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Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan käsiteltävänä ja huolehdittavana olevan omaisuuden vastuuturvan korvauspiiristä ja sen 
keskeisistä rajoitusehdoista.

Tutustu myös vakuutusehtoihin, sillä niissä määritellään vakuu-
tuksen sisältö. Tähän vakuutukseen sovelletaan 
●● käsiteltävänä ja huolehdittavana olevan omaisuuden erityiseh-

toa 321 (VA 04)
●● yleisiä sopimusehtoja YL

Vastuuvakuutukseen voi myös liittyä toimialakohtaisia erityiseh-
toja tai asiakaskohtaisia erityisehtoja.

Mitä käsiteltävänä ja huolehdittavana olevan 
omaisuuden vastuuturvalla vakuutetaan? 
Vastuuturva käsiteltävälle ja huolehdittavana olevalle omaisuu-
delle 321 (VA 04) laajentaa meiltä otetun toiminnan vastuuvakuu-
tuksen tai kansainvälisen vastuuvakuutuksen korvauspiiriä. 

Toiminnan vastuuvakuutus ja kansainvälinen vastuuvakuutus 
kattavat toiselle aiheutettuja vahinkoja, joista yrityksesi on korva-
usvastuussa. Niiden perusteella ei kuitenkaan korvata vahinkoa, 
joka aiheutuu hallussa, käsiteltävänä tai huolehdittavana (eli työn 
kohteena) olevalle omaisuudelle taikka suojaus- ja vahingontor-
juntavelvoitteen alaisena olevalle omaisuudelle. Tällainen omai-
suus voidaan vakuuttaa vastuuturvalla 321 (VA 04).

Muilta osin vastuuturva 321 (VA 04) ei laajenna tai muuta toimin-
nan vastuuvakuutuksen tai kansainvälisen vastuuvakuutuksen 
vakuutusehtoja.

Millaisia esinevahinkoja vastuuturva korvaa?
Seuraavia korvausesimerkkejä ei voi yleistää, sillä kunkin vakuu-
tustapahtuman olosuhteet vaikuttavat korvausratkaisuun.  

Esimerkki: Kuljetusalan yrittäjänä toimiva vakuutuksenottaja 
lastasi kuormaa asiakasyrityksensä varastossa. Nostaakseen tava-
raa lastauslaiturilta vakuutuksenottaja joutui lainaamaan asiak-
kaansa trukkia. Vakuutuksenottaja törmäsi epähuomiossa beto-
niseen laiturin kulmaan ja trukki vaurioitui. Korvasimme trukin 
korjauskustannukset 321 (VA 04) vastuuturvan perusteella.

Esimerkki: Vakuutuksenottaja pesi kerrostalon julkisivua pai-
nepesurilla. Talon ikkunat oli suojattu puutteellisesti ja osa ik-
kunoista vaurioitui. Vettä pääsi myös sisälle huoneistoihin ja se 
vahingoitti asukkaiden omaisuutta ja huoneistoja. Korvasimme 
toiminnan vastuuvakuutuksesta huoneistoille ja asukkaiden ir-
taimistolle aiheutuneet vahingot. Ikkunoiden vauriot korvasimme 
321 (VA 04) vastuuturvan perusteella. Vaikka maksoimme korva-
uksia kahdesta eri vakuutuksesta, vähensimme omavastuun vain 
kerran. Koska vakuutusten omavastuut olivat erisuuruiset, vähen-

simme vahingosta suuremman omavastuun, joka oli 321 (VA 04) 
vastuuturvan omavastuu.  

Esimerkki: Vakuutuksenottaja teki vuosihuoltotyötä hiihtokes-
kuksen hiihtohisseille. Huoltotyössä käytetyn henkilönosturin 
kori osui hiihtohissien vaijeriin ja vaijeri vaurioitui. Korvasimme 
vaijerin korjaamisesta aiheutuneet kustannukset 321 (VA 04) vas-
tuuturvan perusteella.

Esimerkki: Vakuutuksenottaja paineisti putkistoa putkiurakkaan 
liittyen. Koepaineistuksen yhteydessä vettä pääsi myös putkistoi-
hin kytkettyihin lauhduttimiin. Lauhduttimien tyhjentämisestä 
huolimatta niihin jäi vettä ja ne jäätyivät talvella. Korvasimme 
lauhduttimien korjauskustannukset vastuuturvan 321 (VA 04) pe-
rusteella.

Esimerkki: Vakuutuksenottaja suoritti sähköpääkeskuksen huol-
totyötä. Pääkeskuksen nollajohto jäi löysälle, josta aiheutui oiko-
sulku ja koko keskus vaurioitui. Korvasimme vahingon vastuutur-
van 321 (VA 04) perusteella.

