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YRITYSYKKÖNEN

Vakuutuksen rakenne
Vakuutus sisältää esine- (ES), kuljetus- (KU), keskeytys- (KE), 
vastuu- (VA) ja oikeusturvavakuutuksen (OI), sekä Yleiset sopi-
musehdot (YL). Jos erikseen on sovittu ja siitä tehty merkintä 
vakuutuskirjaan, sisältyy vakuutukseen myös varallisuusvastuu-
vakuutus (VV), rikosvakuutus (RI) tai työkyvyttömyyskeskeytys-
vakuutus (TK).

ES ESINEVAKUUTUS

ES 1 Vakuutuksen tarkoitus 
Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyh-
tiö) sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL) 
mukaisesti korvaamaan kohdassa ES 4 mainitun vakuutuksen 
kohteelle aiheutuneen esinevahingon sekä ehdoissa erikseen mai-
nitut muut kustannukset.

ES 2 Vakuutuksen kohde

2.1  Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan vakuutuskirjassa 
mainittuun liiketoimintaan kuuluva
●● vakuutuksenottajan irtain omaisuus,
●● lainattu tai vuokrattu irtain käyttöomaisuus, jota vakuutuk-

senottaja käyttää liiketoiminnassa hyödykseen sekä
●● asiakkaiden omaisuus, joka liittyy vakuutuksenottajan liiketoi-

mintaan.

2.2 Laajennukset ja rajoitukset

2.2.1 Rahat ja arvopaperit
Rahat ja arvopaperit ovat vakuutuksen kohteena seuraavassa mai-
nittuihin enimmäismääriin saakka vahinkoa kohden. Rahoiksi tai 
arvopapereiksi katsotaan myös käyttämättömät postimerkit, ku-
pongit, vekselit, shekit, arvat ja muut vastaavat saamistodistuk-
set.

Enimmäiskorvaukset ovat
●● ryöstöstä liikkeen kahden viimeisen aukiolopäivän käteiskas-

satuloja vastaava määrä. Jos tähän ajanjaksoon sisältyy myös 
sunnuntai aukiolo, on enimmäiskorvausmäärä kolmen viimei-
sen aukiolopäivän käteiskassatuloja vastaava määrä

●● ryöstöstä oman henkilökunnan kuljetuksissa 40 000 euroa, 
kun yksi henkilö kuljettaa, ja 80 000 euroa, kun kaksi henkilöä 
kuljettaa yhdessä

●● säilytettäessä omaisuutta lukitussa Euro-luokitellussa, tai Euro-
luokitusta vastaavassa suoja-arvopisteellisessä kassakaapissa 
tai kassaholvissa liikkeen kahden viimeisen aukiolopäivän kä-
teiskassatuloja vastaava määrä. Jos tähän ajanjaksoon sisältyy 
myös sunnuntai aukiolo, on enimmäiskorvausmäärä kolmen 
viimeisen aukiolopäivän käteiskassatuloja vastaava määrä 

●● säilytettäessä rahoja rahankäsittelylaitteessa, on enimmäiskor-
vaus enintään liikkeen kahden viimeisen aukiolopäivän kä-
teiskassatuloja vastaava määrä. Jos tähän ajanjaksoon sisältyy 
myös sunnuntai aukiolo, on enimmäiskorvausmäärä kolmen 
viimeisen aukiolopäivän käteiskassatuloja vastaava määrä. Ra-
hakäsittelylaite on sijoitettava murtosuojeluohje 3 (S853) täyt-
tävään erilliseen huoneeseen/tilaan

●● säilytettäessä omaisuutta muunlaisessa vähintään 400 kg pai-
navassa lukitussa kassakaapissa tai kassaholvissa 20 000 euroa

●● säilytettäessä omaisuutta lukitussa paloturva- tai kassakaapis-
sa tai muussa erillisessä, suojaavasti suljetussa säilytyspaikas-
sa yhteensä enintään 2 000 euroa.

2.2.2 Moottorikäyttöiset koneet 
Vakuutuksen kohteena eivät ole moottorikäyttöiset ajoneuvot, pe-
rävaunut, hinattavat laitteet, ilma-alukset, lennätettävät pienlait-
teet, rekisteröitävät alukset ja rekisteröitävät veneet.

Poiketen yllä mainituista rajoituksista, vakuutuksen kohteena 
ovat
●● vakuutuksenottajan vaihto-omaisuuteen kuuluvat puutar-

hatraktorit, mopot, mönkijät, moottorikelkat, -veneet, perä-
vaunut ja hinattavat laitteet lukuun ottamatta tilanteita, joissa 
niitä kuljetetaan tai käytetään tarkoitukseensa niiden omilla 
moottoreilla ja 
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●● vakuutuksenottajan käyttöomaisuuteen kuuluvat ja vakuutus-
paikassa käytettävät rekisteröintivelvollisuudesta vapautetut 
trukit ja ruohonleikkurit muiden esinevahinkojen kuin käytös-
tä aiheutuvien rikkoutumisten varalta.

2.2.3 Rakennukseen kiinteästi asennetut rakenteet, kalusteet ja 
koneet
Vakuutuksen kohteena eivät ole rakennukset ja kiinteistöt.

Poiketen yllä mainituista rajoituksista vakuutuksen kohteena ovat 
vakuutuspaikassa sijaitsevaan rakennukseen kiinteästi asennetut, 
vakuutuksenottajan hallinnassa olevat ja vakuutuksenottajan va-
kuutuskirjassa mainittua liiketoimintaa yksinomaan palvelevat
●● rakenteet, kalusteet ja pinnoitteet ja
●● koneet ja laitteet sekä niihin liittyvät rakenteet, johdot ja put-

kistot.

Edellä tässä kohdassa mainittu omaisuus on asennus- ja raivaus-
töineen sekä hävittämiskustannuksineen vakuutuksen kohteena 
30 000 euron määrään saakka sekä ainoastaan niiltä osin, kun se 
ei ole vakuutettu toisella vakuutuksella saman vahingon varalta.

2.2.4 Varus- ja sovellusohjelmistot sekä tiedostot
Ohjelmien tai sähköisessä muodossa olevien tiedostojen häviä-
misen osalta vakuutus kattaa tiedostojen takaisinpalauttamisesta 
syntyneitä kuluja yhteensä enintään 10 000 euroon saakka.

Vakuutuksesta korvataan ohjelmien tai sähköisessä muodossa 
olevien tiedostojen tuhoutuminen vain siinä tapauksessa, että itse 
vakuutuksen kohteena olevalle laitteelle tai tietovälineelle on ta-
pahtunut näiden ehtojen mukaan korvattavaa vahinkoa.

2.2.5 Työntekijän omaisuus
Vakuutuksen kohteena on lisäksi vakuutuksenottajan palveluk-
sessa olevan työntekijän työssä mukana oleva irtain omaisuus 
samoin rajoituksin kuin vakuutuksenottajan liiketoimintaan kuu-
luva omaisuus kohdan ES 2.1 mukaan. Työntekijän omaisuus on 
vakuutuksen kohteena 1 000 euroon saakka työntekijää kohden.

Vakuutuksen kohteena eivät ole työntekijän rahat, luottokortit, 
shekit tai vastaavat maksuvälineet ja arvopaperit.

2.2.6 Mainokset ja ikkunoiden mainosteippaukset
Vakuutuksen kohteena ovat myös yrityksen omistamat valomai-
nokset sähkölaitteineen sekä mainoskilvet ja ikkunoiden mainos-
teippaukset yhteensä enintään 5 000 euroon saakka.

2.2.7 Taide-esineet vakuutuspaikassa
Vakuutuksen kohteena ovat myös vakuutuspaikassa olevat taide-
esineet yhteensä enintään 20 000 euroon saakka.

2.2.8 Vakuutuksen kohteena eivät ole
●● eläimet
●● muu omaisuus, joka kauppiassopimuksen perusteella ei kuulu 

vakuutettavaksi, ellei siitä ole erikseen sovittu ja tehty merkin-
tä vakuutuskirjaan.

2.3 Vakuutuksen toissijaisuus

Kun edellä olevien, vakuutuksen kohdetta koskevien määräysten 
perusteella vakuutuksen kohteena voi olla muun kuin vakuutuk-
senottajan omaisuutta, on tällainen vieras omaisuus vakuutuksen 
kohteena vain, ellei omaisuutta ole vakuutettu toisella vakuutuk-
sella saman vahingon varalta.

ES 3 Vakuutuksen voimassaoloalue

3.1 Vakuutuspaikka

Vakuutus on voimassa omaisuuden ollessa vakuutuskirjassa mai-
nitussa paikassa Suomessa (vakuutuspaikka). Ulkona oleva omai-
suus on vakuutuksen kohteena varkauden varalta vain, jos sen 
säilyttäminen ulkona on välttämätöntä ja sitä säilytetään vakuu-
tuspaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä aidatulla ja varti-

oidulla alueella tai se on lukittuna ketjulla, vaijerilla tai muulla 
vastaavalla lukituksella. 

3.2 Muut paikat 

Vakuutus on seuraavassa mainituissa tilanteissa voimassa Suo-
messa myös vakuutuksen kohteen ollessa muualla kuin vakuutus-
paikassa, ellei näissä ehdoissa ole toisin mainittu.

3.2.1 Muualla kuin vakuutuspaikassa oleva vaihto- ja käyttöomaisuus
Vakuutus on voimassa muualla kuin vakuutuspaikassa, kuitenkin 
yhteensä enintään 100 000 euron määrään saakka. 

Vakuutus on voimassa ilman edellä mainittua enimmäismäärää 
●● maatalous- ja rautakauppatoimialan osalta vakuutuskirjassa 

mainitun liiketoiminnan edellyttämässä vaihto-omaisuuden ti-
lapäisessä varastopaikassa.

●● maatalouskauppatoimialan osalta vakuutus on voimassa vilja-
erien tuottajien varastopaikoissa niiden viljaerien osalta, jotka 
vakuutuksenottaja on ostanut maataloustuottajilta sellaisella 
sopimuksella, että vilja säilytetään vakuutuksenottajan lukuun 
tuottajan varastossa.

3.2.2 Rahat ja arvopaperit
Vakuutus on voimassa ryöstön tai murron varalta kuljetettaessa 
rahoja tai arvopapereita muualla Suomessa. 

Rahat ja arvopaperit ovat vakuutettuna myös pankin, vartiointi- 
tai rahankuljetusliikkeen säiliössä ryöstön tai murron varalta. Kor-
vauksen edellytyksenä on, että rahat eivät ole pankin vastuulla. 
Korvauksen enimmäismäärät on mainittu kohdassa ES 2.2.1.

Vakuutusturvaan sisältyy korvattavan palo- tai rikosvahingon 
seurauksena syntynyt vahinko, joka aiheutuu luotto- ja pankki-
korttimyyntidokumenttien menettämisestä. Korvausta maksetaan 
yhden vuorokauden ajalta, kuitenkin enintään 10 000 euroa. Kor-
vattavuuden edellytyksenä on sekä paperitositteiden että atk-tie-
dostojen menettäminen.

3.2.3. Mukana kuljetettavat tai muualla säilytettävät laitteet, työkalut 
ja tarvikkeet
Vakuutus on voimassa mukana kuljetettavien tai muualla säilytet-
tävien laitteiden, työkalujen ja tarvikkeiden osalta myös muualla 
Suomessa yhteensä enintään 20 000 euroon saakka vahinkoa koh-
den. Edellytyksenä on, että kuljettaminen liittyy vakuutuskirjassa 
mainitun liiketoiminnan harjoittamiseen.

3.2.4 Korjaukset ja huollot
Vakuutus on voimassa vakuutuksen kohteen ollessa korjattavana 
tai huollettavana Euroopassa.

3.2.5 Työntekijän omaisuus
Kohdassa ES 2.2.5 mainittu työntekijän omaisuus on vakuutuksen 
kohteena työsuorituksen yhteydessä vakuutuspaikan ulkopuolella 
Suomessa.

ES 4 Korvattavat vahingot, niihin liittyvät rajoitukset ja 
erityiset korvaussäännöt

4.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suo-
ranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut 
muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi 
vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta 
arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvi-
oidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.

4.2 Muut korvattavat kustannukset

Hävittämis-, raivaus- ja tuhoamiskustannukset
Vakuutuksesta korvataan välittömät vahingoittuneen omaisuu-
den hävittämis-, raivaus- ja tuhoamiskustannukset, jotka synty-
vät korvattavan vahinkopaikan tai omaisuuden puhdistamisesta, 
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purkamisesta, hävittämisestä, raivaamisesta ja tuhoamisesta sekä 
alueen jälkivartioinnista. Nämä kustannukset lisätään vakuutuk-
sesta muutoin saatavaan korvaukseen eivätkä vähennä muuta 
korvausta. 

Rakennuksen vahingot murron ja ilkivallan yhteydessä
Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa paikassa 
oleville rakennuksille aiheutuneet vahingot 10 000 euron määrään 
saakka, jos rakennuksille on aiheutunut vahinkoa, kun huoneis-
toon tai muuhun tilaan, jossa on vakuutuksen kohteena olevaa 
omaisuutta, on murtauduttu rakenteita, ikkunoita tai lukkoja va-
hingoittaen, tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa käyttäen, taikka 
omaisuutta tai rakenteita on tahallisesti vahingoitettu, ellei vahin-
goittunut omaisuus ole vakuutettu toisella vakuutuksella saman 
vahingon varalta. 

Uhkaavan vahingon torjunta
Suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan YL 
6.2 mukaisesti kohtuulliset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet 
sattuneen tai välittömästi uhkaavan, vakuutuksesta korvattavan 
vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.

Maaperälle aiheutuneet vahingot
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle sattuneen kor-
vattavan esinevahingon seurauksena vakuutuksenottajan omis-
taman tai hallitseman kiinteistön maaperän pilaantumisesta 
aiheutuneet tutkimuskustannukset, puhdistus- tai vaihtokustan-
nukset ja jätteen kuljetus- ja käsittelykustannukset. Edellytyksenä 
on, että kustannukset ovat syntyneet viranomaisen pakottavasta 
määräyksestä suoritetuista toimenpiteistä ja, että viranomaisen 
määräys on annettu viimeistään vuoden kuluessa vahingon ha-
vaitsemispäivämäärästä tai vahinkotapahtumasta. Kustannuksia 
korvataan vahinkoa kohden enintään 200 000 euroa.

4.3 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot

4.3.1 Kuluminen
Vakuutuksesta ei korvata esineen kulumista, ruostumista, syöpy-
mistä, pilaantumista, sienettymistä, lahoamista, aineen väsymistä 
tai vastaavaa vähitellen tapahtuvaa vahingoittumista eikä esineen 
tai sen osan toimintakyvyn lakkaamista.

4.3.2 Huoltokustannukset
Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet 
säätö- tai kunnossapitotoimista, ennakkohuollosta, määräaikais-
huollosta, toimintahäiriöiden poistamisesta eikä näiden yhteydes-
sä vaihdettavista osista.

4.3.3 Valmistusviat ja työvirheet
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut työ-, laite- 
tai materiaalivirheestä, valmistusvirheestä, laskenta- tai piirustus-
virheestä tai virheellisestä neuvosta korjattavana, huollettavana 
tai käsiteltävänä olevalle raaka-aineelle, puolivalmisteelle, valmis-
teelle tai asiakkaan omaisuudelle.

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet 
esineen tai sellaisen osan korjaamisesta, joka on tehty virheelli-
sesti tai virheellisestä materiaalista, ei siinäkään tapauksessa, että 
syynä olisi ollut laskenta- tai piirustusvirhe, taikka virheellinen 
neuvo tai ohje.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin virheen seurauksena muulle 
vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko.

4.3.4 Sopimukset
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa eikä kustannuksia, joista toi-
mittaja tai joku muu on vastuussa sopimuksen, takuun, huolto-
sopimuksen tai vastaavan sitoumuksen perusteella. Vakuutuksen 
piiriin muutoin kuuluva vahinko korvataan kuitenkin siltä osin 
kuin vakuutuksenottaja osoittaa, ettei vastuullinen osapuoli ky-
kene korvausvelvollisuuttaan täyttämään.

Mikäli vakuutuksenottaja on itse esineen valmistaja tai myyjä, ei 
vahinkoa korvata, jos valmistaja tai myyjä olisi alalla vakiintu-
neen takuun perusteella siitä vastuussa.

4.3.5 Varallisuusrikokset
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut petos, 
kavallus tai muu näihin rinnastettava rikos.

4.3.6 Katoaminen ja unohtaminen 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuu-
den katoamisesta tai unohtamisesta.

4.3.7 Varkaus 
Vakuutuksesta ei korvata varkausvahinkoa, 
●● jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja -paikkaa voida tarkoin 

määritellä tai 
●● joka todetaan vasta inventaarin yhteydessä.

Vakuutuksesta ei korvata lukitsemattomasta ajoneuvosta, perä-
kärrystä tai muusta vastaavasta kuljetusvälineestä varastettua 
omaisuutta.

4.3.8 Räjäytystyöt
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut ammat-
timainen räjäytys- tai louhintatyö. Vakuutuksen piiriin muutoin 
kuuluva vahinko korvataan kuitenkin siltä osin kuin vakuutuk-
senottaja osoittaa, ettei vastuulliseksi todettu osapuoli kykene 
korvausvelvollisuuttaan täyttämään.

4.3.9 Kylmässä säilytettävät tavarat
Vakuutuksesta ei korvata pakasteen tai muun kylmätavaran läm-
penemisestä aiheutuvaa pilaantumista, ellei syynä ole tästä va-
kuutuksesta korvattava kylmälaitteen rikkoutuminen. 

4.3.10 Kulutusaineet ja -tarvikkeet
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut koneis-
sa tai laitteissa käytettäville kulutusaineille tai tarvikkeille, kuten 
poltto- ja voiteluaineille, muille nesteille, kauhoille, vaijereille ja 
kumirenkaille, paitsi jos kulutusaine- tai tarvike on vahingoittunut 
muun näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon yhteydessä.

4.3.11 Ohjelma- ja tietovirheet
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ohjelmoi-
tavalle elektroniikkalaitteelle tai sen tietovälineelle, tiedostoille tai 
ohjelmille laitteiston tai ohjelman virheellisestä toiminnasta, ope-
rointivirheestä, magneettikenttien aiheuttamasta tietojen tuhou-
tumisesta tai tietojen häviämisestä.

4.3.12 Piirikortit ja tiedon tallennusvälineet
Vakuutuksesta ei korvata yksittäisen piirikortin, tiedon tallennus-
välineen tai vastaavan komponentin toimintakyvyn lakkaamista 
tai toimimattomuutta, jollei sen syynä ole vakuutetun osoittama 
komponentin ulkopuolinen, äkillinen ja ennalta arvaamaton ta-
pahtuma.

4.3.13 Pohjavesi
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut pohja-
veden korkeuden muuttuminen.

4.3.14 Arvonalennus
Vakuutuksesta ei korvata arvon alentumista, eikä vahinkoa, joka 
ei vaikuta omaisuuden käyttökelpoisuuteen.

4.3.15 Tulva
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut aallok-
ko, jään liikkuminen, meren, järven, joen tai muun vesistön ve-
denpinnan noususta aiheutunut tulva.

4.3.16 Tuhoeläimet
Vakuutuksesta ei korvata hyönteisten, jäniseläinten tai jyrsijöiden 
aiheuttamia vahinkoja eikä niiden torjunta- ja hävittämiskustan-
nuksia.
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4.3.17 Tietomurrot, haittaohjelmat ja palvelunestohyökkäykset
Vakuutuksesta ei korvata laitteen toimimattomuutta, joka aiheutuu:
●● tietomurrosta, jolla tarkoitetaan oikeudetonta tunkeutumista 

tietojärjestelmään
●● haittaohjelmasta, tietoliikenteen häirinnästä tai muusta vastaa-

vasta vahingonteosta, joka kohdistuu ohjelmiin, tiedostoihin 
tai laitteisiin.

ES 5 Suojeluohjeet
Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa 
tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu 
laiminlyö suojeluohjeiden noudattamisen tahallaan tai huolimat-
tomuudella, jota ei voida pitää vähäisenä ja suojeluohjeen nou-
dattamatta jättämisellä on ollut vaikutusta vahingon syntyyn tai 
sen määrään, voidaan tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan 
evätä yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Rakennukset ja koneet tulee pitää rakennuslain, rakentamismää-
räysten ja työsuojelumääräysten mukaisessa kunnossa.

5.1 Paloturvallisuus
5.1.1 Tulityöt
Tehtäessä tulitöitä on noudatettava S621 Tulityösuojeluohjeita. 
Ennen tulitöihin ryhtymistä on turvallisuustoimenpiteet syytä 
käydä työnsuorittajien kanssa yhteisesti läpi. Tulityöluvassa so-
vitaan asioista, joita on noudatettava ennen tulityön aloittamista, 
tulityön aikana ja sen jälkeen. Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy 
kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka 
aiheuttavat palovaaraa. Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ovat 
esimerkiksi eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla 
ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumipadassa ja kermieristys-
ten kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö.

Jäätyneitä putkia ei saa sulattaa avotulta tai kuumailmapuhallinta 
käyttäen.

5.1.2 Rakennusten vierustat ja jätekatokset
Lastauslaitureilla ja -katoksissa ei saa säilyttää syttyvää materiaa-
lia, mikäli asiattomien pääsy näihin kohteisiin ei ole estetty.

Syttyvää materiaalia ei saa säilyttää rakennuksen ulkoseinustoilla, 
mikäli se aiheuttaa palon leviämisvaaran rakennukseen. Palon le-
viämisvaara rakennukseen voidaan estää rakenteellisesti (seinän/
räystään EI 30 palo-osastointi) tai sijoittamalla syttyvä/palava ma-
teriaali riittävän kauas rakennuksesta.

Jätteet on säilytettävä siten, että asiattomat eivät pääse käsiksi 
jätteisiin, mikäli jätteiden syttyminen aiheuttaa palon leviämis-
vaaran rakennukseen.

