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TYÖKONE-EXTRA
VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ
Työkone-extra sisältää aina seuraavat vakuutukset:
A
B
C

ESINEVAKUUTUS
ÖLJYVAHINKOVAKUUTUS
KRIISIAPUVAKUUTUS

Vakuutukseen sovelletaan myös yleisiä sopimusehtoja.
A

ESINEVAKUUTUS

1

Vakuutuksen tarkoitus

Työkone-extran tarkoituksena on täydentää
lisävakuutuksena sitä vakuutusturvaa, jonka
perusvakuutuksena oleva Työkonevakuutus
antaa.
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Korvattavat vakuutustapahtumat ja
niihin liittyvät rajoitukset

Jos vahinko kuuluu sekä perusvakuutuksena
olevan Työkonevakuutuksen että Työkone-extran korvauspiiriin, korvaus maksetaan Työkonevakuutuksesta. Korvauksesta vähennetään
tällöin Työkonevakuutuksen omavastuu.
Työkone-extrasta ei korvata kiinteästi työkoneeseen asennetulle lisälaitteelle aiheutunutta
vahinkoa, joka olisi kuulunut Työkonevakuutuksen korvauspiiriin, mikäli Työkonevakuutus
olisi otettu riittävän laajana yhdistelmänä.
4.1

Laaja esinevakuutus

Vakuutuksesta korvataan vakuutettua omaisuutta kohdannut äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko.

Vakuutusyhtiö korvaa vakuutuskirjaan merkityssä laajuudessa näiden ehtojen sekä
yleisten sopimusehtojen mukaisesti kohdissa
4.1 tai 4.2 mainituista vakuutustapahtumista
aiheutuneen suoranaisen esinevahingon sekä
ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset.

4.2

2

4.2.1.1 Palo
Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on
aiheutunut irtipäässeestä tulesta tai vakuutettuna olevan kohteen sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta.

Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa. Tästä on erikseen sovittava ja tehtävä
merkintä vakuutuskirjaan.
3

Vakuutuksen kohde

Vakuutus käsittää koneurakointitoiminnassa
käytettävän ja vakuutuksenottajan omistaman
omaisuuden sekä sellaisen omaisuuden, jonka
tämä on saanut hallintaansa kirjallisen vuokraussopimuksen perusteella seuraavasti:
3.1

Käyvän arvon mukaiset kohteet

Käyvän arvon mukaan ja joko laajan tai suppean esinevakuutuksen mukaisesti korvattavat
kohteet (ks. kohta 7.2; Korvaussäännökset
käyvän arvon perusteella) työkoneessa käytettäviksi tarkoitetut, erikseen nimetyt lisälaitteet.
3.2

Jälleenhankinta-arvon mukaiset
kohteet

Jälleenhankinta-arvon mukaan ja laajan esinevakuutuksen mukaisesti korvattavat kohteet
(ks. kohta 7.3; Korvaussäännökset jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon perusteella):
- huolto- ja korjaustoiminnassa käytettävät
laitteet, työkalut, pientyökoneet ja työvälineet
- ammattiin liittyvät kalusteet, toimistovälineet ja asiakirjat
- työkoneeseen kuuluvat varaosat ja muut
pientarvikkeet
- työkoneesta erillään olevat poltto- ja voiteluaineet.
3.3
-
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Vakuutuksen kohteena eivät ole
perusvakuutuksella vakuutettava työkone
kiinteästi työkoneeseen asennettu lisälaite, ks. kuitenkin poikkeus kohta 4
arvopaperit, rahat tai muut maksuvälineet
atk-tietovälineisiin sisältyvät tiedot ja ohjelmat
omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on turvallisuus- ja viranomaismääräysten vastaista.

Suppea esinevakuutus

4.2.1 Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan vain kohdissa 4.2.1.1
- 4.2.1.3 mainituista vakuutustapahtumista
vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle
aiheutunut suoranainen esinevahinko.