Selvitämme onko yrityksesi korvausvastuussa
Vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa ja omavastuun ylittävissä 
vahingoissa selvitämme, onko yrityksesi korvausvastuussa vahin-
gosta. Kun vahinko kuuluu käsiteltävän omaisuuden vastuutur-
van korvauspiiriin ja vakuutuksenottaja on korvausvelvollinen, 
maksamme korvauksen arvonlisäverolla ja omavastuulla vähen-
nettynä suoraan vahinkoa kärsineelle. Mikäli vakuutuksenottaja 
ei kuitenkaan ole vahingosta korvausvastuussa, puolustamme 
vakuutuksenottajaa korvauksen vaatijaa vastaan mahdollisessa 
oikeudenkäynnissä. Selvitys- ja puolustuspalveluista aiheutuvat 
kustannukset sisältyvät vakuutusturvaan.

Millaisia vahinkoja vastuuturva ei korvaa? 
Käsiteltävänä ja huolehdittavana olevan omaisuuden vastuuturva 
ei korvaa kaikkea sitä, mistä yrityksesi voi joutua korvausvelvol-
liseksi, vaikka se laajentaakin toiminnan vastuuvakuutuksen tai 
kansainvälisen vastuuvakuutuksen korvauspiiriä. Tutustu siis eh-
toihin ja seuraaviin esimerkkeihin.

Vastuuturvan 321 (VA 04) perusteella ei korvata säilytettävänä 
tai nostotoiminnan kohteena olevalle omaisuudelle aiheutu-
nutta vahinkoa. 

Säilytettävänä olevalla omaisuudella tarkoitetaan yrityksesi hal-
lussa olevaa toisen omaisuutta, joka on teillä varastoituna tai 
muuten säilytettävänä. Rajoitusehdon kannalta ei ole merkitys-
tä sillä, onko säilytys ollut vastikkeellista tai vastikkeetonta, eikä 
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myöskään sillä, miten pitkään omaisuus on ollut vakuutetun säi-
lytettävänä. 

Nostotoiminnan kohteena olevalla omaisuudella tarkoitetaan 
sellaista omaisuutta, jota nostetaan tyypillisesti nostopalvelutoi-
mintaa harjoittavien yritysten toimesta nostureilla tai muutoin 
auto- ja mobiilinosturilla tai kuormausnosturilla varustetulla 
kuorma-autolla. 

Tiedustele yhteyshenkilöltäsi, voisiko 
●● yrityksessäsi säilytettävää vierasta omaisuutta sisällyttää yri-

tyksen omaisuusvakuutuksen korvauspiiriin 
●● yrityksesi nostotoimintaa vakuuttaa taakkavakuutuksella, jon-

ka perusteella korvataan noston yhteydessä taakalle aiheutu-
nut välitön esinevahinko.

Esimerkki: Kuljetusyrityksen työntekijä nosti autonosturilla työ-
maapäällikön pyynnöstä ontelolaattoja rakennustyömaalla. Kiin-
nityksen petettyä ontelolaatta tippui ja vaurioitui. Koska vahin-
ko aiheutui kuljetusyrityksen nostotoiminnan kohteena olleelle 
omaisuudelle, emme korvanneet vastuuturvan 321 (VA 04) perus-
teella ontelolaatalle aiheutunutta vahinkoa  

Vastuuturvan 321 (VA 04) perusteella ei korvata vakuutuk-
senottajan vuokraamalle tai muulla tavoin tämän käyttöomai-
suuteen rinnastettavalle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja.  

Esimerkki: Konepajayritys harjoitti tuotantotoimintaa vuokra-
kiinteistössä. Kokoonpanotyön yhteydessä syttyi tulipalo, joka 
vahingoitti vuokrakiinteistöä konepajan oman omaisuuden lisäk-
si. Käsittelimme konepajan omalle omaisuudelle aiheutuneet va-
hingot konepajan omaisuusvakuutuksen perusteella. Emme kor-
vanneet vuokrakiinteistölle tulipalon seurauksena aiheutunutta 
vahinkoa vastuuturvan 321 (VA 04) perusteella, koska kiinteistön 
osalta oli kyse vuokralle otetusta omaisuudesta.  

Esimerkki: Kiinteistöpalveluyritys tarvitsi työnsä tekemiseen la-
kaisukoneen, jonka se hankki leasingrahoituksella. Kiinteistöpal-
veluyrityksen työntekijän ajovirheen seurauksena lakaisukone 
vaurioitui. Koska vahinko aiheutui käyttöomaisuuteen rinnastet-
tavalle omaisuudelle, emme korvanneet lakaisukoneelle aiheutu-
neita vahinkoja vastuuturvan 321 (VA 04) perusteella.

Käyttöomaisuuteen rinnastettavalla omaisuudella tarkoitetaan 
muun muassa vakuutuksenottajan työsuorituksessa tarvittavia 
työkaluja, laitteita, tuotantokoneita tai vuokratiloja. Rajoitus-
ehdon kannalta ei ole merkitystä sillä, onko käyttöomaisuuden 
lainaus vastikkeellista tai vastikkeetonta, leasingrahoituksella tai 
omistuksenpidätysehdoin hankittua. 

Vuokratun omaisuuden omistajan kanssa on hyvä erikseen sopia 
omaisuuden vakuuttamisesta. Tiedustele myös yhteyshenkilöltä-
si, voisiko yrityksenne vuokraamaa tai käytössä olevaa omaisuut-
ta sisällyttää yrityksenne omaisuusvakuutuksen korvauspiiriin. 