Palon leviäminen jätekatoksesta tulee estää sen sijoittamisella riit-
tävän kauas. Katoksen tulee olla rakenteellisesti vähintään EI 30 
osastoitu katos, jossa on tiivis palo-osastointi rakennusta vasten 
tai jätteet on sijoitettu syväsäiliöön.

Roska-astioiden ja muun palavan materiaalin turvaetäisyydet tu-
lee olla räystäslinjasta ilman palonkestävää katosta tai jätteiden 
syväsäilöntää vähintään seuraavat:

4 metriä yksittäiset 240 litran ja 600 litran roska-astiat

6 metriä useamman roska-astian rivistöt ja palavan materi-
aalin rullakot

8 metriä jätekatokset sekä palavaa materiaalia sisältävät 
vaihtolavat

Porrashuoneissa ja yleisten tilojen käytävillä ei saa säilyttää eikä 
varastoida mitään tavaraa.

5.1.3 Sammutuslaitteistot ja automaattiset paloilmoitinlaitteistot
Sammutuslaitteistoilla tai automaattisella paloilmoituslaitteistolla 
suojatuissa kohteissa tulee olla näille järjestelmille laadittu mää-
räysten mukainen kirjallinen kunnossapito-ohjelma.

Sammutus- ja paloilmoitinlaitteistojen on oltava toimintakuntoi-
sia sekä asianmukaisesti tarkastettuja tai huollettuja sekä niille 
tulee olla koulutettu laitteiston hoitaja.

5.1.4 Sähköpalojen torjunta
Sähkötöitä ovat sähkölaitteistojen asennustyöt sekä sähkölait-
teiden ja -laitteistojen korjaus- ja huoltotyöt. Sähkötöitä saavat 
tehdä vain lain, asetusten ja viranomaismääräysten edellytykset 
täyttävät henkilöt ja yritykset annettujen viranomaisvaatimusten 
mukaisesti.

Sähkölaitteiden haltijan tulee huolehtia, että kiinteistön sähkö-
asennukset ja -laitteet on lakisääteisen määräaikaistarkastuksen 
mukaisesti tarkastettu. Asuinrakennuksia lukuun ottamatta mui-
den rakennusten ja ulkoalueiden sähköasennukset on tarkastetta-
va seuraavin määräajoin:
●● julkiset rakennukset, liike-, teollisuus- ja maatalousrakennuk-

set, joissa pääsulakkeet ovat yli 35A, 15 vuoden välein (sähkö-
tarkastusluokka 1)

●● kokoontumis- ja majoitustilat sekä suuret liikekiinteistöt 10 
vuoden välein (sähkötarkastusluokka 2)

●● räjähdysvaaralliset tilat, joissa kemikaalin tai räjähdysaineen 
valmistus, käsittely tai varastointi vaatii viranomaisen luvan ja

●● verkonhaltijan jakeluun ja siirtoon käyttämä sähköverkko 5 
vuoden välein (sähkötarkastusluokka 3).

Lisäksi tulee noudattaa suojeluohjeessa S331 Sähköpalojentorjun-
ta annettuja ohjeita.

5.1.5 Tulisijojen ja hormien nuohous
Nuohouksen järjestämisestä vastaa kiinteistön omistaja. Tulisijat 
hormeineen tulee nuohota niissä käytettävän polttoaineen laadun 
ja käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:
●● kiinteällä polttoaineella, kevyt- tai raskasöljyllä tai useammilla 

polttoaineilla toimivat tulisijat hormeineen kerran vuodessa,
●● muussa kuin ympärivuotisessa käytössä olevien loma-asunto-

jen tulisijat hormeineen tulee nuohota kerran kolmessa vuo-
dessa.

Hormien- ja erityisesti kevythormien kunnon tarkastus on syytä 
suorittaa nuohouksen yhteydessä.

Tarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota, että hormi on yhteenso-
piva tulisijan kanssa ja itse hormien asennus sekä hormien läpi-
vientikohdat ympäröiviin rakenteisiin nähden tulee olla palomää-
räysten ja valmistajan asennusohjeiden mukaisesti tehty.

Nuohouksen suorittajalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto.

5.1.6 Muuta paloturvallisuuteen liittyvää
Kiukaan sijoittamisessa on otettava huomioon asennusohjeiden 
mukaiset suojaetäisyydet. Vaatteiden tai muun palavan materiaa-
lin kuivattaminen kiukaan yläpuolella tai muuten kiukaan välittö-
mässä läheisyydessä on kielletty.

5.1.7 Palavien nesteiden ja nestekaasun säilytys ja käyttö
Palavia nesteitä ja nestekaasua on säilytettävä lakien, asetusten ja 
näiden nojalla annettujen määräysten sekä pelastusviranomaisten 
ohjeiden mukaisesti.

Avotulen teko ja tupakointi on kielletty edellä mainittujen ainei-
den säilytystiloissa sekä niitä käsiteltäessä.

5.2 Suojelutoimet varkauksia ja murtoja vastaan

Rakennuksen ullakot, kellarit ja muut yhteiset tilat on lukittava 
siten, että asiattomien pääsy näihin tiloihin on estetty. Säilytysti-
lojen ikkunoiden, ovien ja muiden aukkojen on oltava suojaavasti 
suljettu murtautumisen ja varkauden varalta.

Kiinteistössä tulee nimetä avainkontrollista vastaava henkilö, 
jonka tehtäviin kuuluvat lukitukseen liittyvät asiat, kuten sarjoi-
tuksen muutokset, huolto- ja yleisavainten säilytys, luovutus ja 
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palautus. Luovutetuista avaimista on pidettävä kirjaa ja avainten 
palautuksesta on huolehdittava avainten haltijan työtehtävien 
päättyessä.

Kiinteistön ulkoseinään asennetuissa avainsäilössä ei saa säilyttää 
kiinteistön yleisavainta.

Yleisavainta ei saa luovuttaa talon isännöitsijän, huoltomiehen 
tai hallituksen jäsenen lisäksi kenellekään muulle kuin huolto-
liikkeelle ja liikekiinteistön osalta siivous- ja vartiointiliikkeelle. 
Liikkeeltä, jolle avain luovutetaan, on sopimuksessa edellytettävä 
näiden suojeluohjeiden noudattamista.

Vakuutuksenottajan tai vakuutetun hallinnassa olevia, muiden 
käytössä olevien tilojen avaimia tai kulunvalvontajärjestelmissä 
käytettäviä sisäänpääsyn mahdollistavia välineitä on säilytettävä 
huolellisesti. Niissä ei saa olla tunnistetietoja, joiden avulla ulko-
puolinen voi yhdistää ne tiettyyn lukitusjärjestelmään.

Kassakaapin tai -holvin ovet on käytön jälkeen lukittava eikä nii-
den avainta saa säilyttää samassa huoneistossa.

Kassakoneet ja -lippaat on jätettävä suljettuihin säilytystiloihin lu-
kitsemattomina ja avonaisina.

Jos on erikseen sovittu vakuutuksen olevan voimassa kohteena 
olevan omaisuuden kuljetuksen aikana, omaisuutta ei saa antaa 
kuljetettavaksi henkilölle, joka ei ikänsä tai terveytensä puolesta 
sovellu tähän tehtävään.

Omaisuutta ei saa säilyttää kuljetusvälineessä siten, että se on 
ohikulkijoiden helposti nähtävissä.

5.3 Omaisuuden suojelu vuotovahingoilta

Alimmassa kellarikerroksessa säilytettävä tavara on sijoitettava 
vähintään 10 cm:n korkeudelle lattian pinnasta. Kellarikerroksella 
tarkoitetaan kerrostilaa, jonka lattia kokonaan tai osittain sijaitsee 
vähintään yhden metrin maanpinnan alapuolella.

Vesijohtoverkoston ja LVI-laitteiden jäätymisen ja vuotovahinko-
jen estämiseksi on huolehdittava rakennuksen riittävästä lämmi-
tyksestä. Mikäli rakennus jätetään kylmänä vuodenaikana ilman 
valvontaa yli viikoksi, on tonttivesijohdon sulkuventtiili suljettava 
tai käyttövesipumppu kytkettävä pois käytöstä.

Mikäli rakennusta ei lämmitetä kylmänä vuodenaikana, on vesi-
johtoverkosto ja LVI-laitteet tyhjennettävä ja rakennuksen ulko-
puolella oleva tonttivesijohdon sulkuventtiili suljettava tai käyttö-
vesipumppu kytkettävä pois käytöstä.

Putkistoon liitetyn käyttölaitteen liitännän on oltava valmistajan 
tai maahantuojan sekä viranomaisten antamien määräysten ja oh-
jeiden mukainen.

Pesukone on aina liitettävä omalla sulkuventtiilillä ja paineen-
kestävällä täyttöletkulla vesijohtoverkostoon. Pesukoneen poisto-
letku tulee asentaa kiinteästi viemäriverkostoon tai pesukoneen 
toimintaa tulee valvoa. Pesukoneiden paineellisten vesijohtojen 
sulkuventtiilit tulee sulkea pesuohjelman päätyttyä. Putkistolii-
tosten pitävyyttä tulee seurata ja varmistaa, etteivät letkut ole 
taitoksissa.

5.4 Suojelutoimet rikkovahinkoja vastaan

Vakuutettua omaisuutta on huollettava ja käytettävä maahan-
tuojan tai valmistajan edellyttämällä tai suosittamalla tavalla. 
Huoltotoimenpiteistä on pidettävä kirjaa.

Vakuutetun omaisuuden asennustilojen ja käyttöolosuhteiden, 
kuten käyttöjännitteen, ilman kosteuden ja lämpötilan on oltava 
maahantuojan tai valmistajan suositusten mukaiset.

Mukana kuljetettavat tietokoneet ja vastaavanlaiset laitteet on säi-
lytettävä lentokuljetuksen aikana matkustamotiloissa.

5.5 Suojelutoimet kylmälaitteiden osalta

Kylmälaitteille on järjestettävä asianmukainen huolto. Maahan-
tuojan, valmistajan tai muun asiantuntevan huoltohenkilöstön on 
tarkistettava laitteiden toiminta vähintään kaksi kertaa vuodessa 
ja laitteet on puhdistettava vähintään kerran vuodessa. Huoltotoi-
menpiteistä ja tarkistuksista on pidettävä kirjaa.

Kylmässä säilytettävien tavaroiden vahingosta on ilmoitettava va-
kuutusyhtiölle 48 tunnin sisällä vahingon toteamisesta.

5.6 Muut ohjeet

Varus- ja sovellusohjelmistot sekä tiedot on kopioitava vähintään 
kerran päivässä alkuperäisen lisäksi kahtena varmuuskopiona 
elektronisen tiedon tallennusvälineelle. Varmuuskopiota on säi-
lytettävä atk-välineille tarkoitetussa palovarmassa varmuusarkis-
tossa, jonka on sijaittava eri palo-osastossa kuin muut kopiot tai 
vähintään S60 DIS -luokan tietovälinekaapissa.

ES 6 Arvioimis- ja korvaussäännöt
Tämä vakuutus on täysarvovakuutus, ellei korvauskattoa ole erik-
seen merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutusmaksu perustuu vakuu-
tusyhtiölle ilmoitettuun liikevaihtoon. Korvaukset lasketaan jäl-
jempänä olevien korvaussääntöjen mukaisesti jälleenhankinta- tai 
päivänarvon perusteella.

6.1 Korvauksen laajuus

Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut 
suoranainen esinevahinko.

6.2 Omaisuuden arvon ja esinevahingon määrän laskeminen

6.2.1 Jälleenhankinta-arvon mukainen vahingon määrä 
Jälleenhankinta-arvo on rahamäärä, joka tarvitaan uuden saman-
laisen tai lähinnä vastaavan omaisuuden hankkimiseen samalle 
paikalle.

Jälleenhankinta-arvon mukainen vahingon määrä saadaan, kun 
omaisuudella välittömästi ennen vahinkoa olleesta arvosta vähen-
netään jäljelle jääneen omaisuuden arvo (jäännösarvo). Molem-
mat arvot lasketaan jälleenhankinta-arvon mukaan.

Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on 
korjauskustannukset, kuitenkin enintään jälleenhankinta-arvon 
ja jäännösarvon erotus.

Jos kuitenkin esineen arvo on vahinkohetkeen mennessä laskenut 
niin, että päivänarvo on ollut alle 50 % jälleenhankinta-arvosta 
välittömästi ennen vahinkoa, vahingon määrä lasketaan päivänar-
von mukaan (ks. ES 6.2.2). Kukin vahingoittunut esine arvioidaan 
erikseen.

Korvauksista vähennetään vakuutusehdoissa tai vakuutuskirjassa 
mainitut ikävähennykset.

6.2.2 Päivänarvon mukainen vahingon määrä
Päivänarvo on rahamäärä, joka saadaan, kun jälleenhankinta-
arvosta vähennetään, mitä omaisuus on arvossa menettänyt iän, 
käytön, tekniikan vanhentumisen, käyttökelpoisuuden alenemi-
sen tai muun sellaisen syyn johdosta. Huomioon otetaan myös 
omaisuuden käyttökelpoisuuden aleneminen paikkakunnan 
muuttuneiden olosuhteiden, kuten harjoitetun elinkeinotoimin-
nan lakkaamisen tai muun sellaisen syyn vuoksi.

Päivänarvon mukainen vahingon määrä saadaan, kun päivänar-
vosta vähennetään jäljelle jääneen omaisuuden arvo (jäännösar-
vo). Molemmat arvot lasketaan päivänarvon mukaan.

Jos omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustan-
nukset, kuitenkin enintään päivänarvon ja jäännösarvon erotus.

Päivänarvo ei voi ylittää omaisuuden jälleenhankinta-arvoa.
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Korvauksista vähennetään vakuutusehdoissa tai vakuutuskirjassa 
mainitut ikävähennykset.

6.2.3 Vahingon määrä koneen ja laitteen vahingoissa
Kustannuksista tehdään 10 % vähennys jokaiselta alkaneelta 
käyttövuodelta toisesta käyttövuodesta alkaen. 

Käyttövuosien laskeminen aloitetaan käyttöönottovuotta seuraa-
van kalenterivuoden alusta.

Vähennys lasketaan kertomalla poistoprosentti käyttövuosien lu-
kumäärällä

Ikävähennystä ei tehdä, jos vahingon on aiheuttanut koneen tai 
laitteen ulkopuolinen irtipäässyt tuli, salamanisku, räjähdys taik-
ka murto, ryöstö, nestevuoto rakennuksen kiinteästä putkistosta 
tai käyttölaitteesta tai myrsky.

6.2.4 Arvonlisävero
Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäveroa 
koskevat säännökset. Veron osuutta ei makseta silloin, kun se voi-
daan vähentää korvauksen saajan verotuksessa.

Arvolisäveroa ei korvata myöskään silloin, kun vakuutetulla on 
palautusoikeus arvonlisäveroon. 

6.3 Korvauksen määrä

Korvauksen määrä saadaan, kun vahingon määrästä vähennetään 
omavastuu.

6.3.1 Omavastuut 
Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuu-
tuskirjaan merkitty tai näissä ehdoissa määritetty omavastuu. 

6.3.1.1 Omavastuu tulitöissä
Jos palovahinko on aiheutunut tulitöistä, on vakuutuksenottajan 
omavastuu vakuutuskirjaan merkityn omavastuun kymmenker-
tainen määrä, kuitenkin enintään 20 000 euroa tai tätä suurempi 
vakuutuskirjaan merkityn omavastuun määrä.

Tulityöt on määritelty suojeluohjeiden kohdassa paloturvallisuus.

6.3.1.2 Omavastuu vuotovahingoissa
Omavastuuta ei vähennetä, jos vuotovahinko on pienentynyt siitä 
syystä, että vakuutuspaikassa oleva vuotohälytyslaitteisto on toi-
minnallaan rajoittanut korvattavan vuotovahingon määrää.

6.3.1.3 Omavastuu kuljetusvälineissä
Säilytettäessä omaisuutta autossa tai muussa kuljetusvälineessä 
on murtovahingoissa omavastuu 25 % vahingon määrästä kuiten-
kin vähintään 1000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suu-
rempi omavastuu. 

6.3.1.4 Omavastuu kylmälaitteen rikkoutumisvahingossa
Omavastuu on 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 1 
500 euroa. Jos kylmälaite on yli kahdeksan vuotta vanha, oma-
vastuu vähennetään erikseen kylmässä säilytettävien tavaroiden 
vahingon määrästä ja erikseen kylmälaitteen tai sen osan rikkou-
tumisesta aiheutuneen vahingon määrästä. 

6.3.2 Alivakuutus
Jos vakuutuksenottajan ilmoittama ja vakuutuskirjaan merkitty 
liikevaihto on todellista pienempi, on kyseessä alivakuutus, jol-
loin korvauksen määrästä suoritetaan niin suuri osa kuin ilmoi-
tettu liikevaihto on todellisesta liikevaihdosta.

6.4 Korvauksen suorittaminen

Ensin suoritetaan päivänarvon mukainen korvaus. Jälleenhankin-
ta-arvon ja päivänarvon mukaisten korvausten erotus suoritetaan, 
kun vahingoittunut omaisuus kahden vuoden kuluessa vahingos-
ta on korjattu tai omaisuuden tilalle on hankittu samanlaatuista ja 
samaan käyttöön tarkoitettua omaisuutta Suomeen.

Oikeus jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon mukaisten korvaus-
ten erotukseen on vain vakuutuksenottajalla tai kolmannen hen-
kilön hyväksi tehdyssä vakuutuksessa tällä henkilöllä. Oikeutta 
ei voi siirtää.

6.5 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

6.5.1 Piirustusten ym. korvaaminen
Piirustukset, asiakirjat samoin kuin mallit ja muotit korvataan 
ainoastaan, mikäli vahingoittuneen omaisuuden tilalle hankitaan 
vastaavat kahden vuoden kuluessa vahingosta. Työn alaisena ole-
vista käsikirjoituksista ja käännöstöistä korvataan vain ne kirjoi-
tusliuskat, jotka vahingon johdosta on tehtävä uudelleen kesken-
eräisen työn loppuunsaattamiseksi.

6.5.2 Rahakorvauksen vaihtoehdot
Vakuutusyhtiöllä on oikeus rakennuttaa, hankkia tai korjauttaa 
hävinnyt tai vahingoittunut omaisuus sen sijaan, että maksaisi 
korvauksen rahana.

Mikäli korvaus kuitenkin suoritetaan rahana, korvauksen enim-
mäismäärä määräytyy sen mukaan, mitä yhtiö olisi esineestä 
maksanut sen myyjälle tai korjauskustannuksista korjaajalle. Kor-
vauksen suuruutta määritettäessä otetaan huomioon kaikki ne kä-
teis-, tukku-, erityis- ja muut alennukset, joihin vakuutusyhtiöllä 
olisi ollut oikeus omaisuuden hankkiessaan tai korjauttaessaan.

6.5.3 Vahingon selvittelykulut
Vakuutusyhtiö on velvollinen korvaamaan vain toimeksiannos-
taan suoritettuja vahinkokartoituksia, tai muita vahingon ratkai-
semiseksi tai vahingon määrän arvioimiseksi tehtyjä tarpeellisia 
selvityksiä. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan muita 
kartoituksia tai selvityksiä, ellei niistä ole etukäteen sovittu va-
kuutusyhtiön kanssa.

6.5.4 Kiinnitettävissä oleva omaisuus
Sellaisesta omaisuudesta, johon voidaan vahvistaa kiinnitys, suo-
ritetaan korvaus vakuutuksenottajalle vasta, kun hän on selvit-
tänyt, että omaisuutta ei ole kiinnitetty velan vakuudeksi tai että 
kiinnityksenhaltijat ovat suostuneet korvauksen suorittamiseen 
vakuutuksenottajalle (vrt. Yrityskiinnityslaki 13 §).

6.5.5 Vakuutusyhtiön oikeus lunastaa vahingoittunut omaisuus 
Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus jää vahingoittuneenakin 
omistajalleen. Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin oikeus lunastaa jäl-
jelle jäänyt omaisuus tai osa siitä. Lunastus korvataan samalla pe-
rusteella (joko jälleenhankinta-arvon tai päivänarvon perusteella) 
kuin kyseisen esineen tai omaisuuserän vahinkokin.

6.5.6 Vakuutuksenottajan velvollisuus palauttaa takaisin saatu 
omaisuus
Jos vakuutuksenottaja saa menetettyä omaisuutta takaisin korva-
uksen maksamisen jälkeen, hänen tulee viipymättä luovuttaa se 
vakuutusyhtiölle tai palauttaa korvaus sen osalta.

ES 7 Monivakuutus
Jos sama omaisuus on vakuutettu usealla vakuutuksella saman 
vahingon varalta, on kyseessä monivakuutus, jolloin korvaus las-
ketaan Vakuutussopimuslain mukaisesti.

KU KULJETUSVAKUUTUS

1 Vakuutuksen tarkoitus
Pohjola Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö) sitoutuu näiden 
ehtojen mukaisesti korvaamaan kohdassa 4 mainitut äkilliset ja 
ennalta arvaamattomat vakuutustapahtumat vakuutuksen koh-
teena olevalle tavaralle sekä ehdoissa erikseen mainitut kustan-
nukset.
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2 Vakuutuksen kohde
Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan vakuutuskirjassa 
mainittuun liiketoimintaan liittyvät kuljetukset Suomessa, jotka 
ovat vakuutuksenottajan riskillä tai joissa vakuutuksen ottajalla 
on vakuuttamisvelvollisuus kauppasopimuksen tai muun ennen 
kuljetusta tehdyn sopimuksen perusteella. Vakuutus kattaa myös 
vakuutuksenottajan muutot Suomessa.

