Työkone- ja Lisälaite-extra
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: OP Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi
A-Vakuutus Oy, 1715947-2, Helsinki, Suomi

Tuote: Työkone-extra
Lisälaite-extra

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Työkone-extra täydentää Työkonevakuutusta korvaamalla koneurakoinnissa käytettävän irtaimen omaisuuden vahinkoja. Työkone-extraan sisältyy
esinevakuutuksen lisäksi myös kriisiapuvakuutus, joka korvaa kriisiavun kustannuksia esimerkiksi liikenneonnettomuuden, vakavasta tapaturman tai
ryöstön jälkeen. Työkone-extran esinevakuutuksen laajuuden voit valita tarpeesi mukaan.
Myös Lisälaite-extralla voit täydentää Työkonevakuutuksen antamaa vakuutusturvaa. Se korvaa yrityksen tai yksityishenkilön työkoneessa käytettävien
irrallaan olevien lisälaitteiden palo-, varkaus- ja ilkivaltavahinkoja sekä tuo turvaa lisälaitteiden kuljetuksen ajalle.

Mitä vakuutus kattaa?
Työkone-extra kattaa
työkoneessa käytettäväksi tarkoitetut ja erikseen nimetyt
lisälaitteet
huolto- ja korjaustoiminnassa käytettävät laitteet, työkalut,
pientyökoneet ja työvälineet
ammattiin liittyvät kalusteet, toimistovälineet ja asiakirjat
työkoneen varaosat ja muut pientarvikkeet
työkoneesta erillään olevat poltto- ja voiteluaineet.
Työkone-extra korvaa yrityksen irtaimen omaisuuden vahinkoja
valitun laajuuden mukaisesti enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään asti.
Öljyvahinkovakuutus – korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat
nesteen vuotaessa äkillisesti säiliöstä
Kriisiapuvakuutus – korvaa kriisiavusta aiheutuvia kustannuksia enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään asti. Kriisiapua voidaan antaa esimerkiksi työhön
liittyvän liikenneonnettomuuden, tapaturman, ryöstön tai
pahoinpitelyn vuoksi.
•

Laaja esinevakuutus – korvaa äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja, kuten palo-, varkaus-, ilkivalta- ja
rikkoontumisvahinkoja.

•

Suppea esinevakuutus – korvaa omaisuuden palo-, varkaus- ja ilkivaltavahinkoja.

Lisälaite-extra korvaa työkoneessa käytettäväksi tarkoitettujen ja
työkoneesta irrallaan olevien lisälaitteiden, kuten kauhojen, kourien tai hakkupäiden vahinkoja.

Mitä vakuutus ei kata?
Esinevakuutus ei kata esimerkiksi
kulumista tai muita vähitellen aiheutuvia vahinkoja
omaisuuden katoamista tai unohtamista, jos esimerkiksi
katoamishetkeä ja -paikkaa ei voida tarkoin määritellä
työ-, laite- tai materiaalivirheistä aiheutuneita vahinkoja.
Öljyvahinkovakuutus ei kata esimerkiksi
säiliön, siihen kuuluvan putkiston tai muun laitteen vahinkoja
hukkaan vuotanutta nestettä.
Kriisiapuvakuutus ei kata esimerkiksi
vakuutuksenottajan, työntekijän tai perheenjäsenen
välillisiä kuluja, kuten ansionmenetyksiä tai matka- tai
yöpymiskuluja.
Kuljetusturva ei kata esimerkiksi
irrallisen lisälaitteen vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet
lastattaessa laitetta kuljetusajoneuvoon tai purettaessa
laitetta kuljetusajoneuvosta.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?

Esinevakuutus – korvaa enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään asti omaisuuden palo-, varkaus- ja
ilkivaltavahinkoja.

Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan
maksamatta, jos suojeluohjeita on laiminlyöty tai vahinko
on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Kuljetusturva – korvaa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet
irrallista lisälaitetta kuljettavan ajoneuvon kaatumisesta,
tieltä suistumisesta, yhteentörmäyksestä tai maapohjan
sortumisesta.

Alennamme korvausta tai epäämme korvauksen, jos
ajoneuvolla ajetaan alkoholin tai muun huumaavan aineen
alaisena tai ilman ajo-oikeutta.
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Missä vakuutusturva on voimassa?
Esinevakuutus on voimassa joko Pohjoismaissa, Euroopassa tai laajemmalla alueella sen mukaan, mitä vakuutuskirjaan on merkitty.
Öljyvahinkovakuutus on voimassa Suomessa.
Kriisiapuvakuutus on voimassa Euroopassa sattuneissa työhön liittyvissä liikenneonnettomuuksissa, tapaturmissa tai esimerkiksi
ryöstöissä, joihin annetaan kriisiterapiaa Suomessa.
Kuljetusturva on voimassa joko Pohjoismaissa tai Euroopassa sen mukaan, mitä vakuutuskirjaan on merkitty.

Mitkä ovat velvoitteeni?
-

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot, kuten tiedot vakuutettavan omaisuuden arvosta.

-

Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita
tai on tapahtunut olennaisia muutoksia.

-

Vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta tulee noudattaa.

-

Korvausta hakiessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa
erässä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