Vakuutuksesta ei korvata kuitenkaan generaattorissa, sähkömoottorissa, akussa tai muussa sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta
niille itselleen aiheutunutta vahinkoa.
4.2.1.2 Varkaus
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta
aiheutunut vahinko vain, jos syynä on ollut
vakuutettuun kohteeseen kohdistunut varkaus,
rikoslain 28 luvun 7 tai 8 pykälissä tarkoitettu
luvaton käyttö taikka näiden yritys.
Mikäli vakuutettu lisälaite ei sen rakenteesta
johtuen ole ollut lukittavissa, vahinko korvataan varkausvahinkona, jos kohteen säilymisestä tai suojelemisesta on huolehdittu kohdassa 5 mainitulla tavalla.
Vahinkoa ei korvata, jos teon on tehnyt vakuutuksenottajaan vakuutusyhtiön yleisissä
sopimusehdoissa kohdassa 8 samastettu
henkilö tai joku muu heidän tietensä tai läsnä
ollessaan.
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä tai
tapahtumaa, jota ei voida ajan ja paikan suhteen määritellä.
4.2.1.3 Ilkivalta
Vakuutuksesta korvataan tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteelle aiheutunut
vahinko siltä osin kuin sitä ei korvata varkautena.
Vakuutuksesta ei korvata toisella laitteella tai
työkoneella aiheutettua vahinkoa eikä sellaista
vahinkoa, jota ei voida ajan ja paikan suhteen
määritellä. Vahinkoa ei korvata, jos teon on
tehnyt vakuutuksenottaja tai tähän vakuutusyhtiön yleisissä sopimusehdoissa kohdassa 8
samastettu henkilö tai joku muu heidän tietensä tai läsnäollessaan.

4.3

Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät
vakuutustapahtumat sekä laajassa
että suppeassa esinevakuutuksessa

4.3.1 Kuluminen
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka vakuutuksen kohteelle aiheutuu sen rakenne-,
valmistus- tai aineviasta, kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, aineen väsymisestä, tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä eikä esineen tai sen osan
toimintakyvyn lakkaamisesta, puutteellisesta
kunnossapidosta taikka taitamattomasta tai
varomattomasta käsittelystä.
4.3.2 Palo
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on
esineelle aiheutunut siitä, että se on pantu
alttiiksi lämmön vaikutukselle.
4.3.3 Sopimukset
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa eikä kustannuksia, joista toimittaja, valmistaja, myyjä tai joku muu on vastuussa sopimuksen,
takuun, huoltosopimuksen tai vastaavan sitoumuksen perusteella.
Vakuutuksen piiriin muutoin kuuluva vahinko
korvataan kuitenkin siltä osin kuin vakuutuksenottaja osoittaa, ettei vastuullinen osapuoli
kykene korvausvelvollisuuttaan täyttämään.
4.3.4 Räjäytystyöt
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on
aiheutunut räjäytys- tai louhintatyöstä.
4.3.5 Katoaminen
Vakuutuksesta ei korvata
- vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden
katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä tai tapahtumaa, jota
ei voida ajan ja paikan suhteen määritellä
- omaisuuden katoamista tai unohtamista,
eikä varkautta, jos vasta inventaarion yhteydessä todetaan katoaminen tapahtuneeksi.
4.3.6 Varallisuusrikokset
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on
aiheuttanut petos, kavallus tai vastaavanlainen rikos.
4.3.7 Atk-virheet
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka tietokoneen tai elektronilaitteen tietovälineille aiheutuu laitteiston, käyttöjärjestelmän tai ohjelmien virheellisestä toiminnasta, virheellisestä
ohjelmasta, operointivirheestä, virheellisestä
nimiöinnistä tai magneettikenttien taikka muun
virheellisen toiminnan aiheuttamasta tuhoutumisesta. (Ks. kohta 3.3.)
4.3.8 Työvirheet
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on
aiheutunut työ-, laite- tai materiaalivirheestä,
valmistusvirheestä, laskenta tai piirustusvirheestä tai virheellisestä neuvosta korjattavana, huollettavana tai käsiteltävänä olevalle
vakuutetulle omaisuudelle.
4.3.9 Kulutusosat ja -tarvikkeet
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on
aiheutunut koneissa tai laitteissa käytettäville
kulutusosille tai -tarvikkeille, kuten auroille,
kauhoille, vaijereille ja kumirenkaille, paitsi jos
kuluva osa tai tarvike on vahingoittunut muun
näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon
yhteydessä.