Vakuutus on voimassa tuonti- ja vientikuljetuksissa Suomen ja 
muun Euroopan välillä yhteensä enintään 200 000 euroa kulje-
tusta kohti. Vakuutus on myös voimassa vakuutuksen kohteen 
ollessa korjauksen tai huollon takia siirrettävänä Euroopassa.

3 Vakuutuksen voimassaolo

3.1 Vakuutuksen voimassaolo yksittäisessä kuljetuksessa

3.1.1 Vakuutuksen alkaminen
Vakuutus alkaa siitä hetkestä, kun tavaroita ryhdytään ensim-
mäistä kertaa siirtämään varastointipaikalla tavaran välitöntä 
lastaamista varten varsinaiseen kuljetukseen varattuun kuljetus-
välineeseen kuljetuksen aloittamista varten tai kun riski siirtyy 
vakuutuksenottajalle toimituslausekkeen tai muun kirjallisen so-
pimuksen perusteella. Jos kuljetuksen aloittaminen lastauksen 
jälkeen viivästyy vakuutuksenottajasta riippumattomasta syystä, 
on vakuutus voimassa myös tällaisen viivästymisen aikana. Var-
sinaiseksi kuljetukseksi katsotaan myös kaikki se tavanomainen 
tavarankäsittely ja -siirto, joka tapahtuu vakuutuksen ollessa voi-
massa muualla kuin lähettäjän tai vastaanottajan varastolla.

3.2 Vakuutuksen päättyminen

Vakuutus päättyy kun tavara on saapunut vakuutussopimuksessa 
tarkoitetulle määräpaikalle ja siellä purettu varsinaiseen kuljetuk-
seen käytetystä kuljetusvälineestä ja välittömästi purkauksen yh-
teydessä siirretty purkauspaikalla sijaitsevalle varastointipaikalle 
tai kun vakuutuksenottaja, vakuutettu tai heihin samastettava 
sitä ennen määräysvaltaansa käyttäen on ryhtynyt varastoimaan, 
lajittelemaan tai jakelemaan tavaraa, myynyt sen tai määrännyt 
sen kuljetettavaksi muulle kuin vakuutuskirjassa mainitulle tai 
vakuutussopimuksessa tarkoitetulle määräpaikalle.

Ellei muusta ole sovittu, vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään 
●● 60 päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, jolloin vakuu-

tettu tavara on purettu merialuksesta tavaran lopullisessa pur-
kaussatamassa, tai

●● 30 päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, jolloin vakuu-
tettu tavara on purettu ilma-aluksesta määräpaikan lentoase-
malla, tai

●● kahdeksan päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, jolloin 
vakuutettu tavara on purettu muusta kuljetusvälineestä kuin 
meri- ja ilma-aluksesta määräpaikalla sijaitsevalla tulli-, rauta-
tie- tai muulla tavara-asemalla.

4 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset
4.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suo-
ranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut 
muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi 
vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta 
arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvi-
oidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.

4.1.1 Muut korvattavat kustannukset
Vakuutus kattaa vakuutusehdoissa mainituin rajoituksin
●● tavaralle ulkoapäin aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamat-

toman vakuutustapahtuman aiheuttaman vahingon,
●● yhteiseen haveriin liittyvän uhrauksen, osallistumismaksun ja 

kustannuksen sekä pelastuskustannukset ja purkauksen hätä-
satamassa,

●● välittömästi uhkaavan vakuutustapahtuman kohtuulliset torju-
mis- tai rajoittamiskulut.

●● vakuutus kattaa myös lämpötilasta aiheutuneen vahingon 
edellyttäen, että vakuutuksenottaja on antanut kirjalliset oh-
jeet rahdinkuljettajalle kuljetuksen lämpötilasta ja kuljetusvä-
line tai lastinkantaja on tällaiseen kuljetukseen sopiva ja asi-
anmukaisessa kunnossa ja kuljetettavan tavaran lämpötilan on 
todettu ennen kuljetuksen alkamista olevan kuljetusasiakirjan 
tai muun kirjallisen ohjeen mukainen. 

4.1.2 Katoaminen kuljetusten yhteydessä 
Vakuutuksesta korvataan vahinko, kun vakuutettu omaisuus tai 
omaisuuserä on kuljetuksen yhteydessä vakuutuksen voimassa-
oloalueella äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti kadonnut, eikä 
se 60 päivän kuluessa sovitusta tai arvioidusta kuljetusmääräajan 
päättymisestä ole tullut perille, eikä omaisuuden olinpaikasta ole 
tietoa.

Vastaavasti omaisuus katsotaan kadonneeksi, kun koko lastinkan-
taja (kontti, suurlava tai vastaava kuljetusyksikkö) tai kuljetusvä-
line on kadonnut, eikä se 60 päivän kuluessa kuljetusmääräajan 
päättymisestä ole tullut perille tai siinä ollutta tavaraa ole löydetty 
edellä mainittujen määräaikojen kuluessa.

4.1.3 Hävittämis- ja raivauskustannukset 
Vakuutuksesta korvataan välittömät vahingoittuneen omaisuuden 
hävittämis-, raivaus- ja tuhoamiskustannukset, jotka syntyvät vi-
ranomaisen määräyksestä. Korvattavan vahinkopaikan tai omai-
suuden puhdistamisesta, purkamisesta, hävittämisestä, raivaa-
misesta ja tuhoamisesta sekä alueen jälkivartioinnista korvataan 
kuitenkin enintään 20 % tavaran vakuutusarvosta.

4.2 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot ja muut 
rajoitukset

4.2.1 Vakuutus ei kata vahinkoa, jonka syynä on ollut
●● tavanomainen painon tai tilavuuden hupeneminen tai tavan-

omainen hankaantuminen, kuluminen tai naarmuuntuminen
●● se, että tavaraa ei ole ennen kuljetuksen alkamista tarkoituk-

senmukaisesti pakattu, merkitty, suojattu ja varustettu kestä-
mään tavanomaista rasitusta tavaran vahinkoalttius sekä kulje-
tus-, käsittely- ja varastoimisolosuhteet huomioon ottaen

●● se, että kuljetusväline, lastin kiinnitys tai lastinkantaja ei ollut 
turvallisen kuljetuksen kannalta sopiva tai asianmukaisessa 
kunnossa ja vakuutuksenottaja on ollut tai hänen olisi pitänyt 
olla tästä tietoinen tavaraa lastatessa tai ahdatessa

●● vakuutetun tavaran oma ominaisuus tai luontainen vahingoit-
tumisalttius

●● kosteuspitoisuuden vaihtelu tai ilmassa olevan kosteuden tii-
vistyminen lastinkantajaan, kuljetusvälineeseen, varastoon, 
tavaraan tai kuljetuspakkaukseen

●● elektronisten tai sähköisten laitteiden toimimattomuus tai toi-
mintahäiriö, jonka ei voida osoittaa aiheutuneen välittömästi 
vakuutuksen kattamasta tavaraan ulkoapäin kohdistuneesta 
iskusta, kolhaisusta tai vastaavasta vakuutuksen kattamasta 
tapahtumasta

Vakuutus ei kata myöskään
●● vahinkoa yksinomaan tavaran kuljetuspakkaukselle 
●● mitään välillisiä kustannuksia

5 Korvauksen määrä

5.1 Vaihto-omaisuus

Vakuutusarvo on, ellei muusta ole erikseen sovittu:

Tavaran kauppalaskun arvo, johon lisätään
●● vakuutetun vastuulla olevat rahtikustannukset, elleivät ne si-

sälly kauppalaskun arvoon
●● 10 % edellisten erien yhteisarvosta



98

5.2 Muu kuin vaihto-omaisuus

Vakuutusarvo on, ellei muusta ole erikseen sovittu, tavaran mark-
kina-arvo lisättynä vakuutetun vastuulla olevilla kuljetuskustan-
nuksilla.

Ellei tavaralla ole markkina-arvoa, vakuutusarvo on tavaran oma-
kustannusarvo.

KE KESKEYTYSVAKUUTUS

KE 1 Vakuutuksen tarkoitus
Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutus-
yhtiö) sitoutuu näiden ehtojen ja Yleisten sopimusehtojen (YL) 
mukaisesti korvaamaan kohdassa KE 4 mainituista vahingoista 
vakuutuksen kohteelle aiheutuneen taloudellisen vahingon sekä 
ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset.

KE 2 Vakuutuksen kohde
Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan harjoittaman, va-
kuutuskirjaan merkityn liiketoiminnan keskeytyskate. Keskeytys-
kate saadaan, kun vakuutuskauden alusta laskettavasta vuoden 
liikevaihdosta (12 kuukautta) vähennetään voimassaolevan kir-
janpitoasetuksen mukaiset muuttuvat kulut. Jos vakuutusmäärä 
lasketaan muulle ajanjaksolle tai muulla perusteella, se merkitään 
vakuutuskirjaan.

Vakuutusmaksun perusteena on liikevaihto.

KE 3 Vastuuaika ja omavastuu

3.1 Vastuuaika

Vakuutuskirjaan merkitty vastuuaika on se yhtenäinen omavas-
tuuajan päättymisestä alkava ajanjakso, jonka aikana syntynyt 
keskeytysvahinko korvataan vakuutuksesta. 

3.2 Omavastuu

Korvausta ei makseta vakuutuskirjassa mainitulta omavastuuajal-
ta, joka lasketaan keskeytysvahingon alkamishetkestä.

Viranomaisten määrätessä sulkemaan ja eristämään vakuutuspai-
kassa sijaitsevan liiketilan henkilökuntaan tai sivullisiin kohdis-
tuneen uhkauksen tai vaaratilanteen vuoksi, omavastuu on 10 % 
vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 600 euroa. (ks. KE 4.1.3 
ja KE 5.3.6). 

KE 4 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset

4.1 Korvattavat vahingot

4.1.1 Keskeytysvahingot
Vakuutuksesta korvataan liiketoiminnan keskeytymisen aiheutta-
ma taloudellinen vahinko, joka on suoranainen seuraus vakuutuk-
sen kohdan ES3 voimassaoloalueella vakuutuskaudella sattuneesta
●● kohdassa ES 4 tarkoitetusta esinevakuutuksen kohteena olevaa 

omaisuutta kohdanneesta korvaukseen oikeuttavasta vahin-
gosta,

●● vakuutuksenottajan liiketoiminnassaan hyödyksi käyttämää 
omaisuutta kohdanneesta vahingosta, joka esinevakuutuksen 
kohteelle sattuessaan olisi kohdan ES 4 mukaan korvattava va-
hinko,

●● Suomen viranomaisen vakuutuskaudella antamasta velvoitta-
vasta määräyksestä sulkea ja eristää vakuutuspaikassa sijaitse-
va liiketila henkilökuntaan tai sivulliseen kohdistuneen uhka-
uksen tai vaaratilanteen vuoksi.

4.1.2 Riippuvuuskeskeytysvahingot
Vakuutuksesta korvataan liiketoiminnan keskeytymisen aiheutta-
ma taloudellinen vahinko. Vahingon on oltava suoranainen seura-
us vakuutuskaudella sattuneesta, vakuutuksenottajaan suorassa 

liikesuhteessa olevan, tavaran tai palvelusten toimittajan taikka 
asiakkaan liiketoiminnassaan hyödyksi käyttämää omaisuutta 
kohdanneesta vahingosta muualla maailmassa. Edellytyksenä on 
lisäksi se, että omaisuus on vahingon tapahtuessa ollut tavaran tai 
palvelusten toimittajan taikka asiakkaan kiinteässä toimipaikassa. 
Tämän vahingon on oltava esinevakuutuksen kohteelle sattues-
saan ES 4 mukaan korvattava vahinko. 

4.1.3 Epidemiakeskeytysvahingot
Vakuutuksesta korvataan liiketoiminnan keskeytymisen aiheutta-
ma vahinko, joka on suoranainen seuraus Suomen viranomaisen 
vakuutuskaudella antamasta, tartunta-, eläintauti- tai elintarvi-
kelakiin perustuvasta velvoittavasta määräyksestä tartunta- tai 
eläintautien vastustamiseksi. Määräyksestä aiheutuvien toimen-
piteiden tulee liittyä välittömästi vakuutettuun liiketoimintaan.

Vakuutuksesta korvataan myös tilojen desinfiointi- ja hävittämis-
kustannukset. Lisäksi korvataan vastaavan vaihto- ja käyttöomai-
suuden hankinta hävitettäväksi määrätyn tilalle ottaen huomioon 
esinevakuutuksen kohdan ES 6.2 omaisuuden arvon ja määrän 
laskemisen mukaiset ehtokohdat.

KE 5 Korvaussäännöt

5.1 Vahingon määrä

Vahingon määrä on keskeytyskatteen (ks. KE 2) menetys. 

5.2 Keskeytysvahingon pienentämiseksi maksetut kulut

Korvattavan vahingon määrään kuuluvat lisäksi vakuutuksenotta-
jan keskeytysvahingon pienentämiseksi maksamat liiketaloudel-
lisesti perustellut kiirehtimis- ja muut ylimääräiset kulut, joiden 
johdosta keskeytysvahinko on pienentynyt vähintään vastaavalla 
määrällä vastuuaikana.

5.3 Vahingon määrän laskemisen muut säännöt

5.3.1 Ylivakuutus
Jos vakuutuksenottajan ilmoittama ja vakuutuskirjaan merkitty 
vakuutuskaudelta laskettava liikevaihto on todellista liikevaihtoa 
suurempi, on kyseessä ylivakuutus, jolloin vahingon määrä laske-
taan todellisen liikevaihdon perusteella. 

5.3.2 Alivakuutus
Jos vakuutuksenottajan ilmoittama ja vakuutuskirjaan merkitty 
vakuutuskaudelta laskettava liikevaihto on todellista liikevaihtoa 
pienempi, on kyseessä alivakuutus, jolloin vahingon määrästä 
suoritetaan niin suuri osa kuin ilmoitettu liikevaihto on todelli-
sesta liikevaihdosta.

5.3.3 Liiketoiminnan lakkaaminen
Jos liiketoimintaa ei jatketa vahingon jälkeen, vahingon määrä on 
menetetty liikevoitto sekä maksetut, vakuutusmäärään sisältyvät 
kulut ajalta, joka olisi kulunut liiketoiminnan uudelleen käynnis-
tämiseen, kuitenkin enintään vastuuajalta.

5.3.4 Liiketoiminnan laajentuminen
Liikevaihdon vähenemistä laskettaessa ei oteta huomioon vähen-
nystä, joka johtuu siitä, että osa vastuuajasta on käytetty liiketoi-
minnan kehittämiseen, laajentamiseen tai muuhun muutokseen.

5.3.5 Muun kuin vakuutetun omaisuuden aiheuttama  
keskeytysvahinko
Jos keskeytysvahingon syynä on vakuutuksenottajan hyödyksi 
käyttämää rakennusta tai huoneistoa, tavaran tai palvelusten toi-
mittajan omaisuutta tai asiakkaan omaisuutta kohdannut esineva-
hinko (ks. KE 4.1.1–4.1.3), korvataan keskeytysvahinko enintään 
siltä ajalta kuin esinevahingon korjaamiseen kuluisi tehokkaita 
korjaustapoja käyttäen. Tämä arvioidaan niillä perusteilla, joita 
noudatettaisiin, jos esinevahinko kuuluisi tästä vakuutuksesta 
korvattavaksi.
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5.3.6 Korvauksen määrä
Korvauksen määrä on edellä olevien sääntöjen mukaisesti lasket-
tu vahingon määrä vähennettynä
●● määrällä, joka vastuuaikana on säästynyt sen vuoksi, että kes-

keytyskatteeseen (ks. KE 2) sisältyvää kulua ei esinevahingon 
seurauksena ole tarvinnut maksaa tai että se on pienentynyt, 
korvattu muusta vakuutuksesta tai muuten säästynyt,

●● määrällä, jolla vakuutuksenottajan, samaan konserniin kuu-
luvan yhtiön tai jonkun muun vakuutuksenottajan puolesta 
toimineen liiketoiminnan tulos on vastuuaikana lisääntynyt 
vahingosta johtuen ja

●● esinevahingosta saatuun korvaukseen mahdollisesti sisältyväl-
lä keskeytyskatteella.

5.3.7 Korvauksen määrän rajoitukset
Riippuvuudesta (ks. KE 4.1.2) johtuvista keskeytysvahingoista 
korvataan yhteensä enintään 20 % vakuutuskauden alusta lasket-
tavista 12 kuukauden keskeytyskatteesta.

Epidemiasta johtuvista keskeytysvahingoista lasketaan vahinko-
ajaksi määräyksen voimassaoloajan lisäksi toiminnan käynnistä-
misen vaatima aika enintään kahdelta viikolta. Jos vakuutuskir-
jaan on merkitty erillinen euromääräinen korvauskatto, ei edellä 
mainittua kahden viikon rajoitusta sovelleta.

Pommiuhasta johtuvista keskeytysvahingoista lasketaan korvaus 
vastuuajan puitteissa vahinkoajalta, joksi katsotaan viranomais-
määräyksen voimassaoloaika, kuitenkin enintään 2 vuorokautta.

5.3.8 Korvauksen määrän laajennus
Samaan vakuutuskauteen kohdistuvien keskeytysvahinkojen kor-
vausten yläraja on vakuutuskauden alusta laskettavan 12 kuukau-
den keskeytyskate, korotettuna 50 %:lla.

KE 6 Muita määräyksiä
Vahingon sattuessa vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitet-
tava siitä vakuutusyhtiölle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin keskey-
tysvahingon pienentämiseksi. Tällaisista toimenpiteistä vakuu-
tuksenottajalle aiheutuneet kulut korvataan keskeytysvahinkoa 
koskevien periaatteiden mukaisesti.

Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, mikäli liikekirjanpitoa ei ole 
hoidettu Kirjanpitolain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla

VA VASTUUVAKUUTUS

VA 1 Vakuutuksen tarkoitus
Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyh-
tiö) sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL) 
mukaisesti 
●● korvaamaan kohdissa VA 3 ja VA 4 mainitut vahingot ja ehdois-

sa erikseen mainitut muut kustannukset,
●● huolehtimaan vahingonkorvauksen perusteiden ja määrän sel-

vityksestä,
●● neuvottelemaan korvauksen vaatijan kanssa,
●● hoitamaan tai korvaamaan oikeudenkäynnin, jos korvauskysy-

mys joutuu oikeuskäsittelyyn.

Vakuutus koskee vakuutuksenottajan harjoittamaa ja vakuutuk-
sesta sovittaessa vakuutusyhtiölle ilmoittamaa, vakuutuskirjaan 
merkittyä toimintaa (vakuutettu toiminta).

Vakuutus sisältää toiminnan vastuuvakuutuksen (ks. VA 3) ja tuo-
tevastuuvakuutuksen (ks. VA 4).

VA 2 Vakuutuksen voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Euroopassa, ellei toisin ole sovittu ja tästä 
tehty merkintää vakuutuskirjaan.

VA 3 Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvattavat 
vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset

3.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen 
voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, 
●● joka todetaan vakuutuskauden aikana ja 
●● josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan 

korvausvastuussa.

Vakuutuksesta korvataan myös Henkilötietolain mukainen talou-
dellinen vahinko, jonka on aiheuttanut vakuutetussa toiminnassa 
vakuutuksen voimassaoloaikana todettu henkilötiedon lainvastai-
nen käsittely.

3.2 Rajoitukset

3.2.1 Itselle aiheutunut vahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuk-
senottajalle itselleen.

3.2.2 Käytettävänä oleva omaisuus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa 
aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli
●● vakuutuksenottajalla hallussa, lainassa tai muutoin vakuutuk-

senottajan hyödykseen käytettävänä.

3.2.3 Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa 
aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenotta-
jan tai jonkun muun tämän lukuun
●● valmistettavana, asennettavana, korjattavana, taikka muulla 

tavoin käsiteltävänä,
●● säilytettävänä,
●● suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan 

huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheut-
taneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai

●● muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Maatalouskaupan ja rautakaupan osalta vakuutuksesta korvataan 
kuitenkin huollettavaksi, korjattavaksi tai säilytettäväksi otetulle 
vieraalle omaisuudelle aiheutetut vahingot 100 000 euroon asti 
edellyttäen, että vakuutuksenottaja on korvausvastuussa vahin-
gosta. 

3.2.4 Tuotevastuu
Tuotevastuuvahingot korvataan kohdan VA 4 mukaisesti.

3.2.5 Myyty tai luovutettu tuote
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
●● luovutetulle tuotteelle, kun vahingon syynä on tuotteen oma 

ominaisuus taikka tuotteen tai siitä annetun tiedon tai ohjeen 
virheellisyys tai puutteellisuus tai

●● myydylle tuotteelle, jota ei ole vielä luovutettu.

3.2.6 Työsuoritus
Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat virheelli-
sesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen 
suorittamisesta, siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku 
muu kuin vakuutuksenottaja.

3.2.7 Sopimusvastuu
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu 
perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen ellei 
tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

3.2.8 Suunnitelma, neuvo tai ohje
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu toiselle an-
nettujen tutkimus- tai mittaustulosten, laskelmien, piirustusten, 
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työselostusten tai työselvitysten taikka tuotetta koskevien neuvo-
jen tai ohjeiden virheestä tai puutteellisuudesta.

3.2.9 Ympäristövahingot, erilaiset päästöt tai häiriöt 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
●● veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta,
●● savusta, noesta, pölystä, höyrystä, kaasusta,
●● melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta 

taikka
●● muusta vastaavasta häiriöstä.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syy-
nä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka ra-
kennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korva-
usvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt 
vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntymi-
nen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on 
tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu 
hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun te-
koon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuk-
senottaja on tiennyt pilaantumisesta, päästöstä tai muusta häiriös-
tä viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluttua sen alkamisesta 
ja tehnyt kirjallisen korvausvaatimuksen vakuutuksenantajalle 
kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa pilaantumisen, pääs-
tön tai muun häiriön alkamisesta.