Vastuuturvan 321 (VA 04) perusteella ei korvata vahinkoa, kun 
korvausvastuu perustuu huolinta-, varastointi- tai kuljetustoi-
mintaan tai tiekuljetussopimuslakiin, vastaavaan ulkomaisen 
lakiin, CMR-yleissopimukseen tai muuhun kuljetusmuotoa 
koskevaan kotimaiseen tai ulkomaiseen lakiin, määräykseen 
tai sopimukseen tai Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten 
määräysten mukaiseen huolitsijan vastuuseen. 

Esimerkki: Vakuutuksenottaja ahtasi satamassa asiakkaansa ta-
varoita laivaan. Tavaraerää laivaan kuljetettaessa tavarat putosi-

vat trukin haarukasta ja vaurioituvat. Emme korvanneet trukin 
haarukasta tippuneille tavaroille aiheutunutta vahinkoa vastuu-
turvan 321 (VA 04) perusteella, koska kyse oli kuljetustoimintaan 
perustuvasta korvausvastuusta.

Tiedustele yhteyshenkilöltäsi, miten kuljetus-, huolinta- tai varas-
tointitoiminnan riskit voisi vakuuttaa tiekuljetus-, huolinta-, ter-
minaali- tai ahtausvakuutuksella. 

Vastuuturvan 321 (VA 04) perusteella ei korvata vakuutettujen 
toisilleen aiheuttamaa vahinkoa. 

Jos vakuutuksella on vakuutettu useampia yrityksiä, ei käsitel-
tävän omaisuuden vastuuturvan perusteella kuitenkaan korvata 
samalla vakuutuksella vakuutettujen yritysten toisilleen aiheut-
tamia vahinkoja.

Esimerkki: Vakuutuksessa oli vakuutettuna vakuutuksenottaja ja 
sen tytäryhtiö. Tytäryhtiön työntekijä kävi huoltamassa vakuutuk-
senottajan painokonetta, joka vaurioitui huoltotyön aikana. Kos-
ka vahinko aiheutui samassa vakuutuksessa vakuutetun yrityksen 
omaisuudelle, emme korvanneet vastuuturvan 321 (VA 04) perus-
tella painokoneelle aiheutunutta vahinkoa. 

Voimassaoloalue, enimmäiskorvaus ja omavastuu
Vastuuturvan 321 (VA 04) voimassaoloalue, enimmäiskorvaus ja 
omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan. Omavastuun maksatte 
itse vahingonkärsineelle.

Enimmäiskorvaus tarkoittaa määrää, joka yhden vakuutuskauden 
aikana voidaan maksaa. Siihen sisältyvät sekä vahinkoon liittyvät 
välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakustannukset että selvi-
tys-, neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikulut.

Vastuuturvan 321 (VA 04) vakuutusmäärä ei ole osa toiminnan 
vastuuvakuutuksen tai kansainvälisen vastuuvakuutuksen va-
kuutusmäärää, ellei vakuutuskirjassa ole toisin määritelty.  

Vakuutusmaksuun vaikuttavat tekijät
Vastuuturvan 321 (VA 04) vakuutusmaksuun vaikuttavat yrityk-
senne toimiala, maksamienne palkkojen määrä tai liikevaihto. 
Vakuutusmaksuun vaikuttavat myös valittu vakuutusmäärä ja 
omavastuu. Yksittäisissä tapauksissa vakuutusmaksuun voivat 
vaikuttaa muutkin tekijät, kuten käytössä oleva laatujärjestelmä.

Henkilötietojen käsittely
OP käsittelee asiakkaiden henkilötietoja voimassa olevien säädös-
ten mukaisesti sekä tietosuojalausekkeessa ja -selosteessa tarkem-
min kerrotuin tavoin. Asiakkaan on suositeltavaa tutustua viitat-
tuun tietosuojainformaatioon. Tietosuojalauseke ja -seloste ovat 
saatavilla op.fi-verkkosivustolla sekä OPn asiakaspalvelupisteissä.

Vakuutusten myyntipalkkiot
Vakuutusyhtiö maksaa vakuutusmaksuun perustuvan prosentu-
aalisen tai vakuutusten lukumäärään perustuvan kiinteän palkki-
on. Palkkioon ja sen määrään vaikuttaa vakuutustuote ja myyn-
tikanava. Palkkio maksetaan asiamiehelle tai vakuutusyhtiön 
työntekijälle.



OP 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.

Ota yhteyttä
Verkkopalvelut sivulla
●● op.fi
●● a-vakuutus.fi
●● Vakuutusten palvelunumerot OP 0303 0303 ja  

A-Vakuutus 0304 0506

Puhelu maksaa kotimaisesta kiinteän verkon lankaliittymästä ja 
matkapuhelinliittymästä 0,0835 euroa/puhelu + 0,12 euroa/min. 
Hinnat sis. alv 24 %. Puhelut nauhoitetaan muun muassa asiakas-
palvelun laadun varmistamiseksi. Katso aiheesta lisää uusi. op.fi/
tietosuoja.