Tutustukaa erityisesti kursiivilla
painettuihin rajoitusehtojen kohtiin

4.3.10 Tavarankuljetukset
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on
aiheuttanut vakuutuskohteen kuljetuksessa
käytetty sopimaton pakkaus- tai kuljetustapa.
4.3.11 Tulva ja muu vedenpinnan muuttuminen
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on
aiheuttanut tulva, pohjaveden tai jokin muu
vedenpinnan korkeuden muuttuminen.
4.3.12 Huoltokustannukset
Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka
ovat aiheutuneet säätö- tai kunnossapitotoimista, ennakkohuollosta, määräaikaishuollosta ja näiden yhteydessä vaihdettavista osista
taikka toimintahäiriöiden poistamisesta.
4.3.13 Muut vahingot, joita esinevakuutuksesta ei korvata
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat
- puutteellisesta ilman, öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta moottorille tai sen
lisälaitteelle, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle
- vedestä, jos laitetta kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella
- vajoamisesta jäihin tai suohon muualla
kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävillä talviteillä
- työkoneen kuormasta, ylikuormaamisesta
tai liiasta rasittamisesta
- sodasta, kapinasta, ammuksesta, miinasta
tai muusta sen kaltaisesta syystä tai jos
laite on ollut viranomaisen pakkotilaama
- pakkasesta, sateesta tai hitaasti tapahtuvasta kostumisesta
- ydinvastuulaissa tarkoitetusta ydinvahingosta.
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka korvataan jonkin erityislain, takuun tai muun vakuutuksen perusteella (vrt. liikennevakuutus,
Työkonevakuutus jne).
4.4

Lisävahingot eräiden
vakuutustapahtumien yhteydessä

Vakuutuksesta korvataan edellä kohdassa 4.1
ja 4.2 mainittujen korvattavien vakuutustapahtumien yhteydessä tapahtuneesta vakuutuksen kohteen katoamisesta, anastamisesta tai
vahingoittumisesta aiheutunut vahinko.
Vakuutuksesta korvataan kohdissa 4.1 ja 4.2
mainittujen korvattavien vakuutustapahtumien johdosta kylmyydestä tai kuumuudesta,
sateesta tai muusta sen kaltaisesta syystä
vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko,
jos se on ollut mainitun vakuutustapahtuman
välitön ja väistämätön seuraus.
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Suojeluohjeet

Suojeluohjeita on noudatettava. Laiminlyönnistä voi seurata korvauksen vähentäminen
tai sen epääminen (ks. vakuutusyhtiön yleiset
sopimusehdot kohta 6.1).
5.1 Omaisuuden hoidossa tulee noudattaa
normaalia huolellisuutta ja vakuutettua konetta
tai laitetta on huollettava maahantuojan tai
valmistajan antamien ohjeiden edellyttämällä
tavalla.
5.2 Muun irtaimiston, kuin moottorityökoneen
lisälaitteen, säilytystilojen ikkunoiden, ovien ja
muiden aukkojen tulee murtautumisen varalta
olla suojaavasti suljetut (ks. kohta 4.2.1.2).
Säilytettäessä omaisuutta kassakaapissa tai
-holvissa, näiden ovet on käytön jälkeen lukittava eikä niiden avainta saa säilyttää samassa
huoneistossa.

5.3 Varkautta ei korvata, mikäli vakuutuksenottaja ei ole ryhtynyt kohtuullisiin suojelutoimenpiteisiin omaisuuden arvoja säilytysolosuhteet
huomioon ottaen.
Arvoesineitä taikka irrallisia optisia tai elektronisia laitteita, joiden jälleenhankinta-arvo
ylittää 337 euroa, ei saa säilyttää muun kuin
vakuutuksenottajan palveluksessa olevan
henkilön huostassa olevassa moottoriajoneuvossa eikä asumattomassa matkailu- tai
muussa perävaunussa tai veneessä.
Esinettä ei saa jättää ajoneuvoon, veneeseen
tai perävaunuun yön ajaksi lainkaan eikä päiväsaikaan niin, että se on ohikulkijoiden helposti nähtävissä. Kun tällaista esinettä säilytetään hotellihuoneessa, sen on oltava erikseen
lukitussa tilassa.
5.4 Jos työkonetta tai sen lisälaitetta ei voida
lukita tai työn tarkoituksenmukaisen suorittamisen kannalta säilyttää lukitussa säilytyssuojassa, on niitä säilytettävä sellaisessa
paikassa, missä ne eivät ole helposti ulkopuolisen havaittavissa eivätkä ole tarpeettomasti
alttiina varkaudelle tai ilkivallalle. Työkonetta
tai lisälaitetta ei saa jättää pitkäksi ajaksi ilman
vartiointia.
5.5 Työmaalla tai muussa työn kohteessa
työkoneesta erillään säilytettävä lisälaite on
siirrettävä lukittuun tai jatkuvasti vartioituun
säilytyssuojaan heti, kun se työn tarkoituksenmukaisen suorittamisen kannalta on mahdollista.
5.6 Työkoneen lisälaitteisiin sovelletaan tässä
vakuutuksessa näiden suojeluehtojen lisäksi
Työkonevakuutuksen vakuutusehdoissa kohdassa 16 mainittuja turvallisuusmääräyksiä ja
omavastuukorotuksia.
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Erityisiä toimenpiteitä
vakuutustapahtuman satuttua