Ympäristövahinkojen torjuntatoimenpiteistä ja niistä aiheutuvien 
kustannusten korvaamisesta ks. kohta VA 8.2.

3.2.10 Viranomaiskustannukset ympäristövahingoissa
Vakuutuksesta ei korvata ympäristövahinkojen korvaamisesta an-
netun lain (737/1994) 6 § 1 momentin 2 kohdan mukaisia viran-
omaisten suorittamien torjunta- ja ennalleen palauttamistoimen-
piteiden kustannuksia.

3.2.11 Kosteus ja tulviminen
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
●● kosteudesta tai
●● sadeveden tai sulamisveden, jäteveden, meren tai vesistöjen 

aiheuttamasta tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syy-
nä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka ra-
kennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korva-
usvastuun perustavasta syystä äkillisesti ja odottamatta syntynyt 
vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntymi-
nen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on 
tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu 
hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun te-
koon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tulvimisesta aiheutunutta 
vahinkoa, jonka syynä on vesi- tai viemäriputken suunnittelu-, 
mitoitus-, tai rakennusvirhe.

Mikäli vahingon syynä on vakuutuksenottajan työsuorituksessa 
tapahtunut asennusvirhe, on kosteudesta johtuvan korvauksen 
maksamisen edellytyksenä lisäksi se, että kosteudesta aiheutunut 
vahinko ilmenee 12 kk:n kuluessa asennuksesta. Tämä laajennus 
ei laajenna vakuutusehtoa kuin kosteudesta johtuviin vahinkoihin. 

3.2.12 Pohjavesi
Vakuutuksesta ei korvata pohjaveden korkeuden muuttumisesta 
aiheutunutta vahinkoa.

3.2.13 Kiinteistön omistaminen ja hallinta
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kiinteistön 
omistamisesta, hallinnasta tai kunnossapidosta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, jos 
●● enin osa kiinteistöstä on vakuutuksenottajan omassa ja vakuu-

tettuun toimintaan liittyvässä käytössä tai
●● kiinteistön vastuuvakuuttamisesta on erikseen sovittu ja tehty 

merkintä vakuutuskirjaan.

3.2.14 Vesi- ja ilma-aluksen käytöstä aiheutunut vahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
●● rekisteröitävän aluksen tai rekisteröitävän veneen käytöstä, el-

lei käyttö liity vakuutuksenottajan itselleen suorittamaan työ-
hön tai

●● ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun, kun vakuutuksenotta-
ja on korvausvelvollinen ilma-aluksen haltijana, omistajana, 
käyttäjänä, ilma-aluksessa tehtävää suorittavana tai näiden 
työnantajana.

3.2.15 Louhinta- ja räjäytystyö
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu vieraalla työvoi-
malla tai toiselle suoritetusta louhinta- tai räjäytystyöstä taikka 
siitä aiheutuvasta maan painumasta tai maan siirtymästä.

3.2.16 Varallisuusvahinko
Vakuutuksesta ei korvata sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei 
ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Henkilötietolaissa tarkoitettu 
taloudellinen vahinko (ks. VA 3.1).

3.2.17 Lääke- tai potilasvahinko, työtapaturma, työperäinen 
altistuminen tai ammattitauti  
Vakuutuksesta ei korvata
●● vahinkoa joka korvataan Suomessa potilasvahinkolain mukai-

sena potilasvahinkona taikka lääkevahinkovakuutuksen perus-
teella eikä

●● vahinkoa siltä osin kuin se korvataan lakisääteisen tapaturma-
vakuutuksen perusteella eikä

●● kun kyse on ammattitaudista tai muusta työperäisestä altistu-
misesta aiheutuneesta vahingosta tai sairaudesta.

3.2.18 Liikennevahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu Liikennevakuu-
tuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta moottoriajoneu-
von liikenteeseen käyttämisestä.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Suomessa
●● sattunut liikennevakuutuslain 5 §:n 2 kohdassa mainittu lii-

kennevakuutuksesta korvaamatta jäävä liikennevahinko, joka 
on tapahtunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun 
työsuorituksen kestäessä ja kohdistunut sen kohteena olevaan 
omaisuuteen taikka tähän toimintaan osalliseen toiseen moot-
toriajoneuvoon. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vakuu-
tuksenottajan nostotoiminnan kohteena olleelle tai kuljetetta-
vana olleelle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa. Tällaisen 
toisen moottoriajoneuvon vahingot korvataan ehtokohdasta 
VA 3.2.3 poiketen myös niiltä osin kuin vahingoittunut toinen 
ajoneuvo tai sen osa on työsuorituksen yhteydessä ollut vakuu-
tetun huolehdittavana

●● kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen 
kestäessä moottoriajoneuvon ollessa liikkumattomana aiheu-
tunut henkilövahinko, joka on kohdistunut tässä tarkoitettua 
työtä suorittavaan ajoneuvon omistajaan, kuljettajaan tai muu-
hun henkilöön, ei kuitenkaan siltä osin, kuin vahinko korva-
taan vakuutuksenottajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
perusteella. (ks. VA 3.2.17)

Jos valtiossa, jossa vahinko tapahtuu, ei ole Suomen liikenne-
vakuutusta vastaavaa lakia, ei vakuutuksesta korvata vahinkoa, 
joka aiheutuu moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.

3.2.19 Kemialliset ja muut aineet tai tuotteet
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu suoraan tai epä-
suorasti:
●● asbestista
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●● lyijystä tai lyijymaalista
●● polyklooratuista bifenyyliyhdisteistä (PCB)
●● klooratuista hiilivedyistä
●● ureaformaldehydistä
●● dietyylistilbestrolista (DES)
●● elektromagneettisista kentistä (EMF)
●● hitsatessa syntyvistä kaasuista
●● piidioksidista tai kvartsipölystä
●● geenimuunnelluista organismeista (GMO)
●● tuotteen nanoteknisistä ominaisuuksista
●● rakennuksissa tai muissa rakenteissa olevista sieni- tai baktee-

rikasvustoista

3.2.20 Ydinvahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu Ydinvastuulaissa 
tai vastaavassa ulkomaisessa laissa tarkoitetusta ydinvahingosta.

3.2.21 Tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu vahinko
Vakuutuksesta ei korvata tahallaan tai törkeällä tuottamuksella 
aiheutettua vahinkoa (ks. YL 7).

Vahinkoa voidaan pitää tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella 
aiheutettuna mm. silloin, jos vahingon aiheuttanut teko, toimin-
tatapa tai laiminlyönti on sisältänyt olosuhteet huomioiden huo-
mattavan riskin vahingon syntymisestä.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin tahallisesti ja törkeällä tuot-
tamuksella aiheutettu vahinko, jos vakuutuksenottaja on työnan-
tajana vastuussa työntekijän työssä aiheuttamasta vahingosta ja 
vakuutuksenottaja osoittaa, ettei se, eikä sen työnjohto tiennyt 
eikä heidän pitänytkään tietää työntekijän menettelystä.

3.2.22 Kunnian tai yksityiselämän loukkaaminen
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kunnian tai yk-
sityiselämän loukkaamisesta.

3.2.23 Sakko
Vakuutuksesta ei korvata sakkoa tai muuta sen kaltaista seuraa-
musta.

3.2.24 Tiedossa ollut vahingonuhka
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos virhe, virheellisyys tai 
muu korvausvastuun peruste oli tai olisi pitänyt olla vakuutuk-
senottajan tiedossa vakuutuksen tullessa voimaan.

3.2.25 EU:n ympäristödirektiivin mukaisten vahinkojen korjaamis- 
tai ennallistamiskustannukset
Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka perustuvat EU-di-
rektiiviin (2004/35) tai vastaavaan lainsäädäntöön luontovahin-
kojen korjaamisesta tai ennallistamisesta eikä muita näihin vahin-
koihin liittyviä kustannuksia tai korvauksia.

3.2.26 Muu vastuuvakuutus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka korvataan vakuutuk-
senottajan muusta vastuuvakuutuksesta.

3.2.27 Tupakka
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu tupakasta, tu-
pakkatuotteista tai tupakansavusta.

VA 4 Tuotevastuuvakuutuksesta korvattavat vahingot 
ja niihin liittyvät rajoitukset

4.1 Vakuutuksen tarkoitus

Tuotevastuuvakuutus kattaa vastuun toiselle luovutetuista tuot-
teista aiheutuneista vahingoista silloin, kun vakuutuksenottaja 
on tuotteen myyjä, vuokralle antaja tai vakuutettuun toimintaan 
sisältyvässä pienimuotoisessa, varsinaisen liiketoiminnan ohessa, 
vakuutuspaikassa tapahtuvassa valmistuksessa valmistaja. Va-
kuutus ei kata maahantuojan vastuuta.

4.2 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen 
voimassaoloalueella toiselle luovutetusta tuotteesta aiheutunut 
henkilö- ja esinevahinko,
●● joka todetaan vakuutuskauden aikana ja 
●● josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan 

korvausvastuussa.

Edellytyksenä on lisäksi, että korvausvaatimus esitetään vakuu-
tuksen voimassaoloalueella ja että se perustuu tuolla alueella voi-
massa olevaan vahingonkorvausoikeuteen.

4.3 Rajoitukset

(lisäksi noudatetaan edellä olevia kohtia VA 3.2.1, 3.2.16 ja 3.2.19 
- 3.2.26)

4.3.1 Myyty tai luovutettu tuote
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
●● myydylle tai luovutetulle tuotteelle,
●● muulle omaisuudelle kuin tuotteelle itselleen, kun vahinko voi-

daan poistaa korjaamalla tai vaihtamalla luovutettu tuote.

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat tuotteen 
reklamaatiosta, palauttamisesta, korjaamisesta, vaihdosta tai 
markkinoilta poistamisesta.

4.3.2 Sopimusvastuu
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin, kuin korvausvastuu 
perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen ellei 
tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu siitä, että kemi-
allisella aineella tai lääkkeellä ei ole luvattua vaikutusta tai suori-
tus- tai toimintakykyä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai osaa siitä siltä osin, kuin 
joku muu on vakuutetun puolesta sitoutunut sen korvaamaan.

4.3.3 Lääke- tai potilasvahinko, työtapaturma, työperäinen 
altistuminen tai ammattitauti
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa,
●● joka korvataan Suomessa potilasvahinkolain mukaisena poti-

lasvahinkona taikka lääkevahinkovakuutuksen perusteella eikä
●● vahinkoa siltä osin kuin se korvataan lakisääteisen tapaturma-

vakuutuksen perusteella eikä
●● kun kyse on ammattitaudista tai muusta työperäisestä altistu-

misesta aiheutuneesta vahingosta tai sairaudesta.

4.3.4 Tuoteturvallisuutta koskevien määräysten vastainen toiminta
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu lakien, asetus-
ten tai viranomaisten antamien tuoteturvallisuutta koskevien pa-
kottavien määräysten tai ohjeiden vastaisesta toimenpiteestä, jos-
ta vakuutuksenottaja on tiennyt tai josta sen olisi pitänyt tietää.

VA 5 Suojeluohjeet
Vakuutuksenottajan on noudatettava jäljempänä mainittuja, va-
kuutuskirjaan merkittyjä tai muutoin kirjallisesti annettuja suoje-
luohjeita (ks. YL 6.1). 

5.1 Tulityöt

Tämä ehto koskee sellaisia töitä (tulityöt), joissa syntyy kipinöitä 
tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat 
palovaaraa (omavastuun osalta ks. kohta 8.7.)

Tulityöt on suoritettava vakuutuskirjaan merkityn tulitöiden suo-
jeluohjeen tarkoittamassa vakituisessa tai tilapäisessä tulityöpai-
kassa. Tulitöiden tekeminen tilapäisessä tulityöpaikassa edellyttää 
kirjallista tulityölupaa.
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Tulitöiden suorittajalla tulee olla voimassaoleva tulityökortti tai 
kattotulityökortti.

Vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutuskirjaan merkityn 
tulitöiden suojeluohjeen mää-räyksiä ja työhön käytettävien työ-
välineiden ja laitteiden on oltava määräysten mukaisia.

5.2 Vedeneristystyöt

Tämä ehto koskee sellaisia rakennus- tai saneeraustöitä, joiden 
yhteydessä sade- ja sula-misvesieristeet puuttuvat tai niitä raken-
netaan, uusitaan tai korjataan (omavastuun osalta ks. kohta 8.7).

Sade- tai sulamisvedestä aiheutuvat vahinkoriskit on selvitettävä 
etukäteen ja urakoitsijan on laadittava suojaussuunnitelma.

Työalue on suojattava vedenpitävästi. Alla olevissa tiloissa oleva 
arvokas tai herkästi vahingoittuva omaisuus on siirrettävä pois tai 
suojattava erikseen. Työn suorittamisesta on ilmoitettava tilojen 
käyttäjille.

5.3 Maankaivu- ja maansiirtotyöt

Tämä ehto koskee kaikkia maankaivu- ja maansiirtotöitä (oma-
vastuun osalta ks. VA04 erityis-ehto 322).

Vakuutuksenottajan tulee ennen työhön ryhtymistä hankkia sel-
vitys työalueen kaapeleista ja putkista niiden haltijalta ja ottaa 
niiden sijainti huomioon työn suorittamisessa. 

Vahingon koskiessa maahan upotettua kaapelia tai putkea on va-
kuutusyhtiölle toimitettava kaapelin tai putken haltijan kirjallinen 
todistus siitä, että kartta tai maastossa suoritettu näyttö oli toimi-
tettu ennen työhön ryhtymistä.

VA 6 Vahingon selvittäminen

6.1 Vakuutusyhtiön velvollisuudet

Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutuksenottajalla vahingonkor-
vausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuu-
luvasta vahingosta, jonka määrä ylittää vakuutuksen omavastuun 
ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa.

Jos vakuutuksenottaja korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy 
vaatimuksen, ei tämä sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen 
määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea.

Jos vakuutusyhtiö on päässyt vahingonkärsijän kanssa sopimuk-
seen vahinkojen korvaamisesta eikä vakuutuksenottaja tähän 
suostu, vakuutusyhtiö ei ole tämän jälkeen velvollinen korvaa-
maan sen jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä suorittamaan 
enempää kuin se edellä mainitun sopimuksen perusteella olisi 
korvannut. Vakuutusyhtiö ei myöskään ole velvollinen selvittä-
mään asiaa enempää.

6.2 Vakuutuksenottajan velvollisuudet

Vakuutuksenottaja on velvollinen 
●● omalla kustannuksellaan osallistumaan vahingon selvittelyyn,
●● esittämään vakuutusyhtiölle kaikki hallussaan olevat tiedot, 

asiakirjat sekä muun aineiston, joilla on merkitystä vahingon 
selvittelyssä,

●● hankkimaan tai valmistamaan tarpeelliset selvitykset ja tutki-
mukset, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin vakuutuksenot-
tajan saatavilla, sekä

●● varaamaan vakuutusyhtiölle mahdollisuuden myötävaikuttaa 
sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen.

VA 7 Oikeudenkäynti
Mikäli vahingonkorvausvaatimus, joka perusteeltaan koskee va-
kuutuksesta korvattavaa vahinkoa, joutuu oikeuden käsiteltäväk-
si, on vakuutuksenottajan saatuaan tiedon oikeudenkäynnistä 
välittömästi ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle.

Mikäli vahingonkorvausvaatimus määrältään ja perusteeltaan 
koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, maksaa vakuutusyh-
tiö oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset edellyttäen, että
●● vahinkoilmoitus on tehty ennen vastineen antamista ja
●● vakuutusyhtiö hyväksyy käytetyn oikeudenkäyntiasiamiehen.

Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, korvataan 
ainoastaan vakuutuksen piiriin kuuluvan korvausvaatimuksen 
osuus kustannuksista.

Vakuutusyhtiöllä on aina oikeus ottaa oikeudenkäynti hoidetta-
vakseen.

VA 8 Korvaussäännöt

8.1 Vahingonkorvaus

Vakuutuksesta korvataan se vahingonkorvaus, jonka vakuutuk-
senottaja on velvollinen maksamaan. Vahingonkorvauksen määrä 
lasketaan vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäy-
tännön mukaisesti. Vahingon määrää laskettaessa otetaan huo-
mioon arvonlisäverolain säännökset. Veron osuutta ei makseta 
silloin, kun se voidaan vähentää vakuutetun tai korvauksen saa-
jan verotuksessa. Arvonlisäveroa ei korvata myöskään silloin, kun 
vakuutetulla tai korvauksen saajalla on palautusoikeus arvonlisä-
veroon.

Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman 
vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, 
joka vastaa vakuutuksenottajan osuutta korvausvelvollisuudesta. 
Jos muuta perustetta ei ole, korvausta maksetaan pääluvun mu-
kaisesti.

8.2 Torjuntakulut

8.2.1 Välittömästi uhkaavan vahingon vaaran torjuntakulut
Vakuutetulla on vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tai 
satuttua velvollisuus huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoit-
tamisesta (ks. YL 6.2). Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä 
toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vas-
tuuvahingon uhka, mutta ei tätä pitemmälle ulottuvia vahingon 
jälkitoimia, ellei vakuutusyhtiön kanssa erikseen toimenpiteistä 
sovita. Näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet kus-
tannukset korvataan vakuutuksesta.

8.2.2 Lisäedellytykset torjuntakulujen korvaamiselle omalle tai 
hallussa olleelle omaisuudelle aiheutetuissa ympäristövahingoissa 
Jos vakuutuksenottaja aiheuttaa ympäristövahingon omalle tai 
hallussa olleelle omaisuudelle kuten maaperälle, on edellä koh-
dassa 8.2.1 olevan lisäksi noudatettava seuraavaa.

Omalle tai hallussa olleelle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja ei 
korvata.

Torjuntakuluja korvataan vain ja ainoastaan tilanteissa, joissa vä-
litön vaara uhkaa jonkun muun omaisuutta esimerkiksi ympä-
ristöä pilaavien aineiden kulkeutuessa pohjaveden tai maaperän 
kautta omalta maalta muualle.

Korvattavia toimenpiteitä ovat vain ne välttämättömät toimenpi-
teet, joilla vakuutuksesta korvattavan, jonkun toisen omaisuutta 
uhkaavan vahingon välitön uhka on saatu poistetuksi. Ympäris-
tövahingon satuttua voidaan joutua tekemään välittömän vaaran 
torjuntaa laajempia toimenpiteitä syntyneen tilanteen loppuun 
hoitamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi saastuneiden maa-
massojen kuljettaminen ja syntyneiden ongelmajätteiden hävit-
täminen tai neutralointi. Näistä toimenpiteistä syntyneitä kustan-
nuksia ei korvata vastuuvakuutuksesta torjuntakuluina siinäkään 
tapauksessa, että kyseessä ovat viranomaisten pakottavien mää-
räysten mukaiset toimenpiteet.

8.2.3 Toimenpiteet ympäristövahingoissa
Ympäristövahingon (ks. kohta 3.2.9) uhatessa tai satuttua va-
kuutuksenottajan on välittömästi ilmoitettava vahingosta vakuu-
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tusyhtiölle sen seikan varmistamiseksi, mitkä vahingon torjun-
tatoimenpiteet kuuluvat vastuuvakuutuksen korvauspiiriin (ks. 
kohdat 8.2.1 ja 8.2.2).

8.3 Selvitys- ja oikeudenkäyntikulut

Vakuutuksesta korvataan lisäksi vahingon selvittelystä aiheutuneet 
kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset, ei kuitenkaan sellaisia va-
kuutuksenottajalle syntyviä selvityskustannuksia, jotka vakuutuk-
senottaja on vakuutusehtojen mukaan velvollinen itse maksamaan 
tai joista ei ole vakuutusyhtiön kanssa erikseen sovittu.

Oikeudenkäyntikulut korvataan kohdassa VA7 kerrotulla tavalla.

8.4 Korvauksen enimmäismäärä

Yhden vahingon perusteella maksettavien korvausten yhteisenim-
mäismäärä on selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikus-
tannukset mukaan lukien vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmää-
rä. Torjuntakustannukset korvataan kohdan YL 6.2 mukaisesti.

Tuotevastuuvahingoissa (ks. VA 4) yhden vakuutuskauden aika-
na todetuista vahingoista korvataan vakuutuskirjaan merkitty va-
kuutusmäärä enintään kaksinkertaisena.

Henkilötietolain mukaisessa taloudellisessa vahingossa korvauk-
sen enimmäismäärä on yhdessä vahingossa ja yhteensä vakuutus-
kauden aikana 50 000 euroa

Erityisehdoissa saattaa olla poikkeavia vakuutusmääriä.

8.5 Sarjavahinko

Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot kat-
sotaan yhdeksi vahingoksi siitä riippumatta, onko vahingot todet-
tu yhden vai useamman vakuutuskauden aikana.

Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, kat-
sotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana 
ensimmäinen vahinko on todettu.

8.6 Omavastuut

Jokaisessa vahingossa vakuutuksenottajalla on vakuutuskirjaan 
merkitty omavastuu, joka vähennetään ehtojen mukaan lasket-
tujen vahingonkorvauksen sekä torjunta-, selvitys-, neuvottelu-, 
korko- ja oikeudenkäyntikustannusten yhteismäärästä.

8.7 Erityisomavastuut

Tuli-, vedeneristys-, maankaivu-, maansiirtotyöstä ja tärinästä 
sekä avaimen katoamisesta aiheutuvasta vahingosta vakuutuk-
senottajan omavastuu on 10 % vahingon määrästä, kuitenkin vä-
hintään 3 000 euroa ja enintään 20 000 euroa tai tätä suurempi 
vakuutuskirjaan merkitty omavastuun määrä.

Vakuutuskirjassa tai erityisehdoissa saattaa olla poikkeavia oma-
vastuita.

VA 9 Toimintaohjeita vastuuvahingon satuttua
Kun tieto vahingosta on tullut tai korvausvaatimus on esitetty, 
on vahingosta ilmoitettava vakuutusyhtiölle. Ilmoitus ei edellytä 
määrättyä muotoa. Pääasia on, että ilmoitus tehdään mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa. 

