
Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutettuna on vakuutuskirjaan merkitty omaisuus.

• Yrityksen kiinteä omaisuus, kuten rakennukset tai kiin-
teistöt tai irtain omaisuus, kuten koneet, laitteet, kalusto 
tai vaihto-omaisuus, jotka sijaitsevat vakuutuskirjaan 
merkityssä vakuutuspaikassa.

Yritysvakuutus korvaa vahinkoja paloturvan ja valitsemiesi tur-
vien mukaisesti enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutus-
määrään asti.

 Palovakuutus – korvaa irtipäässeen tulen, räjähdyksen, 
sammutuslaitteiston laukeamisen, suoran salamaniskun 
tai salaman aiheuttaman ylijännitteen aiheuttamia vahin-
koja. 

• Murto- ja ryöstövakuutus – korvaa vahinkoja, joiden syynä 
on murto, ryöstö tai vahingonteko rakennukselle.

• Vuotovakuutus – korvaa kiinteän putkiston neste-, höyry- 
tai kaasuvuodon aiheuttamia vahinkoja.

• Myrskyvakuutus – korvaa myrskyvahinkoja.

• Sähkövakuutus – korvaa sähköilmiöiden, kuten oikosulun 
tai läpilyönnin aiheittamia vahinkoja.

• Rikkovakuutus - korvaa yksittäiselle koneelle tai koneryh-
mälle aiheutuneita rikkoontumisvahinkoja.

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus kata esimerkiksi

 kulumista tai muuta vähitellen tapahtuvaa vahingoittu-
mista

 huoltokustannuksia

 valmistusvikoja tai työvirheitä

 katoamista tai unohtamista, kun esimerkiksi katoamishet-
keä ja -paikkaa ei voida tarkoin määritellä.

 ammattimaisen räjäytystyön aiheuttamia vahinkoja

 ohjelma- ja tietovirheiden aiheuttamia vahinkoja

 tulvan aiheuttamia vahinkoja.

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

 Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan mak-
samatta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä 
huolimattomuudella.

 Yritysvakuutus korvaa vain valittujen turvien kattamia 
vahinkoja. 

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Yritysvakuutus sopii kaiken kokoisten yritysten kiinteän ja irtaimen omaisuuden vakuuttamiseen kaikilla toimialoilla. Yritysvakuutukseen sisältyy aina 
paloturva, jonka lisäksi voit valita siihen tarpeesi mukaan murto-, vuoto-, myrsky- tai sähköilmiöturvan. Yksittäiselle koneelle, tai koneryhmälle voit 
valita lisäksi rikkoturvan.

Yritysvakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
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Missä vakuutusturva on voimassa?

 Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa.

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

 Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa 
erässä. Joissakin tilanteissa edellytetään, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu maksetaan etukäteen.

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, eli esimerkiksi tiedot vakuutettavasta omaisuudesta.

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

- Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

- Vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta tulee noudattaa.

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. Muistathan irtisanoa vakuutuksen, kun vakuutettu omaisuus 
vaihtaa omistajaa.


