaltijan oikeudesta vakuutuskorvauk-
seen on säädetty.

17.4  Vahinkoa kärsineen oikeus korvaukseen 
vastuuvakuutuksessa 

Vahinkoa kärsineellä on vastuuvakuutuksessa oikeus vaatia va-
kuutussopimuksen mukainen korvaus suoraan vakuutusyhtiöltä, 
jos vakuutettu on asetettu konkurssiin tai on muutoin maksuky-
vytön. Jos vakuutusyhtiölle esitetään korvausvaatimus, vakuutus-
yhtiö ilmoittaa tästä vakuutetulle ilman aiheetonta viivytystä sekä 
varaa hänelle tilaisuuden esittää selvitys vakuutustapahtumasta. 
Vakuutetulle lähetetään tieto asian myöhemmästä käsittelystä. Jos 
vakuutusyhtiö hyväksyy vahinkoa kärsineen korvausvaatimuk-
sen, hyväksyminen ei sido vakuutettua.

17.5  Vahinkoa kärsineen muutoksenhakuoikeus 
vastuuvakuutuksessa

Vahinkoa kärsineellä on oikeus nostaa vakuutusyhtiön korvaus-
päätöksen johdosta kanne vakuutusyhtiötä vastaan tai saattaa 
asia Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltä-
väksi kohdan 13 mukaisesti.

YL 18  Sovellettava laki
Vakuutuksessa sovelletaan Suomen lakia.