Tapahtumien kehittyessä tulee lisätietoja toimittaa vakuutusyhti-
ölle aina, kun asiaan vaikuttavia tekijöitä tulee esiin. Vahingon 
syntymissyystä ja vahingosta tarvitaan mahdollisimman yksityis-
kohtaiset tiedot, pöytäkirjat, lausunnot ja muu saatavissa oleva 
materiaali. Vahinkoa kärsineestä tai kärsineistä on kerättävä ni-
met ja osoitteet yhteydenottoa varten.

Näiden ohjeiden lisäksi pyydämme kiinnittämään huomiota koh-
tiin YL 6.2 ja YL 10.2 ja 10.3.

OI OIKEUSTURVAVAKUUTUS

OI 1  Vakuutuksen tarkoitus
Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyh-
tiö) sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL) 
mukaisesti korvaamaan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulli-
set asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet laki-
miesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 
OI 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutus koskee vakuutuskirjassa mainittua toimintaa.

OI 2  Vakuutetut
Vakuutettuina ovat
●● vakuutuskirjaan vakuutuksenottajaksi merkitty yritys,
●● vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt,
●● sellaiset palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden ai-

heuttamista vahingoista vakuutuksenottaja voimassa olevan 
oikeuden mukaan on korvausvastuussa,

●● vakuutuksenottajan työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset 
yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja 
voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa,

●● vakuutuksenottajayrityksen vastuunalainen yhtiömies tai osa-
kas silloin, kun asia koskee vakuutuksenottajan nimissä, puo-
lesta tai hyväksi tehtyä oikeustointa tai annettua sitoumusta, 
tai kun häneen on kohdistettu korvausvaatimus yhteisvastuul-
lisesti vakuutuksenottajan kanssa.

OI 3  Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue
Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka on saatettu Suo-
messa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. 
Jos kyseessä on ilman oikeudenkäyntiä ratkaistava riita-asia, voi-
daan vakuutusta käyttää sellaisissa asioissa, jotka olisi Suomessa 
voitu välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. 

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallin-
nollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi 
hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, 
markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Va-
kuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitel-
lään Euroopan unionin tuomioistuimessa.

OI 4  Korvattavat vakuutustapahtumat

4.1 Vakuutustapahtuman määritelmä

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan rii-
dan syntymistä. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määräl-
tään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty 
perusteen tai määrän osalta.

Rikosasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan syytteen nosta-
mista vakuutetun ollessa asianomistajana, syytteen nostamista ja 
jatkamista vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun vi-
rallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen 
peruuttanut. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehake-
mus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, 
kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti 
tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruutta-
nut syytteen.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattu-
nut vakuutustapahtuma. Jos tämä vakuutus kuitenkin on vakuu-
tustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi 
vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus, kiis-
täminen, työsuhteen päättämisilmoitus, syyte taikka epäilty rikos 
perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä va-
kuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaa-
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vansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun 
osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman 
sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuu-
tuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Mikäli vakuutuksen korvauspiiriä on laajennettu ja laajennus on 
ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa alle kaksi vuotta, 
on laajennuksen soveltamisen edellytyksenä se, että ne seikat, 
joihin riita, vaatimus, kiistäminen, työsuhteen päättämisilmoitus, 
syyte taikka epäilty rikos perustuu, ovat syntyneet laajennuksen 
voimaan tulon jälkeen. Vakuutuksen korvauspiirin laajennuksella 
tarkoitetaan vakuutusmäärän korotusta, vakuutuksen voimassa-
oloalueen laajennusta tai vastapuolen kulujen lisäämistä vakuu-
tukseen.

4.2 Yksi vakuutustapahtuma

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun
●● kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, 

rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella tai
●● vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka 

perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoi-
meen tai oikeudenloukkaukseen taikka samaan tai samanlai-
seen, vaikkakin eriperusteiseen vaatimukseen.

OI 5  Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,

1) jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa,

2) joka liittyy muuhun kuin vakuutuskirjassa mainittuun toimin-
taan,

3) oka liittyy vakuutetun yrityksen, yrityksen omistukseen oike-
uttavien osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen taik-
ka liiketoiminnan tai sen osan luovutukseen,

4) jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys,

5) jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina; va-
kuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustan-
nukset,

6) joka liittyy saatavaan tai vaateeseen, joka on vakuutetulle siir-
retty, ellei siirrosta riidan syntyessä ole kulunut kahta vuotta,

7) jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan aja-
masta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa, asian-
omistajan vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudelli-
sesta vaatimuksesta,

8) joka liittyy vakuutettua vastaan esitettyyn sellaiseen tekoon 
perustuvaan yksityisoikeudelliseen vaatimukseen, josta va-
kuutettu on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai 
rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännös-
ten perusteella; vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuu-
tuksenottajan kustannukset, mikäli asiassa hänen osaltaan on 
kysymys työnantajan korvausvastuusta,

9) joka liittyy vakuutetun esittämään sellaiseen tekoon perustu-
vaan yksityisoikeudelliseen vaatimukseen, josta tämä on tuo-
mittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen 
tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella,

10) jossa on kysymys oikeushenkilön rangaistusvastuusta,

11) jossa vakuutettu on osallisena moottoriajoneuvon tai vesikul-
kuneuvorekisteristä annetun lain mukaisen rekisteröitävän 
vesikulkuneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan ominai-
suudessa taikka josta vakuutetulle aiheutuneita kustannuksia 
korvataan vastuuvakuutuksesta,

12) joka liittyy konkurssiin,

13) joka liittyy ulosottoon, täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon 
liittyvään täytäntöönpanoon,

14) joka liittyy yrityksen saneeraukseen tai yksityishenkilön vel-
kajärjestelystä annettujen lakien mukaiseen menettelyyn tai 
maaseutuelinkeinolain mukaiseen maatalouden harjoittajan 
vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn,

15) jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuu-
tustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai 
osittain korvattava oikeusturvavakuutuksesta,

16) jota käsitellään ryhmäkanteena ja jossa vakuutettu on hakija-
na tai ryhmän jäsenenä,

17) joka liittyy patenttiin tai muuhun aineettomaan oikeuteen.

OI 6  Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua
6.1 Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, siitä on kirjallisesti 
ilmoitettava vakuutusyhtiölle etukäteen. Vakuutusyhtiö antaa täl-
löin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

6.2 Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muu-
ta lakimiestä. Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai 
käyttää asiamiehenään muuta kuin oikeustieteen kandidaatin, 
oikeustieteen maisterin tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suo-
rittanutta asiamiestä, vakuutuksesta ei suoriteta korvausta.

6.3 Vakuutetun on käräjäoikeudessa pääkäsittelyyn edenneis-
sä asioissa vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta 
asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Riita-asioiden sovittelusta 
yleisissä tuomioistuimissa annetun lain mukaisessa sovittelume-
nettelyssä (tuomioistuinsovittelu) käsiteltävässä asiassa kuluvaa-
timusta ei kuitenkaan tarvitse esittää sovittelumenettelystä aiheu-
tuneista kustannuksista. 

Mikäli vakuutetun vastapuolelleen esittämä oikeudenkäyntikulu-
vaatimus on tuomioistuimen päätöksellä hylätty osittain tai ko-
konaan, päätöksestä on valitettava, jos vakuutusyhtiö niin vaatii. 
Jos vakuutettu jättää kuluvaatimuksen esittämättä tai luopuu siitä 
taikka ei suostu valittamaan tuomioistuimen päätöksestä, vakuu-
tuksesta suoritettavaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan 
evätä kokonaan.

6.4 Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian hoitamisesta aiheu-
tuneiden kustannusten määrää vakuutusyhtiötä sitovasti.

Vakuutetun mahdollisesti asiamiehelleen suorittama korvaus 
asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido vakuutusyhtiötä arvioi-
taessa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta.

OI 7  Korvaussäännökset

7.1 Vakuutusmäärä

7.1.1 Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhti-
ön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutus-
tapahtumassa. 

7.1.2 Vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden enimmäismää-
rä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn, tuomioistuinsovittelun 
tai välimiesmenettelyn aloittamista aiheutuneista kustannuksista 
sekä kustannuksista asiassa, jotka on ratkaistu ilman oikeuden-
käyntiä, on kuitenkin 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuu-
tusmäärästä.

7.1.3 Mikäli riidanalaisen etuuden arvo on rahassa arvioitavissa, 
vakuutuksesta korvataan riita- ja hakemusasiassa sekä vakuute-
tun ollessa rikosasiassa asianomistajana enintään kaksinkertainen 
määrä riidanalaiseen etuuteen nähden. Etuuden määrää arvioi-
taessa ei oteta huomioon korko-, asianosais- tai asianajo- eikä 
oikeudenkäyntikuluvaatimuksia. Mikäli riidan kohteena on tois-
tuvaisluonteinen maksu, määrää arvioitaessa otetaan huomioon 
enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä. 

7.1.4 Yhden vakuutuskauden aikana sattuneista vakuutustapah-
tumista korvataan yhteensä enintään vakuutusmäärän kaksinker-
tainen määrä.
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7.2 Omavastuu
Korvattavista kustannuksista vähennetään vakuutuskirjaan mer-
kitty omavastuu.

7.3 Korvattavat kustannukset
Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet va-
kuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeuden-
käyntikulut seuraavasti:

7.3.1 Riita- ja hakemusasiassa
Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet 
kulut.

Jos edellytyksenä asian saattamiselle tuomioistuimen tutkittavak-
si on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa 
tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun asia voi-
daan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Kun asiaa on käsitelty tuomioistuinsovittelussa, korvataan vakuu-
tuksesta myös sovittelijan mahdollisen avustajan palkkiosta ja ku-
luista riidan osapuolten pääluvun mukaisesti laskettu vakuutetun 
osuus.

Jos vakuutetun ja jutussa vastapuolena olevan elinkeinonharjoit-
tajan tai oikeushenkilön välistä riita-asiaa on käsitelty muussa 
vapaaehtoisessa sovittelussa kuin tuomioistuinsovittelussa, kor-
vataan myös sovittelijan palkkiosta riidan osapuolten pääluvun 
mukaisesti laskettu vakuutetun osuus. Sovittelijan palkkion kor-
vaaminen edellyttää, että sovittelija on asianajaja tai muu laki-
mies.

7.3.2 Rikosasiassa
7.3.2.1 Asianomistajana
Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet 
oikeudenkäyntikulut siltä osin, kuin oikeudenkäynnissä on kysy-
mys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudelli-
sesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

7.3.2.2 Vastaajana
Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet 
oikeudenkäyntikulut, jos kysymyksessä on asianomistajan vakuu-
tettua vastaan ajama syyte silloin, kun virallinen syyttäjä on päät-
tänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut.

7.3.3. Muutoksenhausta hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen
Jos muutoksenhaku hovioikeuteen edellyttää käsittelylupaa tai 
korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta 
aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta vain siinä ta-
pauksessa, että lupa on myönnetty.

Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämisestä aiheutuneet 
kustannukset korvataan vain, jos korkein oikeus on hyväksynyt 
kantelun, tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn mää-
räajan.

7.3.4 Yhteinen etu
Mikäli asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun 
omasta edusta taikka vakuutetulla on asiassa valvottavana yhtei-
nen etu muiden kuin tällä vakuutuksella vakuutettujen henkilöi-
den kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi 
katsottava osa kustannuksista.

7.4 Korvauksen määrä ja sen laskeminen sekä arvonlisävero

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut mää-
rätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa 
annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mu-
kaisesti.

Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai jonkin muun 
syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeuden-
käyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti 
tai sovintoteitse, korvattavat kustannukset määritellään ottaen 

huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai 
maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään 
tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoit-
tama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin 
perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kär-
sittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen 
työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuul-
lisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden 
arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. 
Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuute-
tun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentä-
mään tai hakemaan takaisin asianajolaskuun tai oikeudenkäyn-
tikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään laskuun 
sisältyvä arvonlisävero.

Arvonlisäveroa ei korvata myöskään silloin, kun vakuutetulla tai 
korvauksen saajalla on palautusoikeus arvonlisäveroon.

7.5 Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata

Vakuutuksesta ei korvata
●● kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapah-

tumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta sel-
vittelystä taikka sellaisesta riitaisenkin asian selvittelystä tai 
hoitamisesta, minkä seurauksena vakuutettu perustellustikin 
luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan

●● vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen 
oikeudenkäyntikuluja ellei tästä ole erikseen sovittu ja tätä ole 
merkitty vakuutuskirjaan

●● tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustan-
nuksia

●● vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetys-
tä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, 
joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omas-
ta, kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aihe-
uttavasta menettelystä

●● oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheu-
tuneita kuluja

●● muun kuin oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimi-
sesta aiheutuneita kuluja, jos lausunto ei tue vakuutetun asi-
assa esittämiä vaatimuksia tai vastapuolen vaatimusten kiis-
tämistä

●● rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä taikka riko-
sasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja

●● kustannuksia sellaisista seikoista tai todisteista, joita tuomiois-
tuin ei ota huomioon

●● kustannuksia, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä ovat 
aiheuttaneet jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä nou-
dattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä tai esittämällä 
väitteen, jonka he ovat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää 
aiheettomaksi, taikka muutoin ovat oikeudenkäyntiä pitkittä-
mällä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet

●● kustannuksia oikeudenkäynnistä, jonka vakuutettu tai hänen 
asiamiehensä on aloittanut ilman, että vastapuoli on antanut 
siihen aihetta, taikka muutoin ovat tahallisesti tai huolimatto-
muudesta aiheuttaneet tarpeettoman oikeudenkäynnin

●● välimiehen palkkiota ja kuluja.

7.6 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

7.6.1 Vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vakuutetun oikeuden-
käyntikuluista ja asianajokuluista tuomioistuimen lainvoimaisen 
päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.

7.6.2 Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vä-
hentämään asianajolaskuun sisältyvän veron, vakuutusyhtiö suo-
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rittaa vakuutetulle korvauksen asianajo- ja oikeudenkäyntikuluis-
ta vakuutetun suorittamaa maksettua laskua vastaan.

7.6.3 Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden vähennykseksi on 
luettava kulukorvaus, jonka vakuutetun vastapuoli on tuomittu 
tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle, mikäli se on saatu peri-
tyksi maksuvelvolliselta.

7.6.4 Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuu-
tetulle kulukorvausta, joka vakuutuksesta korvausta suoritettaes-
sa on maksamatta, vakuutettu on velvollinen ennen korvauksen 
suorittamista siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen vakuutus-
yhtiölle vakuutuksesta suoritettavan korvauksen määrään asti.

Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kustannuksista itse 
sen vuoksi, että kustannukset ylittävät kohdassa 7.1 mainitun 
enimmäiskorvauksen, vakuutettu on velvollinen siirtämään vas-
tapuolen kulukorvauksesta vakuutusyhtiölle sen osan, joka ylittää 
vakuutetun itse maksaman osuuden.

7.6.5 Jos vakuutetun vastapuolen maksettavaksi tuomittu tai so-
vittu kulukorvaus on maksettu vakuutetulle tai hän on muutoin 
saanut lukea sen hyväkseen, vakuutetun on palautettava vakuu-
tusyhtiölle kulukorvaus korkoineen vakuutuksesta suoritetun kor-
vauksen määrään asti.

7.7 Vastapuolen kulut 

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun maksettavaksi tuomitut oi-
keudenkäyntikulut, mikäli tästä on erikseen sovittu ja tämä on 
merkitty vakuutuskirjaan.

Korvaus vakuutetun maksettavaksi tuomituista oikeudenkäynti-
kuluista voi olla enintään puolet vakuutusmäärästä ja ehtokohdan 
7.1.3 tarkoittamissa asioissa enintään sama määrä, mitä vakuute-
tun omien korvattavien asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen määrä 
voi olla.

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun vastapuolen välttämättömät 
ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka vakuutettu 
on tuomittu korvaamaan asiassa, jos vakuutetulle aiheu-tuneet 
omat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut korvataan tästä oikeustur-
vavakuutuksesta

LISÄTURVAVAKUUTUKSET
Jos erikseen on sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan, 
sisältyy vakuutukseen myös varallisuusvastuuvakuutus (VV), Ri-
kosvakuutus (RI) tai työkyvyttömyyskeskeytysvakuutus (TK).

VV VARALLISUUSVASTUUVAKUUTUS

VV 1 Vakuutuksen tarkoitus
Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyh-
tiö) sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL) 
mukaisesti
●● korvaamaan kohdassa VV 3.1 mainitut vahingot ja ehdoissa 

erikseen mainitut muut kustannukset,
●● huolehtimaan vahingonkorvauksen perusteiden ja määrän sel-

vityksestä,
●● neuvottelemaan korvauksen vaatijan kanssa,
●● hoitamaan tai korvaamaan oikeudenkäynnin, jos korvauskysy-

mys joutuu oikeuskäsittelyyn.

Vakuutus koskee vakuutuksenottajan harjoittamaa ja vakuutuk-
sesta sovittaessa vakuutusyhtiölle ilmoittamaa, vakuutuskirjaan 
merkittyä toimintaa (vakuutettu toiminta).

VV 2 Vakuutuksen voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Suomessa ja koskee voimassaoloalueella 
harjoitettua vakuutettua toimintaa ja siellä voimassa olevan oi-
keuden mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia.

VV 3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset

3.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan toiselle aiheuttama 
sellainen taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- 
tai esinevahinkoon.

Edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja on vakuutus-
kauden aikana tapahtuneen teon tai laiminlyönnin seurauksena 
voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta 
joko
●● toimeksiantajalleen tämän kanssa tekemänsä sopimuksen pe-

rusteella tai
●● muulle kuin toimeksiantajalleen voimassa olevan oikeuden 

mukaan

3.1.1 Tietyt toimialat ja korvattavien vahinkojen laajennus
Poiketen kohdasta VV 3.1 korvataan vakuutuksesta myös sellai-
nen vakuutuskauden aikana todettu vahinko, joka on aiheutettu 
tämän tai muun OPssa voimassa olleen varallisuusvastuuvakuu-
tuksen voimassaoloaikana. Lisäksi korvataan sellainen vakuutus-
kauden aikana todettu vahinko, joka on aiheutettu tätä vakuutusta 
välittömästi edeltäneen varallisuusvastuuvakuutuksen voimassa-
oloaikana, mutta jota ei korvata edeltäneestä varallisuusvastuu-
vakuutuksesta sen vuoksi, että vahinko on todettu vakuutuksen 
päättymisen jälkeen.

Tämä laajennus koskee seuraavia toimialoja
●● isännöitsijätoimisto
●● lakiasiaintoimisto
●● asianajotoimisto
●● tili- ja kirjanpitotoimisto
●● tilintarkastustoimisto
●● autokatsastus
●● käännöspalvelu

3.2 Rajoitukset

3.2.1 Itselle aiheutunut vahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuk-
senottajalle itselleen.

3.2.2 Sopimuksen mukainen työsuoritus
Vakuutuksesta ei korvata toimeksiantosopimukseen perustuvan 
työn tuloksen korjaamiseksi suoritettua työtä tai työn uudelleen 
suorittamista siinäkään tapauksessa, että tuollaisen työn suorittaa 
joku muu kuin vakuutuksenottaja.

3.2.3 Työntekijä ja osakaskumppani
Vakuutuksesta ei korvata vakuutuksenottajan palveluksessa ole-
valle tai tällaiseen rinnastettavalle henkilölle taikka osakaskump-
panille aiheutettua vahinkoa.

3.2.4 Henkilö- ja esinevahinko
Vakuutuksesta ei korvata henkilö- eikä esinevahinkoa tai sellai-
seen yhteydessä olevaa taloudellista vahinkoa.

Esinevahingoksi katsotaan myös muun muassa käteisen rahan, 
arvopapereiden, käyttämättömien postimerkkien, kuponkien, 
vekselien, shekkien ja vastaavien saamistodistuksien tuhoutumi-
nen, vaurioituminen tai hukkaan joutuminen.

3.2.5 Käteisen rahan maksaminen tai vastaanottaminen
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu laskuvirheestä 
käteistä rahaa vastaanotettaessa tai maksettaessa.

3.2.6 Lukkojen sarjoitus- ja uusimiskulut
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu lukkojen sar-
joittamisesta tai uusimisesta
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3.2.7 Sopimusvastuu
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin, kun korvausvastuu 
perustuu toimeksiantosopimuksen sellaiseen määräykseen, jolla 
vakuutuksenottaja on ottanut itselleen enemmän vastuuta, kuin 
hänellä olisi voimassa olevan oikeuden mukaan samassa sopi-
mussuhteessa ilman tuollaista sopimusmääräystä.

3.2.8 Vastuu samaan omistukseen kuuluvalle yritykselle
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
●● vakuutuksenottajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yh-

tiölle tai
●● yritykselle, joka enemmistöomistuksen perusteella tai muutoin 

kuuluu samaan määräysvaltaan kuin vakuutuksenottaja.

3.2.9 Tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu vahinko
Vakuutuksesta ei korvata vakuutuksenottajan tai muun henkilön, 
jonka puolesta vakuutuksenottaja on vahingonkorvausvastuussa, 
tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheuttamaa vahinkoa (ks. 
YL 7).

Vahinkoa voidaan pitää tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella 
aiheutettuna mm. silloin, jos vahingon aiheuttanut teko, toimin-
tatapa tai laiminlyönti on sisältänyt olosuhteet huomioiden huo-
mattavan riskin vahingon syntymisestä.

3.2.10 Sakko
Vakuutuksesta ei korvata sakkoa tai muuta sen kaltaista seuraa-
musta.

3.2.11 Muu vastuuvakuutus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka korvataan vakuutuk-
senottajan muusta vastuuvakuutuksesta.

3.2.12 Immateriaalioikeudet
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai kustannuksia, jotka ovat 
aiheutuneet tai jollakin tavoin johtuvat immateriaalioikeuden 
loukkauksesta.

