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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Julkisyhteisön, kuten kaupungin, kunnan tai seurakunnan kiinteä tai irtain omaisuus voidaan vakuuttaa vahinkojen varalta kattavalla Julkisyhteisön 
omaisuusriskivakuutuksella tai erillisillä palo-, murto-, vuoto-, myrsky- tai sähköilmiövakuutuksilla.

Julkisyhteisön omaisuusvakuutukset
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Yritys: Pohjola Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi 
 A-Vakuutus Oy, 1715947-2, Helsinki, Suomi

Tuote: Julkisyhteisön omaisuusriskivakuutus ja palovakuutus
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Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutettuna on vakuutuskirjaan merkitty omaisuus.

• Julkisyhteisön kiinteä omaisuus, kuten rakennukset, 
kiinteistöt tai irtain omaisuus, joka sijaitsee vakuutuskirjaan 
merkityssä vakuutuspaikassa.

Julkisyhteisön omaisuusriskivakuutus korvaa enintään omaisuu-
den täyteen arvoon tai vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutus-
määrään asti

 äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia vahinkoja, kuten palo-, 
vuoto-, murto-, myrsky-, sähkö- ja rikkoontumisvahinkoja.

Voit myös valita yhden tai useamman turvan, jotka korvaavat 
vahinkoja vakuutuskirjaan merkityn mukaisesti joko omaisuuden 
täyteen arvoon tai enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuu-
tusmäärään asti.

• Palovakuutus – korvaa irtipäässeen tulen, räjähdyksen, 
sammutuslaitteiston laukeamisen, suoran salamaniskun tai 
salaman aiheuttaman ylijännitteen aiheuttamia vahinkoja. 

• 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 äkillisiä ja ennalta arvaamattoman 
vahinkoja, kuten koneiden ja laitteiden rikkoontumisvahin-
koja.

Mitä vakuutus ei kata?

Julkisyhteisön omaisuusvakuutukset eivät 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 räjäytys- tai louhintatyön aiheuttamia 
vahinkoja

 tulvan tai pohjaveden korkeuden muuttumisen aiheutta-
mia vahinkoja.

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

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

 Kun vakuutukseen on valittu yksi tai useampi turva, korvaa 
vakuutus vain valittujen turvien kattamia vahinkoja.



Missä vakuutusturva on voimassa?

 Julkisyhteisön omaisuusriskivakuutus ja palovakuutus ovat voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa. Vakuutukset ovat 
voimassa sovittuun vakuutusmäärään asti tilapäisesti vakuutetun omaisuuden osalta myös vakuutuspaikan ulkopuolella Suomessa 
tapahtuvan tilapäisen säilytyksen, korjauksen, huollon tai niihin liittyvän kuljetuksen aikana.

Mitkä ovat velvoitteeni?

- Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot, eli esimerkiksi vakuutettavan omaisuuden tiedot. 

- 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.

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

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

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.

Miten irtisanon sopimuksen? 

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