Varkausvahinkona korvataan työkoneen lisälaitteen menettämisestä suoranaisesti aiheutunut vahinko, jollei lisälaitetta ole saatu takaisin
30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö ja
poliisi kirjallisesti saivat tiedon tapahtumasta.
Määräaika lasketaan myöhemmin tehdystä
ilmoituksesta.
Varkausvahingoissa korvataan myös kohdassa 4.2.1.2 mainitun tapahtuman seurauksena
vakuutuskohteen noutamisesta tai palauttamisesta Suomessa aiheutuneet kohtuulliset
kustannukset. Korvausta ei suoriteta vakuutuksen kohteen käyttämisestä johtuneesta
kulumisesta.
7.2

Korvaussäännökset käyvän arvon
perusteella
(ks. kohta 3 Vakuutuksen kohde)

7.2.1 Korvauksen määritys ja suorittaminen
7.2.1.1 Käypä arvo
Esinevakuutuksessa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen tai sen osan käypä arvo. Käypänä
arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa työkoneen
lisälaitteesta yleisesti olisi ollut saatavissa
pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käypää arvoa määritettäessä
otetaan huomioon lisälaitteen ja sen merkin
päivän markkinahinnat, laitteen yksilöllinen
kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli,
käyttötapa, käyttötunnit, sekä muut hintaan
vaikuttavat tekijät.
7.2.1.2 Vahingon määrä
Jos vakuutuksen kohde tai sen osa on vahingoittunut niin pahoin, ettei sitä kohtuullisin
kustannuksin voida korjata, vahingon määrä
on välittömästi ennen vakuutustapahtumaa
olleen arvon ja sen jälkeen olevan käyvän
arvon erotus.

Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut omaisuus ennen kuin sitä
ryhdytään korjaamaan. Vakuutusyhtiöllä on
oikeus määrätä korjaamo, jossa vaurioiden
korjaus suoritetaan.

7.2.1.3 Korjaus
Vaurioituneen lisälaitteen korjaamiseen tulee käyttää kunnoltaan ja iältään vastaavia,
käyttökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa
eikä niiden hankinta aiheuta korjaustyöhön
kohtuutonta viivästymistä.

Yhtiön toimesta suoritettu vahingon arviointi,
korjaamon osoittaminen tai muu vahingon tekninen selvittely ei ole todistuksena vahingon
kuulumisesta vakuutusyhtiön korvattavaksi.

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan
uusilla sellaisia vahingoittuneita osia, jotka
korjaamalla voidaan saattaa tarkoituksensa
täyttävään kuntoon.
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Arvioimis- ja korvaussäännökset

7.1

Korvauksen laajuus

Jos vakuutuksen kohteen korjaamisen yhteydessä kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä
osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu
tai suoritettu sellaisia maalaus-, verhoilu- tai
muita töitä, joiden johdosta työkoneen lisälaitteen kunnon näiltä osin voidaan katsoa
entisestään olennaisesti parantuneen, tämä
otetaan huomioon korvausta laskettaessa ja
korvausta alennetaan vastaavasti.

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutunut
suoranainen esinevahinko näiden ehtojen
mukaisesti. Lisäksi korvataan kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutuksenottajalle ovat aiheutuneet sattuneen tai välittömästi uhkaavan
vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.
Vakuutuksesta ei suoriteta korvausta arvonalentumisesta, korjauksen yhteydessä
tehdyistä muutos- tai parannustöistä, vahinkoon liittymättömästä pesusta tai muusta käsittelystä, polttoaineesta, ylityökorotuksista
eikä lentorahdista. Vakuutuksesta ei korvata
kustannuksia, jotka johtuvat siitä, ettei työkoneen lisälaitetta ole voitu vahingon johdosta
käyttää.
Suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan vahingoittuneen työkoneen
lisälaitteen tielle nostamisesta aiheutuneet
kustannukset. Samoin korvataan kustannukset vahingoittuneen lisälaitteen kuljettamisesta
lähimpään korjaamoon.