VV 4 Suojeluohjeet
4.1 Vakuutuksenottajan on käytettävä alalla tavanomaisia toimek-
siantosopimusehtoja (ks. YL 6.1).

4.2 Vakuutuksenottajan on käyttäessään toimeksiantonsa suorit-
tamiseen ulkopuolista palveluntarjoajaa velvoitettava tämä otta-
maan varallisuusvastuuvakuutus ja pitämään se voimassa.

4.3 Lisäksi vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutuskirjaan 
merkittyjä tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita.

VV 5 Vahingon selvittäminen

5.1 Vakuutusyhtiön velvollisuudet

Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutuksenottajalla vahingonkor-
vausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuu-
luvasta vahingosta, jonka määrä ylittää vakuutuksen omavastuun 
ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa.

Jos vakuutuksenottaja korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy 
vaatimuksen, ei tämä sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen 
määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea.

Jos vakuutusyhtiö on päässyt vahingonkärsijän kanssa sopimuk-
seen vahinkojen korvaamisesta eikä vakuutuksenottaja tähän so-
pimukseen suostu, ei vakuutusyhtiö ole tämän jälkeen velvollinen 
korvaamaan sopimuksen jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä 
korvaamaan enempää kuin se edellä mainitun sopimuksen perus-
teella olisi korvannut. Vakuutusyhtiö ei myöskään ole velvollinen 
selvittämään asiaa enempää.

5.2 Vakuutuksenottajan velvollisuudet

Vakuutuksenottaja on velvollinen

●● omalla kustannuksellaan osallistumaan vahingon selvittelyyn,
●● esittämään vakuutusyhtiölle kaikki hallussaan olevat tiedot, 

asiakirjat sekä muun aineiston, joilla on merkitystä vahingon 
selvittelyssä,

●● hankkimaan tai valmistamaan tarpeelliset selvitykset ja tutki-
mukset, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin vakuutuksenot-
tajan saatavilla, sekä

●● varaamaan vakuutusyhtiölle mahdollisuuden myötävaikuttaa 
sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen.

VV 6 Oikeudenkäynti
Mikäli vahingonkorvausvaatimus, joka perusteeltaan koskee va-
kuutuksesta korvattavaa 13 vahinkoa, joutuu oikeuden käsiteltä-
väksi, on vakuutuksenottajan saatuaan tiedon oikeudenkäynnistä 
välittömästi ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle.

Mikäli vahingonkorvausvaatimus määrältään ja perusteeltaan 
koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, maksaa vakuutusyh-
tiö oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset edellyttäen, että
●● vahinkoilmoitus on tehty ennen vastineen antamista ja
●● vakuutusyhtiö hyväksyy käytetyn oikeudenkäyntiasiamiehen.

Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, korvataan 
ainoastaan vakuutuksen piiriin kuuluvan korvausvaatimuksen 
osuus kustannuksista.

Vakuutusyhtiöllä on aina oikeus ottaa oikeudenkäynti hoidetta-
vakseen.

VV 7 Korvaussäännöt

7.1 Vahingonkorvaus

Vakuutuksesta korvataan se vahingonkorvaus, jonka vakuutuk-
senottaja on velvollinen maksamaan. Vahingonkorvauksen määrä 
lasketaan vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäy-
tännön mukaisesti.

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisävero-
lain säännökset. Veron osuutta ei makseta silloin, kun se voidaan 
vähentää vakuutetun tai korvauksen saajan verotuksessa. Arvon-
lisäveroa ei korvata myöskään silloin, kun vakuutetulla tai korva-
uksen saajalla on palautusoikeus arvonlisäveroon.

Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman 
vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, 
joka vastaa vakuutuksenottajan osuutta korvausvelvollisuudesta. 
Jos muuta perustetta ei ole, korvausta maksetaan pääluvun mu-
kaisesti.

7.2  Välittömästi uhkaavan vaaran torjuntakulut

Vakuutetulla on vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tai 
satuttua velvollisuus huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoit-
tamisesta (ks. YL 6.2). Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä 
toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vas-
tuuvahingon uhka, mutta ei tätä pitemmälle ulottuvia vahingon 
jälkitoimia, ellei vakuutusyhtiön kanssa erikseen toimenpiteistä 
sovita. Näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet kus-
tannukset korvataan vakuutuksesta.

7.3 Selvitys- ja oikeudenkäyntikulut

Vakuutuksesta korvataan lisäksi vahingon selvittelystä aiheutu-
neet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset, ei kuitenkaan sel-
laisia vakuutuksenottajalle syntyviä selvityskustannuksia, jotka 
vakuutuksenottaja on vakuutusehtojen mukaan velvollinen itse 
maksamaan tai joista ei ole vakuutusyhtiön kanssa erikseen so-
vittu.

Oikeudenkäyntikulut korvataan kohdassa 6 kerrotulla tavalla.
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7.4 Korvauksen enimmäismäärä

Yhden vahingon perusteella maksettavien korvausten yhteisenim-
mäismäärä on selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikus-
tannukset mukaan lukien vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmää-
rä. Torjuntakustannukset korvataan YL 6.2 kohdan mukaisesti.

Yhden vakuutuskauden aikana aiheutetuista vahingoista korva-
taan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä enintään kaksin-
kertaisena.

7.5 Sarjavahinko

Samasta teosta tai laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot katso-
taan yhdeksi vahingoksi siitä riippumatta, onko vahingot todettu 
yhden vai useamman vakuutuskauden aikana.

Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, kat-
sotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana 
ensimmäinen vahinko on aiheutettu.

7.6 Omavastuu

Jokaisessa vahingossa vakuutuksenottajalla on vakuutuskirjaan 
merkitty omavastuu, joka vähennetään ehtojen mukaan lasket-
tujen vahingonkorvauksen, torjuntakustannusten sekä selvitys-, 
neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikustannusten yhteismääräs-
tä.

RI RIKOSVAKUUTUS
Jos erikseen on sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan, 
sisältyy vakuutukseen myös rikosvakuutus.

1 Vakuutuksen tarkoitus
Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyh-
tiö) sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL) 
mukaisesti korvaamaan kohdassa 3.1 mainituista äkillisistä, ennal-
ta arvaamattomista vahingoista aiheutuneen suoranaisen taloudel-
lisen vahingon ja ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset.

2 Vakuutuksen voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Suomessa, ellei toisin ole sovittu ja tästä 
tehty merkintää vakuutuskirjaan.

3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset

3.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle aiheutunut välitön talou-

dellinen vahinko, joka kohtaa vakuutetun omaisuutta ja aiheutuu 
omaisuusrikoksesta, jonka vakuutettuun työsopimussuhteessa 
oleva henkilö, tai muu henkilö joko yksin tai yhdessä sanotun työ-
sopimussuhteessa olevan henkilön kanssa, on tehnyt tarkoitukse-
naan saada oikeudetonta taloudellista etua itselleen tai toiselle.

Vakuutuksesta korvataan myös muulle kuin vakuutetulle aiheutu-
nut välitön taloudellinen vahinko, jos vakuutuksenottaja on työn-
antajana vastuussa työntekijän työssä omaisuusrikoksella aiheut-
tamasta vahingosta ja vakuutuksenottaja osoittaa, ettei se, eikä 
sen työnjohto tiennyt, eikä heidän pitänytkään tietää työntekijän 
menettelystä.

Omaisuusrikoksella tarkoitetaan seuraavia rikoksia, myös lievissä 
ja törkeissä muodoissaan, siten kuin ne on määritelty Suomen 
rikoslaissa:
●● kavallus
●● petos
●● väärennys
●● rahanväärennys
●● atk-petos (RL 36 luku 1§ 2 mom.)

●● luottamusaseman väärinkäyttö
●● kiristys 
●● muu Suomen rikoslaissa kriminalisoitu omaisuuteen kohdis-

tuva rikos, joka tehdään tarkoituksena saada oikeudetonta 
taloudellista etua itselle tai toiselle ja aiheuttaa vakuutetulle 
taloudellista vahinkoa.

Edellytyksenä on, että vahinko aiheutetaan vakuutuskauden aika-
na ja todetaan viimeistään 12 kuukauden kuluessa vakuutuskau-
den päättymisestä.

Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutuu kadon-
neen tai varastetun pankki- tai luottokortin väärinkäytöstä, kun 
väärinkäytökseen on syyllistynyt joku muu kuin vakuutuksenot-
tajan työntekijä. Kadonneen tai varastetun pankki- tai luottokor-
tin väärinkäytöstä syntyneitä vahinkoja korvataan enintään 24 
tunnin ajalta kortin katoamisesta tai varastamisesta.

3.2 Rajoitukset

3.2.1 Tapahtumat ennen vakuutuksen voimaantuloa
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat ennen va-
kuutuksen voimaantuloa tapahtuneista teoista tai laiminlyönneis-
tä taikka niiden peittämiseksi vakuutuskauden aikana tapahtuvis-
ta teoista tai laiminlyönneistä.

3.2.2 Murto
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu anastamisesta 
tai vahingonteosta, jos vakuutuksenottajan toimitiloihin on mur-
tauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen taikka tunkeu-
duttu muunlaista väkivaltaa käyttäen tai avaimella, joka on saatu 
haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

3.2.3 Ryöstö
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu ryöstöstä tai 
sen yrityksestä.

3.2.4 Kuljetettavana oleva omaisuus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kuljetettavana 
olevalle omaisuudelle.

3.2.5 Panttivangin ottaminen
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu Rikoslain 25 
luvun 4 §:n mukaisesta panttivangin ottamisesta.

3.2.6 Tahaton toimenpide tai laiminlyönti
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu erehdyksestä 
tai muusta tahattomasta toimenpiteestä taikka tällaisesta laimin-
lyönnistä.

3.2.7 Itse aiheutettu vahinko 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka vakuutuksenottaja, 
tämän omistaja, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja aiheuttaa, 
paitsi jos tämä katsotaan työntekijäksi.

3.2.8 Katoaminen ja unohtaminen
Vakuutuksesta ei korvata omaisuuden katoamista tai unohtamista 
eikä varkautta, jos 
●● vahinkotapahtumaa ei voida määritellä tai
●● vasta inventaarin yhteydessä todetaan katoaminen tapahtu-

neeksi.

3.2.9 Ammattisalaisuuden tai luottamuksellisten tietojen 
luovuttaminen
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka suoraan tai epäsuorasti 
aiheutuu siitä, että luottamuksellisiin tietoihin, kuten liikesalai-
suudet, asiakastiedot tai tietokoneohjelmat, on päästy käsiksi. 

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, jossa ammattisalai-
suutta tai luottamuksellista tietoa käytetään omaisuusrikoksessa, 
josta aiheutuu välitöntä taloudellista vahinkoa.
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3.2.10 Epäsuorat tai välilliset vahingot
Vakuutuksesta ei korvata tulon tai voiton menetystä tai muuta 
epäsuoraa tai välillistä vahinkoa. Välilliseksi vahingoksi katsotaan 
myös koron, osingon, maksun tai muun vastaavan etuuden mene-
tys tai saamatta jääminen.

3.2.11 Muu vakuutus 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka varalle vakuutuksenot-
tajalla on muu vakuutus.

4 Suojeluohjeet
Vakuutuksenottajan on noudatettava jäljempänä mainittuja, va-
kuutuskirjaan merkittyjä tai muutoin kirjallisesti annettuja suoje-
luohjeita (ks. Yleiset sopimusehdot kohta 6.1). 

Vakuutuksenottajan on vähintään kerran vuodessa tehtävä tava-
ravaraston ja koneiden inventointi sekä inventaarin tarkastus sa-
moin kuin järjestettävä asianmukainen tilintarkastus ja valvonta.

Vakuutuksenottajalla tulee olla
●● yritysjohdon hyväksymät kirjalliset tietoturvaohjeet,
●● ohjeet järjestelmien, ohjelmien sekä käytön dokumentoinnista,
●● kirjalliset ohjeet toistuvien työtehtävien suorittamistavasta 

sekä siitä, kuka vastaa näiden ohjeiden muuttamisesta, jake-
lusta ja säilyttämisestä sekä

●● tietojärjestelmien käyttäjille ja päätteille määritellyt käyttöoi-
keudet.

5 Korvaussäännöt

5.1 Korvauksen määrä

Vahingon määrän tulee olla tilintarkastajan tai vakuutusyhtiön 
hyväksymän muun ulkopuolisen asiantuntijan vahvistama. Ellei 
korvattavasta määrästä päästä yksimielisyyteen, korvataan vahin-
kotapahtumassa enintään tuomioistuimen vahvistama määrä. 

Rahan, saatavien ja arvopapereiden menetykset korvataan sen ar-
von mukaan, joka niillä oli vahingon syntyessä.

Tietovälineelle tallennettujen tietojen ja ohjelmien korvausperus-
teena ovat vastaavien ohjelmien ja tietojen uudelleenmuodostami-
sesta syntyvät kustannukset, joita ovat tarvittavat hankintakulut, 
materiaali- ja työkustannukset sekä tietokoneajokustannukset.

Jos menetettyjen tietojen tai ohjelmien uudelleenmuodostaminen 
ei ole tarpeellista tai jos sitä ei tehdä kahden vuoden kuluessa 
vahinkotapahtumasta, korvataan ainoastaan kustannukset, jotka 
aiheutuvat tuhoutuneiden tai vahingoittuneiden tietovälineiden 
uusimisesta.

5.2 Omavastuu ja vakuutusmäärä

Vakuutuksenottajalla on vakuutuskirjassa mainittu omavastuu 
vahingon määrästä jokaisessa vahinkotapahtumassa.

Saman vakuutuskauden aikana sekä yhdestä vahinkotapahtumas-
ta syntyneet vahingot korvataan yhteensä enintään vakuutuskir-
jaan merkittyyn vakuutusmäärään saakka.

Yhden henkilön tai useiden henkilöiden yhdessä tekemien saman-
tyyppisten rikosten taikka saman rikoksen aiheuttamat vahingot 
katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi, jonka ajankohtana pide-
tään ensimmäisen vahingon syntymistä.

5.3 Arvonlisävero

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäveroa 
koskevat säännökset. Veron osuutta ei makseta silloin, kun se voi-
daan vähentää korvauksen saajan verotuksessa.

5.4 Monivakuutus

Jos sama omaisuus on vakuutettu usealla vakuutuksella saman 

vahingon varalta, on kyseessä monivakuutus, jolloin korvaus las-
ketaan Vakuutussopimuslain 59 § mukaisesti.

5.5 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

Vakuutus korvaa vakuutuksenottajan oikeudenkäyntikulut tämän 
vaatiessa vahingonkorvausta näiden ehtojen tarkoittamaa omai-
suusrikosta koskevassa oikeudenkäynnissä.

Vakuutuksenottaja on velvollinen vakuutusyhtiön vaatimuksesta 
tekemään tapahtumasta rikosilmoituksen.

Pankki- tai luottokortin käytössä ja säilyttämisessä on noudatetta-
va korttiehdon määräyksiä. Kortin katoamisesta tai varastamisesta 
on viipymättä ilmoitettava kortin myöntäneelle luottolaitokselle.

6 Voimassaoloalueen laajentaminen
Mikäli vakuutuksen voimassaoloaluetta kohdan 2 mukaisesti laa-
jennetaan, määritellään vahinkotapahtuma kuitenkin Suomen Ri-
koslain mukaisesti.

TK TYÖKYVYTTÖMYYSKESKEYTYSVAKUUTUS

TK 1 Vakuutuksen tarkoitus
Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyh-
tiö) sitoutuu Perusvakuutuksen keskeytysvakuutusehtojen (KE) ja 
näiden lisäehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL) mukaisesti 
korvaamaan kohdassa TK 3 mainitut, yrittäjän tai työntekijän työ-
kyvyttömyydestä aiheutuneet vahingot.

TK 2 Vastuuaika ja omavastuu

2.1 Vastuuaika

Vakuutuskirjaan merkitty vastuuaika on se yhtenäinen omavas-
tuuajan päättymisestä alkava ajanjakso, jonka aikana syntynyt 
keskeytysvahinko korvataan vakuutuksesta.

Työkyvyttömyyskeskeytysvakuutuksen vastuuaika on 12 kuu-
kautta.

Jos saman vamman tai sairauden seurauksena on useita työky-
vyttömyysjaksoja, on kyseessä yksi keskeytysvahinko, josta suo-
ritetaan korvausta vain siltä osin, kun jaksot ovat 12 kuukauden 
kuluessa omavastuuajan päättymisestä.

2.2 Omavastuu

Korvausta ei makseta tapaturmasta johtuen 3 vuorokauden ja sai-
raudesta johtuen 14 vuorokauden pituiselta omavastuuajalta, joka 
lasketaan keskeytysvahingon alkamishetkestä.

TK 3 Vahingot

3.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan liiketoiminnan keskeytyksen tai vähe-
nemisen aiheuttama taloudellinen vahinko, joka on suoranainen 
seuraus 
●● vakuutuksenottajan hyväksi työskentelevän omistajan tai joh-

tajan asemassa olevan yrittäjän taikka
●● vakuutuksenottajan palveluksessa vakituisessa työsuhteessa 

olevan työntekijän vakuutuskaudella sattuneesta kuolemasta 
tai lääkärin toteamasta työkyvyttömyydestä. 

Kuoleman tai työkyvyttömyyden syynä on oltava vakuutuskaudel-
la saatu vamma tai alkanut sairaus.

3.2 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot

3.2.1 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka syynä oleva työ-
kyvyttömyys tai kuolema aiheutuu
●● sairaudesta, josta selviä sairausoireita on ilmennyt tai jonka 
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lääketieteellisen kokemuksen mukaan muutoin on katsottava 
saaneen alkunsa ennen vakuutuksen voimaantuloa tai yrittä-
jän tai työntekijän työskentelyn alkamista yrityksessä,

●● sairaudesta, joka johtuu muusta, ennen vakuutuksen voimaan-
tuloa tai yrittäjän tai työntekijän työskentelyn alkamista yrityk-
sessä saadusta sairaudesta, vammasta tai altistumisesta,

●● raskauden tilasta, synnytyksestä tai raskauden keskeyttämises-
tä tai

●● yrittäjän tai työntekijäin itselleen tahallaan tai törkeällä omalla 
huolimattomuudella aiheuttamasta vammasta tai sairaudesta.

3.2.2 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka syynä olevan työ-
kyvyttömyyden tai kuoleman aiheuttanut vamma on saatu tai sai-
raus alkanut yrittäjän tai työntekijän täytettyä 65 vuotta.

3.2.3 Korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan vähentää, jos yrit-
täjän tai työntekijän työkyvyttömyys tai kuolema on aiheutunut 
alkoholin tai huumeen käytöstä tai lääkkeen väärinkäytöstä tai 
tämä on oleellisesti vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään.

TK 4 Vahingon määrä
Vahingon määrän ja vakuutusmäärän laskemisessa noudatetaan 
Perusvakuutuksen keskeytysvakuutusehtoja (KE). 

Vahingon määrää laskettaessa otetaan vähennyksenä huomioon 
kohdassa KE 5.3 mainittujen seikkojen lisäksi myös yrittäjälle, 
työntekijälle, avoimen tai kommandiittiyhtiön vastuunalaiselle 
yhtiömiehelle taikka yritykselle lakisääteisistä järjestelmistä tule-
vat korvaukset ja päivärahat, joiden seurauksena vahingon määrä 
on pienentynyt. 

Vakuutuksesta maksettava enimmäiskorvausmäärä vakuutus-
kautta kohden on erikseen merkitty vakuutuskirjaan.

TK 5 Muita määräyksiä
Muilta osin noudatetaan Yritysykkösen keskeytysvakuutus¬ehtoja 
(KE) ja Yleisiä sopimusehtoja (YL).

YLEISET SOPIMUSEHDOT
YL 1 Eräät keskeiset käsitteet
Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt Pohjola Vakuutus Oy:n 
tai A-Vakuutus Oy:n (jäljempänä vakuutusyhtiön) kanssa vakuu-
tussopimuksen. 

Vakuutuksenantajasta käytetään näissä ehdoissa nimitystä vakuu-
tusyhtiö.

Vakuutettu on se, jonka hyväksi vahinkovakuutus on voimassa.

Kuluttaja on henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeitä pääasiassa 
muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa 
varten.

Kuluttajaan rinnastettava vakuutuksenottaja on sellainen luon-
nollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka huomioon ottaen hänen 
elinkeinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä 
olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopimuspuolena rin-
nastettava kuluttajaan.

Vakuutuskausi on sovittu vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen 
voimassaoloaika. Jatkuva vakuutussopimus jatkuu sovitun va-
kuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisa-
no sopimusta.

Suojeluohje on vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin 
kirjallisesti asetettu velvollisuus noudattaa määräyksiä, joilla on 
tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä tai määräys siitä, 
että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai huolehtivalla henkilöllä 
tulee olla määrätty kelpoisuus.

Rajoitusehto on vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muussa 
kirjallisessa sopimuksessa oleva ehto tai määräys, joka määrit-

telee korvauspiirin ulkopuolelle jääviä vahinkoja tai rajoittaa va-
kuutusturvaa. 

YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen 
tekemistä

2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Vakuutusyhtiö antaa ennen vakuutussopimuksen solmimista va-
kuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuk-
sen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusyhtiön 
omista vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutuseh-
doista. Tietoja annettaessa kiinnitetään huomiota myös vakuutus-
turvan olennaisiin rajoituksiin.

Kuluttajille on vakuutusten etämyynnissä lisäksi annettava kulut-
tajasuojalain 6 a luvussa tarkoitetut ennakkotiedot. Etämyynnillä 
tarkoitetaan esim. vakuutusten myymistä puhelimitse tai verkos-
sa.

