
Mitä vakuutus kattaa?

Työkonevakuutus korvaa työkoneellesi tai laitteellesi aiheutuvia 
vahinkoja enintään työkoneen käypään arvoon asti. Vahinkoja 
korvataan vakuutukseen liitettyjen turvien mukaisesti.

 Palovakuutus – korvaa irtipäässeen tulen, vakuutuksen 
kohteen sähkölaitteessa tapahtuneen oikosulun tai myrskyn 
aiheuttamia vahinkoja.

 Kuljetusturva – korvaa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet 
työkonetta kuljettavan ajoneuvon kaatumisesta, tieltä suis-
tumisesta, yhteentörmäyksestä tai maapohjan sortumises-
ta.

 Oikeusturvavakuutus – korvaa työkoneeseen liittyvien riita- 
ja rikosasioiden asianajokuluja enintään vakuutuskirjaan 
merkittyyn enimmäiskorvaukseen asti.

• Varkausvakuutus – korvaa lukitun työkoneen  murtovahin-
koja sekä luvattoman käytön tai sen yrityksen aiheuttamia 
vahinkoja.

• Ilkivaltavakuutus – korvaa vahinkoja, kun ulkopuolinen 
tekee tahallaan ilkivaltaa työkoneellesi.

• Vaunuvahinkovakuutus – korvaa työkoneen kaatumisesta, 
tieltä suistumisesta, yhteentörmäyksestä, jäihin uppoa-
misesta tai muusta työkonetta ulkoapäin vahingoittavasta 
syystä aiheutuneita vahinkoja

• Osamaksu-, leasing- tai autokiinnitysvakuutus – korvaa 
työkoneen vahingoittumisesta työkoneen myyjälle, vuokral-
leantajalle tai pantin tai autokiinnityksen haltijalle aiheutu-
neita vahinkoja.

• Rikkoutumisvakuutus – korvaa työkoneen äkillisen ja en-
nalta arvaamattoman sisäisen rikkoutumisen aiheuttamia 
vahinkoja, ei kuitenkaan jarru- tai polttoainejärjestelmän 
vahinkoja.

• Keskeytysvakuutus – korvaa vahingon seurauksena mene-
tettyjä työkoneen käyttöpäiviä.

• Maatalouden keskeytysvakuutus – korvaa kustannuksia, 
jotka aiheutuvat työn tekemisestä vieraalla kalustolla, kun 
maatalouskoneen käyttö keskeytyy Työkonevakuutuksesta 
korvattavan vahingon vuoksi.

Mitä vakuutus ei kata?

Työkonevakuutus ei kata esimerkiksi vahinkoja, jotka aiheutuvat

 vakuutuksen kohteen osalle tai laitteelle itselleen sen ra-
kenne-, valmistus- tai aineviasta, aineen väsymisestä tai 
kulumisesta tai josta valmistaja tai korjaaja on vastuussa 
takuun tai muulla perusteella

 puutteellisesta ilman, öljyn, hydrauli- tai jäähdytysnesteen 
kierrosta moottorille tai sen lisälaitteelle, vaihteistolle, 
voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle

 polttoainejärjestelmälle sen rikkoutumisesta, likaantumi-
sesta tai likaamisesta

 vaihteistolle niiden likaantumisesta tai likaamisesta

 polttoaine- tai hydraulijärjestelmille tai vaihteiston 
rikkoutumisen, likaantumisen tai likaamisen seurauksena 
vakuutuksen kohteen muulle osalle, esimerkiksi mootto-
rille

 vedestä (moottorille apulaitteineen), jos ajoneuvoa 
kuljetetaan veden kokonaan tai osittain peittämällä tiellä 
tai alueella. Tätä ehtokohtaa sovelletaan myös tilanteessa, 
jossa ajoneuvoa kuljetetaan tällaisessa paikassa ja ajoneu-
von oman tai muun liikenteen liike aiheuttaa vedenpinnan 
nousua

 vakuutuksen kohteen kuormasta, ylikuormittamisesta 
tai liiasta rasittamisesta, puutteellisesta kunnossapidosta 
taikka taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä

 renkaalle sen räjähtämisestä

 vakuutuksen kohteen käyttämisestä johtuneesta kulumi-
sesta eikä myöskään kulutetusta tai anastetusta polttoai-
neesta

 Työkonevakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat 
korvattavia takuun, tavaran virheen tai tuotevastuun 
perusteella.

Onko vakuutusturvassa rajoituksia?

 Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan 
maksamatta, jos suojeluohjeita on laiminlyöty tai vahinko 
on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

 Alennamme korvausta tai epäämme korvauksen, jos 
ajoneuvolla ajetaan alkoholin tai muun huumaavan aineen 
alaisena tai ilman ajo-oikeutta.

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuoteselosteessa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Työkonevakuutus korvaa työkoneesi vahinkoja. Vakuutuksesta on valittavana neljä eri laajuista vakuutusyhdistelmää: Työkonekasko, yhdistelmä II, 
yhdistelmä III ja yhdistelmä IV. Kaikissa yhdistelmissä on tietyt kiinteät turvat ja niihin on mahdollista lisätä valinnaisia lisäturvia.

Työkonevakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
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Missä vakuutusturva on voimassa?

Työkonevakuutus on voimassa

 Pohjoismaissa, ellei voimassaoloaluetta ole laajennettu erikseen sopimalla. 
- Kun kone tai laite on annettu vuokralle, vakuutus on voimassa vain Suomessa.

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

 Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa 
erässä.

Miten irtisanon sopimuksen? 

 Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuu-
tusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

Mitkä ovat velvoitteeni?

- Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot, kuten esimerkiksi työkoneen omistaja- ja haltijatiedot.

- Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita 
tai on tapahtunut olennaisia muutoksia.

- Vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta tulee noudattaa.

- Korvausta hakiessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

 Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. Myös 
vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva. Jos vakuutettu työkone siirtyy muulle uudelle omistajalle kuin 
vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän kuolinpesälle, tämän ajoneuvon vakuutus päättyy.