7.2.1.4 Lunastus käyvästä arvosta
Jos vahingon määrän arvioidaan olevan vähintään kaksi kolmasosaa käyvästä arvosta,
vakuutusyhtiöllä on oikeus lunastaa vakuutuksen kohde käyvästä arvosta.
7.3 Korvaussäännökset jälleenhankinta- arvon ja päivänarvon perusteella (ks. kohta 3
Vakuutuksen kohde)
7.3.1 Omaisuuden ja vahingon määrän arvioiminen
Omaisuuden, vahingon ja korvauksen määrän arvioimisen perusteena on omaisuuden
vakuutusarvo.
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Omaisuuden vakuutusarvo on sen jälleenhankinta- arvo, ellei muuta ole sovittu ja siitä
tehty merkintää vakuutuskirjaan. Omaisuuden
vakuutusarvo on kuitenkin päivänarvo, kun
omaisuuden päivänarvo on alle 50 % jälleenhankinta-arvosta.
Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan omaisuuden
hankkimiseen tarvittavaa rahamäärää.
Päivänarvolla tarkoitetaan rahamäärää, joka
saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään, mitä omaisuus on arvossa menettänyt
iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen
tai muun sellaisen syyn johdosta. Päivänarvoa määritettäessä otetaan huomioon myös
omaisuuden käyttökelpoisuuden aleneminen
paikkakunnan muuttuneiden olosuhteiden
vuoksi.
Vakuutustapahtuman sattuessa omaisuuden
vakuutusarvo määritetään ja vahingon määrä
lasketaan vahinkohetkellä vallinneen hintatason mukaisesti.
Vahingon määrän arvioinnin perusteena on
myös omaisuuden jäännösarvo, jolla tarkoitetaan omaisuuden arvoa välittömästi vakuutustapahtuman jälkeen arvioituna samojen
perusteiden mukaan kuin välittömästi ennen
vakuutustapahtumaa.
7.3.2 Korvauksen määritys ja suorittaminen
Näiden ehtojen mukaisesti korvaus suoritetaan jälleenhankinta-arvon mukaan kohdassa
7.3.2.1 mainituin edellytyksin, muussa tapauksessa korvaus suoritetaan kohdan 7.3.2.2
mukaisesti.
Atk-laitteiden osalta tehdään vuotuinen ikävähennys toisesta käyttövuodesta alkaen kohdan 7.3.2.1 mukaisesti.
7.3.2.1 Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus
Vahingon määrä jälleenhankinta-arvon mukaan saadaan kun omaisuuden jälleenhankinta-arvosta vähennetään jäännösarvo.
Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata,
vahingon määrä on korjauskustannukset.
Korvauksen määrä jälleenhankinta-arvon mukaan on vahingon määrä vähennettynä omavastuulla. Jälleenhankinta-arvon mukainen
korvaus edellyttää, että
- vahingoittunut omaisuus kahden vuoden
kuluessa vakuutustapahtumasta joko
korjataan tai sen sijalle hankitaan uutta
samanlaatuista ja samaan käyttöön tarkoitettua omaisuutta ja
- omaisuuden päivänarvo ennen vahinkoa
on ollut yli 50 % sen jälleenhankinta-arvosta.
Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus suoritetaan kahdessa erässä. Ensin suoritetaan
päivänarvon mukainen korvaus. Lisäkorvaus,
joka on jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon
mukaisten korvausten erotus, suoritetaan, kun
vakuutusyhtiö on saanut selvityksen edellä
mainituista jälleenhankintatoimenpiteistä.
Atk-laitteiden vahingoissa katsotaan vahingon
määräksi niiden jälleenhankintakustannukset,
joista tehdään omavastuun lisäksi 15 %:n vuotuinen ikävähennys toisesta käyttövuodesta
alkaen. Vähennystä ei tehdä korvatessa korjauskustannuksia. Mikäli atk-laite, jonka päivänarvo on alle 50 % jälleenhankinta-arvosta
voitaisiin vielä korjata, on vahingon ylimpänä
määränä kuitenkin esineen päivänarvo.
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7.3.2.2 Päivänarvon mukainen korvaus
Vahingon määrä päivänarvon mukaan saadaan laskemalla jälleenhankinta-arvon mukaisesta vahingosta niin suuri osa kuin päivänarvon ja jälleenhankinta-arvon välinen
suhde osoittaa. Jos vahingoittunut omaisuus
voidaan korjata, vahingon määrä on niin suuri
osa korjauskustannuksista kuin päivänarvo on
jälleenhankinta-arvosta.
Korvauksen määrä päivänarvon mukaan on
vahingon määrä vähennettynä omavastuulla.
7.3.3 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä
Vahingon johdosta vakuutusmäärä vähenee
korvauksen määrällä. Vakuutusyhtiön velvollisuus on korvauspäätöksen yhteydessä ilmoittaa vakuutuksenottajalle vakuutusmäärän
vähentämisestä vahingon johdosta.
Jos korvausta suoritetaan
- sellaisesta omaisuudesta, johon voidaan
vahvistaa yrityskiinnitys ja jos yrityskiinnityksen kohteena oleva koko omaisuus tai
suurin osa siitä tuhoutuu tulipalon tai muun
siihen verrattavan tapahtuman johdosta,
tai
- sellaisesta omaisuudesta, johon on voitu
vahvistaa irtaimistokiinnitys, korvaus suoritetaan vakuutuksenottajalle, kun hän on
selvittänyt, ettei omaisuutta ole kiinnitetty
velan vakuudeksi tai että kiinnityksenhaltijat ovat suostuneet korvauksen suorittamiseen. (Vrt. Yrityskiinnityslaki 13§,
irtaimistokiinnityslaki 11§).
Jos korvaus maksetaan arvonlisäverovelvolliselle vakuutetulle, korvauksesta vähennetään
vero niissä tapauksissa, joissa vakuutetulla on
vähennysoikeus omassa verotuksessaan.
7.3.5 Vakuutuksenottajan antamat virheelliset
tai puutteelliset tiedot
Jos vakuutuksenottaja on antanut maksuperusteiksi virheellisiä tai puutteellisia tietoja
ja tämän perusteella on peritty liian vähän
vakuutusmaksua, vakuutuksesta korvataan
vain niin suuri osa omavastuulla vähennetystä
vahingon määrästä kuin vakuutuskohteesta
perityn vakuutusmaksun ja oikeiden tietojen
perusteella määrätyn vakuutusmaksun välinen
suhde osoittaa.
7.4