2.1.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti 
2.1.1.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset
Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaes-
sa antanut vakuutuksenottajalle puutteellisia, virheellisiä tai har-
haanjohtavia tietoja, vakuutusyhtiö oikaisee väärät tiedot viipy-
mättä virheen tultua havaituksi. Vakuutussopimuksen katsotaan 
olevan voimassa oikaistujen tietojen mukaisena siitä alkaen, kun 
tieto oikaisusta on annettu vakuutuksenottajalle.

2.1.1.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien 
vakuutukset
Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa 
jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuu-
tuksesta tai on antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaan-
johtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa 
sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen 
perusteella ollut aihetta käsittää.

2.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonanto-
velvollisuus

2.2.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset
Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan tässä myös vakuutettua sekä 
vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustajaa. 

Vakuutuksenottajan tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa 
oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön esittämiin kysy-
myksiin, sekä ilmoittaa muutkin tiedot, joilla vakuutuksenottaja 
käsitti tai hänen olisi pitänyt käsittää olevan merkitystä vakuu-
tusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja 
vakuutetun tulee lisäksi ilman aiheetonta viivytystä vakuutuskau-
den aikana oikaista vakuutusyhtiölle antamansa vääriksi tai puut-
teellisiksi havaitsemansa tiedot.

2.2.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien 
vakuutukset
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen 
myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön 
esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön 
vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun 
tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä 
oikaista vakuutusyhtiölle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi 
havaitsemansa tiedot.

2.3 Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti

2.3.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset
Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan tässä kohdassa myös vakuutet-
tua sekä vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustajaa. 

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mai-
nittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus 
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ei sido vakuutusyhtiötä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus pitää suorite-
tut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimat-
tomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedon-
antovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan 
evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, 
otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenotta-
jan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, on 
ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuk-
senottajan ja vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu 
sekä olosuhteet muutoin.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun anta-
man väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi 
kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, 
otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmak-
sun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat 
olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen poikkeama annetun tiedon 
ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskor-
vauksen alentamiseen.

2.3.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien 
vakuutukset
Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mai-
nittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus 
ei sido vakuutusyhtiötä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus pitää suorite-
tut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimat-
tomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedon-
antovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan 
evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, 
otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenotta-
jan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, on 
ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuk-
senottajan ja vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu 
sekä olosuhteet muutoin.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun anta-
man väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi 
kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, 
otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmak-
sun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat 
olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen poikkeama annetun tiedon 
ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskor-
vauksen alentamiseen.

YL 3 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen ja vakuutus- 
sopimuksen voimassaolo

3.1 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Vakuutusyhtiön vastuu alkaa osapuolten sopimasta ajankohdasta. 
Jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu, vakuutusyh-
tiön vastuu alkaa silloin, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenotta-
ja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen sopija-
puolen tarjoukseen.

Jos on erityisiä syitä, esimerkiksi vakuutuksenottajan aikaisempi 
maksulaiminlyönti, vakuutuksen laatu tai kesto, vakuutusyhtiön 
vastuu alkaa vasta, kun vakuutuskautta koskeva maksu on suori-
tettu. Maksamisedellytyksistä tehdään merkintä vakuutusmaksua 
koskevaan laskuun.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen va-
kuutushakemuksen vakuutusyhtiölle ja jos on ilmeistä, että va-
kuutusyhtiö olisi hakemuksen hyväksynyt, vastaa vakuutusyhtiö 
myös hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta 
vahingosta.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenotta-
ja on antanut tai lähettänyt vakuutusyhtiön edustajalle, katsotaan 
jätetyksi tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle.

Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokauden aikaan vastaus tai 
hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen 
klo 24.00.

3.2 Vakuutussopimuksen voimassaolo

Vakuutussopimus on joko jatkuva tai määräaikainen. 

Jatkuva vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden 
päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei 
vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö irtisano sopimusta. Vakuu-
tussopimus voi päättyä myös ilman irtisanomista kohdassa 16.4 
mainitusta syystä (omistajan vaihdos).

Määräaikainen vakuutussopimus on voimassa sovitun vakuutus-
kauden, jollei vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö irtisano sopi-
musta tai jollei sopimus pääty vastaavasti kohdassa 16.4 maini-
tusta syystä (omistajan vaihdos). 

Vakuutussopimus voi päättyä myös muista jäljempänä kohdissa 
4.2.1 ja 16 mainituista syistä.

YL 4 Vakuutusmaksu

4.1 Vakuutusmaksun suorittaminen

4.1.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset
Vakuutusmaksu on suoritettava viimeistään vakuutusyhtiön lä-
hettämässä laskussa mainittuna eräpäivänä. Ensimmäistä maksua 
ei kuitenkaan tarvitse suorittaa ennen vakuutusyhtiön vastuun al-
kamista, ellei maksun suorittaminen ole vakuutusehtojen mukaan 
vakuutusyhtiön vastuun alkamisen edellytys, eikä myöhempiä 
maksuja ennen sovitun vakuutusmaksukauden tai vakuutuskau-
den alkamista.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhti-
ön vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutusyhtiöllä on 
oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksil-
laan lyhennetään. 

4.1.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien 
vakuutukset
Vakuutusmaksu on suoritettava viimeistään vakuutusyhtiön 
lähettämässä laskussa mainittuna eräpäivänä. Vaikka laskun 
eräpäivä olisi aikaisemmin, vakuutusmaksu voidaan suorittaa 
kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt va-
kuutuksenottajalle laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan 
tarvitse suorittaa ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista, ellei 
maksun suorittaminen ole vakuutusehtojen mukaan vakuutusyh-
tiön vastuun alkamisen edellytys, eikä myöhempiä maksuja en-
nen sovitun vakuutusmaksukauden tai vakuutuskauden alkamis-
ta. Jos vakuutusyhtiön vastuu alkaa joltakin osin myöhemmin, 
tätä osaa koskevaa vakuutusmaksua ei tarvitse suorittaa ennen 
vastuun alkamista.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön 
vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on 
oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksil-
laan lyhennetään.

Vakuutuksenottajan maksusuoritus kohdistetaan vakuutussopi-
mukseen kuitenkin ensisijaisesti maksetun laskun viitetietojen 
mukaisesti, ellei vakuutuksenottaja ole suorituksen yhteydessä 
kirjallisesti erikseen toisin määrännyt.

4.2 Vakuutusmaksun viivästyminen

4.2.1 Irtisanomisoikeus viivästymisen johdosta
Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun suoritta-
misen eräpäivään mennessä, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa 
vapaaehtoinen vakuutus päättyväksi 14 vuorokauden kuluttua ir-
tisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Jos vakuutuksenottaja suorittaa koko vakuutusmaksun ennen ir-
tisanomisajan päättymistä, ei vakuutus kuitenkaan pääty irtisano-
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misajan kuluttua. Vakuutusyhtiö mainitsee tästä mahdollisuudes-
ta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa.

Jos vakuutuksenottajana on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastetta-
va vakuutuksenottaja ja maksun laiminlyönti on johtunut vakuu-
tuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairau-
den, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa 
ilman omaa syytä, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta 
vasta 14 vuorokauden kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus 
päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irti-
sanomisajan päättymisestä. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava 
kirjallisesti vakuutusyhtiölle tässä tarkoitetusta maksuvaikeudes-
ta viimeistään irtisanomisaikana.

4.2.2 Viivästyskorko sekä perintä- ja oikeudenkäyntikulut
Jos vakuutusmaksua ei suoriteta määräaikaan mennessä, myö-
hästymisajalta on suoritettava viivästyskorkoa korkolain mukaan.

Vakuutusyhtiö on oikeutettu korvauksiin vakuutusmaksun perin-
nästä aiheutuvista kuluista perintälain mukaisesti. Jos vakuutus-
maksu peritään oikeusteitse, on vakuutusyhtiö oikeutettu lisäksi 
lain mukaisiin oikeudenkäyntimaksuihin ja -kuluihin. Vakuutus-
yhtiö voi myös siirtää saatavansa perittäväksi kolmannelle osa-
puolelle.

4.3  Viivästyneen vakuutusmaksun suorittaminen

Jos vakuutuksenottaja suorittaa laiminlyödyn vakuutusmaksun 
kokonaisuudessaan sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, 
vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta 
päivästä. Vakuutus on tällöin voimassa alun perin sovitun vakuu-
tuskauden loppuun siitä lukien, kun vakuutus tuli uudelleen voi-
maan.

Jos vakuutusyhtiö ei kuitenkaan halua saattaa päättynyttä vakuu-
tusta uudelleen voimaan, se ilmoittaa 14 vuorokauden kuluessa 
vakuutusmaksun suorittamisesta vakuutuksenottajalle, ettei se 
suostu ottamaan maksua vastaan.

4.4  Vakuutusmaksun palauttaminen

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, on va-
kuutusyhtiöllä oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka 
sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutus-
maksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei 
kuitenkaan palauteta, jos kohdassa 2.2 vakuutuksenottajan ja 
vakuutetun tiedonantovelvollisuutta koskevassa asiassa on mene-
telty vilpillisesti.

Palautettava vakuutusmaksu lasketaan siten, että maksunpalau-
tusta koskevan vakuutuskauden maksusta vähennetään voimas-
saoloa vastaavan ajanjakson osuus maksusta seuraavan kaavan 
mukaisesti:

Vakuutus- voimassaolo päivinä vakuutuskauden palautettava
kauden maksu vakuutuskausi päivinä maksu maksu

Vakuutusyhtiö vähentää palautettavasta vakuutusmaksusta kä-
sittelymaksuna 50 euroa tai vakuutuksesta peritään vakuutuskir-
jassa, vakuutusehdoissa tai muussa vakuutusyhtiön ja vakuutuk-
senottajan välisessä sopimuksessa määritelty minimimaksu.

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta erikseen, jos palautettava 
maksu on vähemmän kuin vakuutussopimuslaissa mainittu euro-
määrä.

4.5  Kuittaus palautetusta maksusta

Vakuutusyhtiö voi vähentää palautettavasta vakuutusmaksusta 
maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut eräänty-
neet saatavat. Mikäli palautettava määrä ei riitä kaikkien eräänty-
neiden saatavien suoritukseksi, käytetään se saatavien suorituk-
seksi kohdassa 4.1 mainituilla tavoilla yleisten kuittaussäännösten 
mukaisesti.

YL 5 Tietojen antaminen sopimuksen voimassa- 
oloaikana

5.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

5.1.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset
Vakuutusyhtiö toimittaa vakuutuksenottajalle vakuutussopimuk-
sen tekemisen jälkeen vakuutuskirjan, muun vakuutuksen sisäl-
töä koskevan sopimuksen, mikäli sellainen on tehty, ja vakuu-
tusehdot, ellei niitä ole jo aiemmin annettu tai ellei asiasta toisin 
sovita.

Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutusyhtiö lähettää vakuu-
tuksenottajalle vuosittain tiedon vakuutusmäärästä ja muista sel-
laisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenot-
tajalle ilmeistä merkitystä.

Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutuksen voimassaolo-
aikana antanut vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä tai har-
haanjohtavia tietoja, vakuutusyhtiö oikaisee väärät tiedot viipy-
mättä virheen tultua havaituksi. Vakuutussopimuksen katsotaan 
olevan voimassa oikaistujen tietojen mukaisena siitä alkaen, kun 
tieto oikaisusta on annettu vakuutuksenottajalle.

Tietojen antamiseen vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen so-
velletaan vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentin säännöstä.

5.1.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien 
vakuutukset
Vakuutusyhtiö toimittaa vakuutuksenottajalle vakuutussopimuk-
sen tekemisen jälkeen vakuutuskirjan ja vakuutusehdot, ellei va-
kuutusehtoja ole annettu jo aiemmin.

Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutusyhtiö lähettää vakuu-
tuksenottajalle vuosittain tiedon vakuutusmäärästä ja muista sel-
laisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenot-
tajalle ilmeistä merkitystä (vuositiedote).

Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutuksen voimassaolo-
aikana antanut vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä taikka 
harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan 
voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli aihetta 
käsittää, jos tällaisten puutteellisten, virheellisten taikka harhaan-
johtavien tietojen voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenotta-
jan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuu-
tusyhtiö tai sen edustaja on vahingon sattumisen jälkeen antanut 
tulevasta korvauksesta.

5.2  Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran 
lisääntymisestä

5.2.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan tässä kohdassa myös vakuutet-
tua sekä vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustajaa. 

Vakuutuksenottajan on viipymättä, viimeistään 14 vuorokauden 
kuluessa, ilmoitettava vakuutusyhtiölle, jos vakuutussopimusta 
tehtäessä ilmoitetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa 
on tapahtunut olennainen muutos, joka lisää vahingonvaaraa ja 
jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen lukuun vakuutusso-
pimusta tehtäessä.

Olennaisia vahingonvaaraa lisääviä muutoksia voivat olla esimer-
kiksi vakuutuskohteen käyttötarkoituksen muuttuminen, korja-
us-, muutos-, tai laajennustoimet, muuttuneet kuljetusolosuhteet 
tai muutokset vakuutetussa toiminnassa.

Mikäli ilmoitus laiminlyödään, on vakuutusyhtiöllä oikeus vähen-
tää vakuutuksen perusteella maksettavaa korvausta tai evätä se 
kokonaan. 

Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan 
huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttu-
neella olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi ote-

( (– x =



2322

taan huomioon vakuutuksenottajan tahallisuus tai huolimatto-
muuden laatu sekä muut olosuhteet.

Mikäli vakuutuksenottaja laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa 
vakuutusyhtiölle vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olennai-
sesti vahingonvaaraa lisäävästä muutoksesta, vakuutusyhtiöllä on 
oikeus irtisanoa vakuutus kohdan 16.2.1.7 perusteella.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun anta-
man väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi 
kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, 
otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmak-
sun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat 
olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen poikkeama annetun tiedon 
ja oikean ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuu-
tuskorvauksen alentamiseen.

5.2.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien 
vakuutukset
Vakuutuksenottajan on viimeistään kuukauden kuluttua muu-
tosta seuraavan vuositiedotteen saamisesta ilmoitettava vakuu-
tusyhtiölle, jos vakuutussopimusta tehtäessä ilmoitetuissa tai 
vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on tapahtunut olennainen 
muutos, joka lisää vahingonvaaraa ja jota vakuutusyhtiön ei voi-
da katsoa ottaneen lukuun vakuutussopimusta tehtäessä. Vakuu-
tusyhtiö muistuttaa vakuutuksenottajaa tästä velvollisuudesta 
vuositiedotteessa.

Olennaisia vahingonvaaraa lisääviä muutoksia voivat olla esimer-
kiksi vakuutuskohteen käyttötarkoituksen muuttuminen, korja-
us-, muutos-, tai laajennustoimet, muuttuneet kuljetusolosuhteet 
tai muutokset vakuutetussa toiminnassa.

Mikäli ilmoitus laiminlyödään, on vakuutusyhtiöllä oikeus alen-
taa korvausta tai evätä se kokonaan, mikäli vakuutuksenottaja on 
laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa tahallisesti tai huolimat-
tomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä. 

Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan 
huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttu-
neella olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi ote-
taan huomioon vakuutuksenottajan tahallisuus tai huolimatto-
muuden laatu sekä muut olosuhteet.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun anta-
man väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi 
kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, 
otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmak-
sun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat 
olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen poikkeama annetun tiedon 
ja oikean ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuu-
tuskorvauksen alentamiseen.

YL 6 Velvollisuus estää ja rajoittaa vahingon syntymistä

6.1  Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa 
tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu 
on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäi-
senä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hä-
nelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa onko 
korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä 
merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon synty-
miseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun tahallisuus ja huo-
limattomuuden laatu sekä muut olosuhteet. 

Mikäli vakuutuksenottajana on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastet-
tava vakuutuksenottaja, voidaan vastuuvakuutuksessa korvausta 
alentaa tai korvaus evätä vakuutetun huolimattomuuden takia 
vain, jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeen noudattami-
sen tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella taikka, milloin 
hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut lai-
minlyöntiin.

Vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin vakuutetun menettelystä huoli-
matta korvauksena vastuuvakuutuksesta luonnolliselle henkilölle 
sen osan korvauksesta, jota vahinkoa kärsinyt ei ole saanut peri-
tyksi vakuutetulta. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta, mikäli va-
kuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen tahallaan.

6.2  Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus eli 
pelastamis-velvollisuus

Vahingon sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tai tähän 
samastetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumi-
sesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, 
vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutusyhtiön oi-
keuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun 
on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttajan hen-
kilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, vakuu-
tetun tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta poliisiviranomaiselle 
ja vaatia oikeudessa rikoksen tekijöille rangaistusta, jos vakuu-
tusyhtiön etu sitä vaatii. Vakuutetun tulee muutoinkin noudattaa 
vakuutusyhtiön vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi antamia 
ohjeita.

Vakuutusyhtiö korvaa vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvol-
lisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, 
vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei 
voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä tarkoitetun velvolli-
suutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. 
Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan 
huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syn-
tymiseen tai sen rajoittamiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon 
vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut 
olosuhteet.

Mikäli vakuutuksenottajana on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastet-
tava vakuutuksenottaja, voidaan vastuuvakuutuksessa korvausta 
alentaa tai korvaus evätä vakuutetun huolimattomuuden takia 
vain, jos vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa tahallaan 
tai törkeällä huolimattomuudella taikka, milloin hänen alkoholin 
tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut laiminlyöntiin. 

Vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin vakuutetun menettelystä huo-
limatta korvauksena vastuuvakuutuksesta luonnolliselle henkilöl-
le sen osan korvauksesta, jota vahinkoa kärsinyt ei ole saanut 
perityksi vakuutetulta. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta, mikäli 
vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa tahallaan.

YL 7 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen

7.1 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen tahallaan

Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on 
tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. 

7.2 Törkeä huolimattomuus sekä alkoholin tai 
huumausaineen käyttö

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä 
huolimattomuudella tai jos vakuutetun alkoholin tai huumaus-
aineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan 
hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Harkittaessa onko korvausta edellä mainituissa tapauksissa alen-
nettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vakuu-
tetun henkilön toimenpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. 
Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun henkilön tahallisuus ja 
huolimattomuuden laatu ja olosuhteet muutoin.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuu-
della tai, jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on 
vaikuttanut vahinkoon, vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin vastuu-
vakuutuksesta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen 
osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa to-
detun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi.
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7.3 Alkoholin ja muun huumaavan aineen vaikutus 
vahinkoon moottoriajoneuvovakuutuksissa

Harkittaessa korvauksen maksamista moottoriajoneuvovakuutuk-
sen perusteella noudatetaan edellä kohdissa 7.1 ja.7.2 esitetyn 
lisäksi seuraavaa:

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan 
ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus 
oli ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai että hä-
nellä oli vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshen-
gitysilmaa, suoritetaan korvausta vain erityisestä syystä. Samoin 
menetellään, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman 
kuljettaessaan ajoneuvoa muuten alkoholin tai muun huumaa-
van aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena taikka alkoholin 
ja huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen 
kykynsä virheettömiin suorituksiin oli tuntuvasti huonontunut. 

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaes-
saan ajoneuvoa alkoholin tai muun huumaavan aineen vaiku-
tuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavana aineen 
yhteisvaikutuksen alaisena muutoin kuin edellisessä kappaleessa 
mainituissa tapauksissa, voidaan korvausta alentaa sen mukaan, 
mikä oli hänen osuutensa vahinkoon.

YL 8  Samastaminen
Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on vahingon 
aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamis-
velvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön,
●● joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen 

kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneu-
vosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta,

●● joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun 
kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan tai

●● joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää 
vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on suojeluoh-
jeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka 
tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen pe-
rusteella on huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.

YL 9 Syyntakeettomuus ja pakkotila
Vakuutusyhtiö ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi 
vetoa edellä mainittuihin kohtiin 6 ja 7, jos vakuutettu aiheuttaes-
saan vahingon tai laiminlyödessään suojeluohjeen noudattamisen 
taikka vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden oli 12 vuot-
ta nuorempi tai sellaisessa mielentilassa, ettei häntä olisi voitu 
tuomita rangaistukseen rikoksesta.

Vakuutusyhtiö ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi 
vetoa kohtiin 5, 6 ja 7, jos vakuutettu aiheuttaessaan vaaran li-
sääntymisen tai vahingon taikka laiminlyödessään suojeluohjeen 
noudattamisen tai vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden 
toimi henkilön tai omaisuuden vahingoittumisen estämiseksi sel-
laisissa olosuhteissa, että laiminlyönti tai toimenpide oli puolus-
tettavissa.

Mitä tässä kohdassa on sanottu vakuutetusta, sovelletaan myös 
kohdassa 8 vakuutettuun samastettavaan henkilöön.

YL 10  Korvausmenettely

10.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet

Korvauksenhakijan on viipymättä ilmoitettava vakuutustapahtu-
masta vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiölle on myös varattava tilai-
suus vahingon tarkastamiseen. Rikoksesta on viipymättä ilmoitet-
tava poliisiviranomaiselle.

Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asia-
kirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun sel-

vittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, 
joiden avulla voidaan todeta, onko vahinko sattunut, kuinka suuri 
vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava (esimer-
kiksi poliisitutkintapöytäkirja, rikosilmoitus, rasitustodistus ja 
selvitys kiinnityksenhaltijoista). Korvauksenhakija on velvollinen 
hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavis-
saan.

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen 
kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.

Jos korvauksen hakija on vahingon jälkeen vilpillisesti antanut 
vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merki-
tystä vahingon ja vakuutusyhtiön vastuun selvittämisen kannalta, 
voidaan korvausta alentaa tai se evätä sen mukaan, kuin olosuh-
teet huomioon ottaen on kohtuullista.

