
Mitä vakuutus kattaa?

 Vakuutus korvaa vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmää-
rään asti vakuutetun laitteen äkillisiä, ennalta arvaamatto-
mia ja  laitteen ulkopuolisesta tapahtumasta tai irtipääs-
seestä tulesta johtuvia vahinkoja.

Vakuutuksella voidaan vakuuttaa

• yrittäjän ja työntekijän mukanaan kuljettama yrityksen 
omaisuus, kuten tietokoneet, mittauslaitteet, soittimet tai 
muut vastaavat laitteet

• asennus- ja rakennustoiminnassa käytettävät työkalut ja 
autoissa mukana kuljetettavat tarvikevarastot.

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus ei kata esimerkiksi

 normaalia kulumista

 huoltokustannuksia

 laitteen unohtamista tai katoamista, jos katoamishetkeä ja 
-paikkaa ei voida tarkoin määritellä.

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

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

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Laitevakuutus on tarkoitettu yrityksen omistamille laitteille, joita kuljetetaan mukana. Laitevakuutuksella on mahdollista vakuuttaa myös asennus- ja 
rakennustoiminnassa käytettävät työkalut ja autoissa mukana kuljetettavat tarvikevarastot. Vakuutus korvaa vakuutetun laitteen vahingon, joka on 
aiheutunut äkillisestä, ennalta arvaamattomasta, laitteen ulkopuolisesta tapahtumasta.

Laitevakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
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Missä vakuutusturva on voimassa?

 Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

- Asennus- ja rakennustoiminnassa käytettävien työkalujen ja autoissa mukana kuljetettavien tarvikevarastojen osalta vakuutus on 
voimassa ainoastaan Suomessa.

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 hankintavuosi.

- 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, jos vakuutettu omaisuus 
vaihtaa omistajaa.