Omavastuun indeksiehto

Omavastuu on sidottu kuluttajahintaindeksiin
seuraavia sääntöjä noudattaen
- perusindeksi on vakuutuskauden alkamisvuotta edeltäneen vuoden syyskuun
kuluttajahintaindeksi
- tarkistusindeksi on vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden alkamiskautta edeltäneen kalenterivuoden syyskuun indeksi
- tarkistushetki on vakuutuskauden alkamispäivä
- seuraavanvakuutuskauden omavastuu
on yhtä monta prosenttia vakuutuskirjaan
merkitystä omavastuusta kuin tarkistusindeksi on perusindeksistä täyteen euroon
pyöristettynä.
7.5

Monivakuutus

Jos jokin toinen vakuutuksenantaja on myöntänyt vakuutuksen kohteelle vakuutuksen saman vahingon varalta, ei tästä vakuutuksesta
suoriteta korvausta.
7.6

Vakuutusmäärä

Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.

7.7

Omavastuut ja niiden
vähentämisjärjestys

7.7.1 Perusomavastuu
Vakuutuksenottajalla on vakuutustapauskohtainen perusomavastuu, joka on merkitty vakuutuskirjaan tai muuten kirjallisesti ilmoitettu
vakuutuksenottajalle.
7.7.2 Erityisomavastuut
Jos Työkonevakuutusehtojen kohdassa 16.6
tai 16.7 (ks. kohta 5, Suojeluohjeet) mainittu
turvallisuusmääräys laiminlyödään, vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa 25 %:n omavastuu vahingon määrästä,
kuitenkin vähintään perusomavastuu.
Jos työkoneen lisälaitetta lämmitetään Työkonevakuutusehtojen kohdassa 16.8 (ks. kohta
5, Suojeluohjeet) mainitulla tavalla, vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa 50 %:n omavastuu vahingon määrästä,
kuitenkin vähintään perusomavastuu.
Jos lisälaitetta edellä mainitussa kohdassa
mainitulla tavalla lämmitettäessä siinä edellytetty vartiointi laiminlyödään, korvausta ei
suoriteta.
Samaan vakuutustapahtumaan sovelletaan
vain yhtä, määrältään suurinta erityisomavastuuta. Erityisomavastuu vähennetään sen
jälkeen, kun korvauksen suuruus on ensin
vakuutusehtojen muiden kohtien mukaan
määritelty.
B

ÖLJYVAHINKOVAKUUTUS

1

Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutusyhtiö korvaa näiden ehtojen sekä
yleisten sopimusehtojen mukaisesti kohdassa
4 mainitut suoranaiset esinevahingot.
2

Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Suomessa.
3

Korvattavat vakuutustapahtumat ja
niihin liittyvät rajoitukset

3.1

Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan nesteen aiheuttama suoranainen esinevahinko vahingoittuneen
omaisuuden käyvän arvon mukaisesti, kun tällainen neste on virrannut äkillisesti ja ennalta
arvaamattomasti suoraan säiliöstä.
Vakuutetulla säiliöllä tarkoitetaan kaikkia rakennuksen ulkopuolella säilytettäviä, maanpinnan
yläpuolelle rakennettuja, (kiinteitä) vähintään
450 litran ja enintään yhteensä 10 000 litran
suuruisia säiliöitä, joissa säilytetään vaarallisten
kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (682/90) mukaisia
nesteitä.
3.2

Rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata
- säiliölle ja siihen kuuluvalle putkistolle eikä
muille laitteille aiheutuneita vahinkoja
- hukkaan vuotanutta nestettä
- vahinkoa siltä osin kun se suoritetaan jonkin muun vakuutuksen perusteella.
4

Suojeluohjeet

Viranomaisten määräyksiä ja vakuutuskirjaan
liitettyjä erillisiä suojeluohjeita on noudatettava. Suojeluohjeiden noudattamatta jättämisen
perusteella korvausta voidaan vähentää tai se
evätä kokonaan (ks. Vakuutusyhtiön yleiset
sopimusehdot, kohta 6.1).
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Korvaussäännökset

4.2

5.1

Vakuutusmäärä

Työntekijällä on oikeus saada kriisiapua, jos
hän on osallisena liikenneonnettomuudessa tai
tapaturmassa, jossa tapahtuu henkilövahinkoja taikka jos hän joutuu ryöstön, sen yrityksen
tai pahoinpitelyn uhriksi, tai jos vastaavanlainen tapahtuma sattuu toiselle työntekijälle tai
vakuutuksenottajalle.

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana.
5.2

Omavastuu

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty
omavastuu vahingon määrästä. Omavastuu
on sidottu indeksiin ja siihen noudatetaan
esinevakuutuksen ehtojen kohdan A 7.4 indeksiehtoa.

4.3

Työntekijän oikeus saada kriisiapua

Perheenjäsenen oikeus saada
kriisiapua

C

KRIISIAPUVAKUUTUS

Perheenjäsenellä on oikeus saada kriisiapua,
jos samassa taloudessa asuva vakuutuksenottaja tai työntekijä vammautuu tai kuolee liikenneonnettomuudessa, tapaturmassa, ryöstön,
sen yrityksen tai pahoinpitelyn johdosta.

1

Vakuutuksen tarkoitus
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Kriisiapuvakuutuksen tarkoituksena on, että
vakuutusyhtiö järjestää kriisiapua tähän oikeutetulle näiden ehtojen, yleisten sopimusehtojen sekä soveltuvin osin Extravakuutuksen
mukaisesti.

Rajoitukset

Kriisiapua ei ole oikeus saada, jos tapahtuma
on aiheutunut
muissa kuin työssä tai työn suorittamiseen liittyvissä olosuhteissa.

Kriisiapuun oikeutettuja ovat myös vakuutuksenottajan työntekijät. Työntekijöinä pidetään
myös perheenjäseniä jotka suorittavat työtehtäviä vakuutuksenottajan hyväksi ilman
vastiketta.

Vakuutuksenottajalla tai työntekijällä ei ole
oikeutta saada kriisiapua, jos hän on itse aiheuttanut tapahtuman
tahallisesti, törkeällä huolimattomuudella, törkeällä liikenteen vaarantamisella,
osallistuessaan rikoksen yritykseen tai
tekoon taikka sen tekijän salaamiseen,
nautittuaan alkoholia, muuta huumaavaa
ainetta tai näitä molempia niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin
on huonontunut tai että hänen verensä
alkoholipitoisuus on ollut vahinkohetkellä tai sen jälkeen vähintään 0,5 ‰ tai että
hänellä tällöin on ollut vähintään 0,25 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa ja nämä seikat ovat vaikuttaneet
vahingon syntymiseen,
yrittäessään itsemurhaa; rajoitusta sovellettaessa hänen mielentilallaan ei ole
merkitystä.

2.3
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2

Kriisiapuun oikeutetut henkilöt

2.1

Vakuutuksenottaja

Vakuutuksenottaja tai vakuutuksen ottaneen
yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt seuraavasti:
- ammatinharjoittaja
- toiminimen haltija
- avoimen yhtiön yhtiömies
- kommandiittiyhtiön yhtiömies
- hallituksen jäsen.
2.2

Työntekijät

Perheenjäsenet

Yllä kohdissa 2.1 ja 2.2 mainittujen henkilöiden
kanssa samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet ovat myös oikeutettuja kriisiapuun.
3

Vakuutuksen voimassaolo

Kriisiapua voidaan antaa Euroopassa sattuneessa kohdan 4 mukaisessa kriisiapuun
oikeuttavassa tapahtumassa, joka on aiheutunut työssä tai työn suorittamiseen liittyvissä
olosuhteissa.
Kriisiapuvakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on, että vakuutuksenottajalla on Liikenteenharjoittaja-, Taksi-, Bussi-, Työkone- tai
Sairaankuljetusextravakuutus.
4

Kriisiapuun oikeuttava tapahtuma

4.1

Vakuutuksenottajan oikeus saada
kriisiapua

Vakuutuksenottajalla on oikeus saada kriisiapua, jos hän on osallisena liikenneonnettomuudessa tai tapaturmassa, jossa tapahtuu
henkilövahinkoja taikka jos hän joutuu ryöstön,
sen yrityksen tai pahoinpitelyn uhriksi, tai vastaavanlainen tapahtuma sattuu työntekijälle.

