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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Kirkkovakuutuksella voi vakuuttaa kirkot, niiden irtaimiston sekä muun sakraaliomaisuuden. Kirkkovakuutukseen voidaan liittää myös entisöimislisä, 
joka mahdollistaa vahinkotapauksissa entisöinnin perinteisiä materiaaleja ja työmenetelmiä käyttäen.

Kirkkovakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
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Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutettuna on vakuutuskirjaan merkitty omaisuus.

•	 Kirkko	irtaimistoineen	tai	muu	sakraaliomaisuus,	joka	
sijaitsee vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa.

Kirkkovakuutus korvaa valittujen turvien mukaisesti ja enintään 
vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään asti vahinkoja, 
jotka aiheutuvat esimerkiksi

 irtipäässeestä tulesta, savusta tai noesta

 suorasta salamaniskusta tai salaman aiheuttamasta ylijän-
nitteestä

 räjähdyksestä

 sammutuslaitteiston laukeamisesta

 sähköilmiöstä kuten oikosulusta, joka vahingoittaa pysyvästi 
sähkölaitteen eristeitä

 murrosta, ryöstöstä tai näiden vuoksi tehtävästä lukkojen 
korjauksesta

 vahingonteosta

 nesteen, höyryn tai kaasun äkillisestä vuodosta kiinteästi 
asennetusta putkistosta, säiliöstä tai laitteesta

 myrskystä

 villieläimen tunkeutumisesta rakennukseen

 rakennusta palvelevan laitteen äkillisestä rikkoontumisesta.

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus ei kata esimerkiksi

 vahinkoa esineelle, joka on pantu alttiiksi lämmön vaiku-
tukselle

 ammattimaisen räjäytys- tai louhintatyön aiheuttamia 
vahinkoja

 sähkön saannin keskeytymisen aiheuttamia vahinkoja

 normaalia kulumista tai naarmuuntumista

 kosteuden aiheuttamia vahinkoja, kuten mätänemistä

 jään tai lumen painon aiheuttamia vahinkoja

 tulvan tai vedenpinnan nousun aiheuttamia vahinkoja

 hyönteisten, jäniseläinten tai jyrsijöiden aiheuttamia 
vahinkoja.

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

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



Missä vakuutusturva on voimassa?

 Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa.

 Vakuutukset ovat voimassa sovittuun vakuutusmäärään asti tilapäisesti vakuutetun omaisuuden osalta myös vakuutuspaikan ulko-
puolella 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.