10.2 Korvausoikeuden vanhentuminen

Vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden ku-
luessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voi-
massaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta 
aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka 
tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta 
tai jos vakuutus on otettu vahingonkorvausvelvollisuuden varal-
ta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen 
esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapah-
tumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauk-
sen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

10.3 Vakuutusyhtiön velvollisuudet

Vahingon sattumisen jälkeen vakuutusyhtiö antaa korvauksen 
hakijalle tietoja vakuutuksen sisällöstä ja korvauksen hakemis-
menettelystä. Korvauksen hakijalle mahdollisesti annetut ennak-
kotiedot tulevasta korvauksesta, korvausmäärästä tai korvauksen 
suorittamistavasta eivät vaikuta vakuutussopimuksen mukaiseen 
suoritusvelvollisuuteen.

Vakuutusyhtiö suorittaa vahingosta johtuvan vakuutussopimuk-
sen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta suoriteta, 
joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saa-
nut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tie-
dot. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, vakuutusyhtiö suorittaa 
kuitenkin edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan. 

Vastuuvakuutusta koskevasta korvauspäätöksestä vakuutusyhtiö 
lähettää tiedon myös vahinkoa kärsineelle.

Vakuutusyhtiö ilmoittaa vajaavaltaisen kotikunnan holhousvi-
ranomaiselle vajaavaltaiselle suoritettavasta muusta kuin kustan-
nusten tai varallisuuden menetyksen korvaamista koskevasta va-
kuutuskorvauksesta, jos korvausten kokonaismäärä on suurempi 
kuin 1 000 euroa.

Viivästyneelle korvaukselle vakuutusyhtiö maksaa viivästyskor-
koa korkolain mukaan.

10.4 Kuittaus vakuutuskorvauksesta

Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat erääntyneet va-
kuutusmaksut ja muut vakuutusyhtiön erääntyneet saatavat. Mi-
käli maksettavasta korvauksesta ei voida kuitata kaikkia eräänty-
neitä saatavia, käytetään se saatavien suoritukseksi kohdassa 4.1 
mainituilla tavoilla yleisten kuittaussäännösten mukaisesti. 

YL 11  Vakuutuskorvaus

11.1 Ylivakuutus ja rikastumiskielto

Omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos vakuutussopimukseen 
merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuu-
den tai etuuden oikeaa arvoa suurempi.

Vakuutusyhtiö ei korvaa ylivakuutetulle omaisuudelle tai etuudel-
le sattuneen vahingon johdosta enempää kuin vahingon peittä-
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miseksi tarvittavan määrän. Jos kuitenkin vakuutusmäärä olen-
naisesti perustuu vakuutusyhtiön tai sen edustajan antamaan 
arvioon, korvaus suoritetaan vakuutusmäärän mukaisena, paitsi 
milloin vakuutuksenottajan tahallisesti antamat väärät tai puut-
teelliset tiedot olivat vaikuttaneet arvioon.

11.2 Alivakuutus

Omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos vakuutussopimukseen 
merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuu-
den tai etuuden oikeaa arvoa pienempi. 

Vakuutusyhtiö korvaa alivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle 
sattuneen vahingon johdosta vain niin suuren osan vahingosta 
kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden tai etuuden arvon väli-
nen suhde osoittaa. Alivakuutusta arvioitaessa vakuutusmäärää 
verrataan jälleenhankinta-arvokorvausta laskettaessa omaisuu-
den jälleenhankinta-arvoon ja päivänarvokorvausta laskettaessa 
omaisuuden päivänarvoon.

Jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perustuu vakuutus-
yhtiön tai sen edustajan antamaan arvioon, korvaus suoritetaan 
vahingon määräisenä, kuitenkin enintään vakuutusmäärän mu-
kaisena.

YL 12  Sota, ydinvahinko ja pakotteet

12.1 Sota ja ydinvahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut 
●● sodasta, kapinasta, vallankumouksesta, terrorismista tai muus-

ta sen kaltaisesta syystä,
●● ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta tai ydinreaktioon 

tai ionisoivaan säteilyyn perustuvan materiaalin, laitteen tai 
aseen aiheuttamasta vahingosta riippumatta siitä, missä vahin-
ko on sattunut.

12.2 Pakotteiden vaikutus korvaukseen

Vakuutusyhtiöllä, tämän tytäryhtiöillä tai paikallisen vakuutuksen 
kirjoittavalla verkostokumppanilla ei ole velvollisuutta suorittaa 
korvausta, vahingonkorvausta, torjuntakuluja taikka selvitys- tai 
oikeudenkäyntikuluja, mikäli tällaisten korvausten tai kulujen 
maksaminen olisi Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneu-
voston päätösten, EU:n asettamien pakotteiden tai asetusten taik-
ka Yhdysvaltain asettamien pakotteiden tai lainsäädännön vas-
taista.

YL 13  Muutoksenhaku vakuutusyhtiön päätökseen
Vakuutuksenottajalla tai korvauksenhakijalla on käytettävissään 
eri keinoja saadakseen muutosta vakuutusyhtiön päätökseen. Jos 
yhteydenotto vakuutusyhtiöön ei selvitä asiaa, hän voi kysyä neu-
voa ja opastusta FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai pyy-
tää ratkaisusuositusta lautakunnista. Tyytymättömällä on myös 
mahdollisuus nostaa kanne oikeudessa vakuutusyhtiötä vastaan.

13.1 Itseoikaisu

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija epäilee virhettä va-
kuutusyhtiön päätöksessä, hänellä on oikeus saada lähempää 
tietoa seikoista, jotka ovat johtaneet ratkaisuun. Vakuutusyhtiö 
oikaisee päätöksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta.

13.2 FINE ja kuluttajariitalautakunta 

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (www.fine.fi) antaa mak-
sutta riippumattomia neuvoja ja opastusta. FINEn Vakuutus- ja 
rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisu-
suosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä 
tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

Vakuutusyhtiön päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi myös ku-
luttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi), joka antaa ratkai-

susuosituksia kuluttajansuojalainsäädännön perusteella. Kulut-
tajariitalautakunta ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty 
Vakuutuslautakunnassa tai tuomioistuimessa.

13.3  Käräjäoikeus

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija ei tyydy vakuutusyh-
tiön päätökseen, hän voi panna vireille kanteen vakuutusyhtiötä 
vastaan. Kanne voidaan panna vireille joko asianosaisen Suomes-
sa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa tai vakuutusyhtiön koti-
paikan taikka Suomessa olevan vahinkopaikan käräjäoikeudessa, 
jollei Suomen kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu.

Kanne vakuutusyhtiön tekemän päätöksen johdosta on nostettava 
kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tie-
don vakuutusyhtiön päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan 
kuluttua umpeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole. 

Lautakuntakäsittelyt katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

YL 14  Vakuutusyhtiön takautumisoikeus 

14.1  Vakuutusyhtiön takautumisoikeus kolmatta kohtaan

Vakuutetun oikeus vahingonkorvaukseen vahingosta korvausvas-
tuussa olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy vakuutusyhtiölle 
sen suorittamaan korvausmäärään saakka

Jos vahingon on aiheuttanut kolmas henkilö yksityishenkilönä, 
työntekijänä, virkamiehenä tai näihin vahingonkorvauslain 3 lu-
vun 1 §:n mukaan rinnastettavana muuna henkilönä, syntyy yh-
tiölle takautumisoikeus kyseistä henkilöä kohtaan vain, jos tämä 
on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuu-
desta tai jos hän on korvausvastuussa vahingosta huolimatto-
muudestaan riippumatta.

14.2  Muut takautumisoikeustilanteet

Jos vahinko on aiheutettu kuljetettaessa moottoriajoneuvoa, va-
kuutusyhtiöllä on oikeus edellä kohdassa 14.1 mainitun lisäksi 
vaatia takaisin vahingon johdosta suorittamansa korvaus
●● moottoriajoneuvon omistajalta, kuljettajalta, matkustajalta tai 

haltijalta, jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallaan tai tör-
keällä tuottamuksellaan

●● siltä, joka on huolimattomuudellaan aiheuttanut vahingon 
ajettaessa luvattomasti käyttöön otetulla ajoneuvolla

●● vahingon aiheuttaneen moottoriajoneuvon kuljettajalta, jos 
tämä on vahingon sattuessa kuljettanut ajoneuvoa sellaisessa 
tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai 
sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai hänellä oli vähintään 
0,53 mg alkoholia litrassa uloshengitysilmaa

●● vahingon aiheuttaneen moottoriajoneuvon kuljettajalta, jos 
tämä on vahingon sattuessa kuljettanut ajoneuvoa muuten al-
koholin tai muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuk-
sen alaisena tai alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteis-
vaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin 
suorituksiin on tuntuvasti huonontunut.

Vakuutusyhtiön takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, vakuutet-
tua tai vakuutettuun samastettua kohtaan määräytyy muutoin va-
kuutussopimuslain 75 §:n 4 momentin mukaisesti.

YL 15  Vakuutussopimuksen muuttaminen

15.1  Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa va-
kuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia olo-
suhteita, jos
●● vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdassa 2.2 

tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa tai
●● vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle sopimus-

ta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan 
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merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut 
kohdassa 5.2 tarkoitettu muutos.

Vakuutusyhtiö lähettää ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tie-
don edellä mainitusta seikasta ilmoituksen siitä, miten ja mistä 
ajankohdasta vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. 
Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus ir-
tisanoa vakuutus.

15.2  Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden 
vaihtuessa

15.2.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset 
Tätä ehtokohtaa noudatetaan vakuutuksessa, joka on alkanut 
1.1.2014 tai sen jälkeen. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa 
vakuutusehtoja, maksuja ja muita sopimusehtoja.

Muutoksia noudatetaan seuraavan vakuutuskauden alusta luki-
en. Vakuutusyhtiön on ilmoitettava muutoksista viimeistään yhtä 
kuukautta ennen uuden vakuutuskauden alkua. Vakuutus jatkuu 
muutettuna, ellei vakuutuksenottaja irtisano vakuutusta kirjalli-
sesti ennen uuden vakuutuskauden alkua.

Jos vakuutus on alkanut ennen 1.1.2014, noudatetaan ehtokohtaa 
15.2.2.

15.2.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien 
vakuutukset
A. Ilmoitusmenettely
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa 
vakuutusehtoja, vakuutusmaksua sekä muita sopimusehtoja, kun 
perusteena on
●● uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys,
●● oikeuskäytännön muuttuminen
●● ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainväli-

nen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma, suuronnetto-
muus),

●● vakuutukseen vaikuttavan vakuutuskirjassa mainitun indeksin 
muutos,

●● korvausmenon tai kustannustason muutos
●● muutos sellaisessa seikassa tai olosuhteessa, jolla vakuutus-

yhtiön mukaan on vaikutusta vakuutusmaksun suuruuteen. 
Tällaisia voivat olla esimerkiksi muutokset yrityksen liikevaih-
dossa, yrityksen iässä, yrityksen toimialassa, yrityksen riski-
luokassa, yrityksen palkkasummassa tai yrityksen muissa tie-
doissa sekä muutokset vakuutuksen kohteessa, vakuutuksen 
kohteen tai sen osan iässä, sijaintipaikassa, ominaisuuksissa 
tai vakuutuspaikassa.

Vakuutusyhtiöllä on lisäksi ajoneuvovakuutuksessa oikeus va-
kuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja ja – maksua 
sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on muutos sellaises-
sa seikassa tai olosuhteessa, jolla vakuutusyhtiön mukaan on 
vaikutusta ajoneuvovakuutuksen vakuutusmaksun suuruuteen. 
Tällaisia voivat olla esimerkiksi muutokset ajoneuvon tiedoissa, 
ajoneuvoryhmässä tai ajoneuvon käytössä. 

Vakuutusyhtiöllä on myös oikeus muuttaa vakuutusmaksua mää-
rittämällä erilaisia maksuperusteita vahinkoriskin mukaan. 

Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin ja mui-
hin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta 
vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja 
muutoksia, vakuutusyhtiö lähettää vakuutusmaksua koskevan 
laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten 
ja mistä ajankohdasta lukien vakuutusmaksu tai muut sopimus-
ehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenotta-
jalla on oikeus irtisanoa vakuutus.

Vakuutusyhtiöllä on edellä esitetyn lisäksi oikeus tehdä muu-
toksia, jotka johtuvat vakuutukseen sisältyvistä bonus-, keskit-
täjäasiakkuus- tai etuasiakkuussäännöistä tai muista vastaavista 
säännöistä. Vakuutusmaksuun vaikuttavat myös mahdolliset 
asiakasedut ja alennukset, joiden suuruudet, antamisen perusteet 
sekä kesto- ja voimassaoloajat voivat muuttua.

B. Vakuutuksen irtisanomista edellyttävät muutokset
Jos vakuutusyhtiö muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksuja tai 
muita sopimusehtoja muissa kuin edellä kohdassa A luetelluissa 
tapauksissa tai poistaa vakuutuksesta voimakkaasti markkinoi-
dun edun, vakuutusyhtiön on irtisanottava vakuutus päättymään 
vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti 
viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

YL 16  Vakuutussopimuksen päättyminen

16.1  Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

16.1.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset
Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vakuutus kirjal-
lisella ilmoituksella
●● yhtä kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä,
●● 30 vuorokauden kuluessa ehtojen muutoksesta tai maksunko-

rotusta koskevan tiedon lähettämisestä tai
●● vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden vaihtaessa omis-

tajaa niin, että vakuutuksenottajan vakuuttamistarve lakkaa. 
(Vakuutus voidaan tällöin päättää omistusoikeuden siirtymis-
päivästä.)

Mikäli irtisanomista ei suoriteta kirjallisesti, irtisanominen on mi-
tätön. 

Määräaikainen vakuutus päättyy ilman irtisanomista määräajan 
kuluttua. Vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta irtisanoa vakuutus-
ta päättymään aiemmin, ellei toisin sovita.

16.1.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien 
vakuutukset
Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa va-
kuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on 
suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos va-
kuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutukseen myöhempää 
päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva il-
moitus on jätetty tai lähetetty vakuutusyhtiölle. 

Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen 
sovittu voimassaoloaika on lyhempi kuin 30 vuorokautta. 

16.2  Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus 
vakuutuskauden aikana

16.2.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään va-
kuutuskauden aikana, jos

16.2.1.1 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen 
myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos vakuu-
tusyhtiö oikean asianlaidan tuntien ei olisi myöntänyt vakuutusta,

16.2.1.2 vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle so-
pimusta tehtäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan 
merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut 
sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuu-
tusyhtiön ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta tehtäessä,

16.2.1.3 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai tör-
keällä huolimattomuudella laiminlyönyt suojeluohjeen noudatta-
misen,

16.2.1.4 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai törke-
ällä huolimattomuudella aiheuttanut vahingon, 

16.2.1.5 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vahingon jälkeen 
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vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tie-
toja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen 
kanssa,

16.2.1.6 vahinko, joka on vakuutukseen sovellettavien ehtojen 
mukaan korvattava, sattuu,

16.2.1.7 vakuutuksenottaja on laiminlyönyt ehtokohdassa 5.2 tar-
koitetun ilmoituksen (vaaran lisääntymisestä ilmoittaminen) tai

16.2.1.8 vakuutuksenottaja on asetettu konkurssiin.

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan kohdissa 16.2.1.1 - 16.2.1.7 
myös vakuutettua sekä vakuutuksenottajan tai vakuutetun edus-
tajaa. 

Mikäli vakuutusyhtiöllä on kohdissa 16.2.1.1 - 16.2.1.8 määritel-
ty irtisanomisoikeus yhden vakuutuksen osalta ja vakuutusyhtiö 
tätä oikeuttaan käyttää, voi se samalla irtisanoa muutkin vakuu-
tuksenottajan vakuutukset. 

Vakuutusyhtiö suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman aiheeton-
ta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perus-
teesta. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koske-
van ilmoituksen lähettämisestä. 

Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun suorit-
tamisen laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan 4.2.1 mukaisesti.

16.2.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien 
vakuutukset
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään va-
kuutuskauden aikana, jos

16.2.2.1 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen 
myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos vakuu-
tusyhtiö oikean asianlaidan tuntien ei olisi myöntänyt vakuutusta,

16.2.2.2 vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle so-
pimusta tehtäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan 
merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut 
sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuu-
tusyhtiön ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta tehtäessä,

16.2.2.3 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai tör-
keällä huolimattomuudella laiminlyönyt suojeluohjeen noudatta-
misen,

16.2.2.4 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai tör-
keällä huolimattomuudella aiheuttanut vakuutustapahtuman tai

16.2.2.5 vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vahingon jälkeen 
vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tie-
toja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen 
kanssa.

Vakuutusyhtiö suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman aiheeton-
ta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perus-
teesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisano-
misperuste. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista 
koskevan ilmoituksen lähettämisestä. 

Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun suo-
rittamisen laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan 4.2.1 mukai-
sesti.

16.3 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus 
vakuutuskauden lopussa

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuu-
tuskauden lopussa. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa maini-
taan irtisanomisperuste.  Irtisanomisilmoitus lähetetään viimeis-
tään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

16.4 Omistajan vaihdos

Vakuutussopimus lakkaa, jos vakuutettu omaisuus siirtyy muulle 
uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän 

kuolinpesälle. Jos vahinko sattuu 14 vuorokauden kuluessa omis-
tusoikeuden siirtymisestä, uudella omistajalla on kuitenkin oikeus 
korvaukseen, jollei hän ole ottanut omaisuudelle vakuutusta.

Mikäli omaisuutta koskevaan vakuutukseen on liitetty muita va-
kuutuksia, esim. vastuu-, oikeusturva- tai keskeytysvakuutus, 
päättyy tällainen vakuutus välittömästi omaisuuden siirtyessä uu-
delle omistajalle.

16.5 Vakuutusyhtiön vaihdos

Moottoriajoneuvon vapaaehtoiset vakuutukset päättyvät ilman ir-
tisanomista sinä päivänä jona moottoriajoneuvon liikennevakuu-
tus on ajoneuvorekisteriin merkitty siirtyneeksi toiseen vakuutus-
yhtiöön.

YL 17  Kolmannen henkilön oikeudet

17.1  Muut vakuutetut, joiden hyväksi omaisuutta koskeva 
vakuutus on voimassa

Sen lisäksi mitä kyseiseen vakuutukseen liittyvissä varsinaisissa 
vakuutusehdoissa on muutoin määrätty vakuutetusta, jollei toisin 
ole sovittu, on omaisuutta (suoranaista esinevahinkoa) koskeva 
vakuutus voimassa omistajan, omistuksenpidätysehdoin omai-
suuden ostaneen, panttioikeuden ja pidätysoikeuden haltijan sekä 
muutoinkin sen hyväksi, johon omaisuutta koskeva vaaranvastuu 
kohdistuu.

17.2  Vakuutetun asema vahingon satuttua

Vakuutusyhtiö vetoaa korvauksen alentamiseksi tai epäämiseksi 
kohdassa 17.1 tarkoitettua vakuutettua kohtaan vakuutuksenotta-
jan tai toisen vakuutetun tiedonantovelvollisuuden (kohta 2.2) tai 
vaaran lisääntymisestä (kohta 5.2) ilmoittamisen laiminlyöntiin 
vain, jos vakuutettu ennen vahinkoa tiesi tai hänen olisi pitänyt 
tietää vakuutuksenottajan tai toisen vakuutetun menettelystä.

Kullakin vakuutetulla on oikeus vahingon johdosta suoritettavaan 
korvaukseen. Vakuutuksenottaja saa kuitenkin vakuutettua sito-
vasti neuvotella vakuutusyhtiön kanssa sekä nostaa korvauksen, 
paitsi, jos vakuutettu on sopimuksessa nimeltä mainittu tai hän 
on ilmoittanut itse valvovansa oikeuttaan, taikka kysymys on 
kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta.

17.3  Etuoikeus saada maksu korvauksesta

Jos omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa luonnollisen tai oi-
keushenkilön hyväksi, jolla on saatavan vakuudeksi panttioikeus 
omaisuuteen, hänellä on, vaikkei saatava olisikaan erääntynyt, oi-
keus ennen omistajaa saada maksu korvauksesta, jollei omistaja 
ole korjannut vahinkoa tai aseta vakuutta sen korjaamiseksi. Mitä 
tässä on sanottu, on vastaavasti voimassa luonnollisen tai oikeus-
henkilön hyväksi, jolla on oikeus pidättää omaisuus erääntyneen 
saatavan vakuudeksi.

Omistajalla on oikeus saada maksu korvauksesta ennen omistuk-
senpidätysehdoin omaisuuden ostanutta. 

Kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta on 
voimassa mitä kiinnityksenhaltijan oikeudesta vakuutuskorvauk-
seen on säädetty.

17.4  Vahinkoa kärsineen oikeus korvaukseen 
vastuuvakuutuksessa 

Vahinkoa kärsineellä on vastuuvakuutuksessa oikeus vaatia va-
kuutussopimuksen mukainen korvaus suoraan vakuutusyhtiöltä, 
jos vakuutettu on asetettu konkurssiin tai on muutoin maksuky-
vytön. Jos vakuutusyhtiölle esitetään korvausvaatimus, vakuutus-
yhtiö ilmoittaa tästä vakuutetulle ilman aiheetonta viivytystä sekä 
varaa hänelle tilaisuuden esittää selvitys vakuutustapahtumasta. 
Vakuutetulle lähetetään tieto asian myöhemmästä käsittelystä. Jos 
vakuutusyhtiö hyväksyy vahinkoa kärsineen korvausvaatimuk-
sen, hyväksyminen ei sido vakuutettua.



Pohjola Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1458359-3
A-Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1715947-2.

17.5  Vahinkoa kärsineen muutoksenhakuoikeus 
vastuuvakuutuksessa

Vahinkoa kärsineellä on oikeus nostaa vakuutusyhtiön korvaus-
päätöksen johdosta kanne vakuutusyhtiötä vastaan tai saattaa 
asia Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltä-
väksi kohdan 13 mukaisesti.

YL 18  Sovellettava laki
Vakuutuksessa sovelletaan Suomen lakia.