Toimenpiteet kriisiavun saamiseksi

Jos kriisiapuun oikeutettu haluaa saada kriisiapua, on siitä ilmoitettava vakuutusyhtiölle
tai sen valtuuttamalle ulkopuoliselle terveydenhuollon ammattihenkilölle.
Kriisiapuun oikeutetun on käytettävä vakuutusyhtiön valtuuttamaa terveydenhuollon ammattihenkilöä, jotta kriisiapua voidaan antaa
vakuutuksen perusteella.
Jos vakuutusyhtiön valtuuttamaa terveydenhuollon ammattihenkilöä ei käytetä, kriisiapua
ei voida antaa vakuutuksen perusteella.
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Kriisiavun antaminen

7.1

Kriisiapu

Kriisiapu on terveydenhuollon ammattihenkilön
yksilö-, perhe- tai ryhmätapaamisena antamaa
traumaterapiaa tai psykologista jälkipuintia
(psykologinen debriefing tai defusing).
Kyseinen toiminta tarkoittaa nimenomaan
työssä tapahtuneiden traumaattisten tilanteiden käsittelyä, kuten vakaviin onnettomuuksiin
joutuneiden henkilöiden ja heidän läheistensä
psyykkisten reaktioiden käsittelyä.

Psykologista debriefingiä käytetään tapahtuman ollessa äkillinen ja ennalta arvaamaton
ja se on ollut traumaattinen sekä järkyttävä.
Debriefingiä sovelletaan vasta, kun stressi- ja
sokkitilanne on ohitettu.
Defusing on mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen järjestettävä lyhyt tapahtuman
läpikäyntitilaisuus.
Kriisiavun antamisesta ryhmätapaamisena on
aina sovittava erikseen.
Kriisiapuvakuutuksesta ei makseta vakuutuksenottajan, työntekijän tai perheenjäsenen
mitään muita mahdollisia välillisiä kustannuksia kuten ansionmenetys-, matka- tai yöpymiskuluja.
Kriisiapu on aloitettava kolmen (3) kuukauden
kuluessa tapahtumasta ja se on annettava
kuuden (6) kuukauden kuluessa tapahtumasta.

Kriisiapua voidaan antaa vain Suomessa.
7.2

Kriisiavun määrä

Vakuutusyhtiö maksaa jokaisessa vakuutustapahtumassa ne kustannukset, jotka aiheutuvat
vakuutusyhtiön tai sen valtuuttaman terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta tarpeellisesta määrästä kriisiapua.
Kriisiavun enimmäismäärä on yksilö- tai perhetapaamisena kolme (3) hoitokertaa ja ryhmätapaamisena kaksi (2) hoitokertaa.
Kustannuksissa ei ole omavastuuosuutta.
7.3

Kriisiavun kustannusten suoritustapa

Vakuutusyhtiö suorittaa annetun kriisiavun
kustannusten määrän tositteiden mukaan
suoraan valtuuttamalleen terveydenhuollon
ammattihenkilölle erillisen sopimuksen perusteella tai muulla erikseen sovitulla tavalla.
D

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO JA
VAKUUTUSMAKSU

Vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on,
että tämän vakuutuksen ohella vakuutuksenottajalla on Työkonevakuutus. Työkonevakuutuksen päättyessä vakuutusyhtiöllä on oikeus
irtisanoa vakuutus.
Vakuutusmaksu määräytyy vakuutusyhtiön
erillisen maksutariffin mukaan. Riippumatta
vakuutuksen kestosta, peritään kuitenkin vähintään 33 euron minimimaksu.
Vakuutusmaksun suorittamiseen ja maksun
laiminlyönnin seurauksiin sovelletaan vakuutusyhtiön yleisten sopimusehtojen kohdan 4
määräyksiä.
Vakuutusyhtiö voi periä jatkuvan Työkone-extran viivästyneen maksun ulosottotoimin ilman
tuomiota tai päätöstä. Tästä tehdään merkintä
maksulippuun. Määräaikaisen Työkone-extran
maksua ei voida periä ulosottotoimin ilman
tuomiota tai päätöstä.

A-Vakuutus Oy, Lapinmäentie 1, 00350 Helsinki
Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta
Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1715947-2
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