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LISÄLAITE-EXTRA

Muun kuin vakuutuksenottajan omistamat lisälaitteet ovat tämän
lisäturvan vakuutuksen kohteena vain, jos siitä on erikseen sovittu ja nämä lisälaitteet ovat ilmoitetut / eritelty vakuutusyhtiölle
ja merkityt vakuutusmäärineen vakuutuskirjaan. Lisäturvan poikkeava omavastuu on kohdassa 8.4.1.4.

VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ
Lisälaite-extra sisältää aina seuraavat vakuutukset:

Vakuutuksen kohteena eivät ole:
Työkonevakuutuksella vakuutettava työkone
●● kone, perävaunu, muu vaunu, laite, lisälaite tai muu omaisuus
joka on vakuutettu maatilavakuutuksella tai muutoin sisältyy
maatilavakuutukseen
●● hinattava perävaunu, muu vaunu, kone, laite ja lisälaite jotka
on varustettu kantavalla pyörällä
●● omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on turvallisuusja viranomaismääräysten vastaista.

ESINEVAKUUTUS
●●

●●

sisältää palo-, varkaus- ja ilkivaltavakuutuksen

KULJETUSTURVA
1

Vakuutuksen tarkoitus

Lisälaite-extran tarkoituksena on täydentää lisävakuutuksena sitä
vakuutusturvaa, jonka perusvakuutuksena oleva Työkonevakuutus antaa.
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OP Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö)
korvaa vakuutuskirjaan merkityssä laajuudessa näiden ehtojen
sekä yleisten sopimusehtojen mukaisesti vakuutustapahtumista
aiheutuneen suoranaisen esinevahingon sekä ehdoissa erikseen
mainitut muut kustannukset.
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4.1 Esinevakuutuksen korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan vain kohdissa 4.1.1 - 4.1.3 mainituista
vakuutustapahtumista vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko. Esinevahingolla tarkoitetaan sitä, että esine vaurioituu, tuhoutuu tai häviää.

Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Voimassaoloaluetta voidaan
lisämaksusta laajentaa Eurooppaan. Tästä on erikseen sovittava ja
tehtävä merkintä vakuutuskirjaan. Voimassaoloalueen laajennuksen poikkeava omavastuu on kohdassa 8.4.1.3.
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Korvattavat vakuutustapahtumat
ja niihin liittyvät rajoitukset

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

Esinevakuutuksen kohde

Vakuutus käsittää työkoneessa käytettäviksi tarkoitetut työkoneesta irrallaan olevat vakuutuksenottajan omistamat lisälaitteet käyvän arvon mukaan.

Vakuutuksesta ei korvata kuitenkaan generaattorissa, sähkömoottorissa, akussa tai muussa sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta niille itselleen aiheutunutta vahinkoa.

Vakuutuksen kohteena eivät ole:

Jos palovahinko on aiheutunut vakuutuskohteelle sitä luvattomasti käytettäessä, käyttövarkauden yhteydessä tai näiden jälkeen, vahinko korvataan vain, mikäli tapaus korvattaisiin varkausvakuutuksesta. (Kts. kohta 4.1.2.)

●●

Työkonevakuutuksella vakuutettava työkone

●●

kone, perävaunu, muu vaunu, laite, lisälaite tai muu omaisuus
joka on vakuutettu maatilavakuutuksella tai muutoin sisältyy
maatilavakuutukseen

●●

hinattava perävaunu, muu vaunu, kone, laite ja lisälaite jotka
on varustettu kantavalla pyörällä

●●

omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on turvallisuusja viranomaismää-räysten vastaista.

4.1.2 Varkaus
Varkausvakuutuksesta korvataan irrallisen lisälaitteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko vain, jos
●● syynä on ollut lisälaitteeseen kohdistunut varkaus, rikoslain
28 luvussa tarkoitettu varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus
taikka näiden yritys ja
●● teon kohde on ollut teon tapahtuessa lukittu tai vakuutuksen
kohde ollut lukitussa säilytyssuojassa ja
●● vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu on vaatinut rangaistusta
tehdystä rikoksesta.

3.1 Haltuun uskotut vieraan omistamat lisälaitteet
Lisälaite-extraa voidaan laajentaa eri turvalla lisämaksusta kattamaan myös muun kuin vakuutuksenottajan omistamat esim. osamaksulla ostetut, leasatut tai vuokratut lisälaitteet. Tämä lisäturva
on kohdasta 2 poiketen voimassa vain Pohjoismaissa eikä tätä lisäturvaa voi eri maksusta laajentaa.

Säilytyssuojan tulee olla lukittu ja katettu tila tai paikka, johon
ilman avaimia ei voi murtautumatta päästä. Murtautumisella tar1

koitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen
lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

●●

Mikäli vakuutettu lisälaite ei sen rakenteesta johtuen ole ollut lukittavissa, vahinko korvataan varkausvahinkona, jos kohdetta on
säilytetty tai sen suojelemisesta on huolehdittu kohdassa 6 (suojeluohjeet) mainitulla tavalla.

5.5 Varallisuusrikokset
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut petos,
kavallus tai vastaavanlainen rikos.

4.1.2.1 Rajoitukset

5.6 Työvirheet

Jos jokin edellä tarkoitetuista teoista on tehty avaimia käyttäen,
suoritetaan korvaus vakuutuksesta vain, jos teon tekijä on saanut
vakuutuskohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä.
Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään
väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä
jää murtojäljet.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakenne-,
työ-, laite- tai materiaalivirheestä, valmistusvirheestä, laskenta tai
piirustusvirheestä tai virheellisestä neuvosta korjattavana, huollettavana tai käsiteltävänä olevalle vakuutetulle omaisuudelle.

5.7 Kulutusosat ja -tarvikkeet

4.1.3 Ilkivalta

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.

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. Tahallista vahingontekoa on nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen
kohteen vaurioittaminen.

5.8 Tavarankuljetukset
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut vakuutuskohteen kuljetuksessa käytetty sopimaton pakkaus- tai kuljetustapa.

4.2 Kuljetusturvan korvattavat vahingot

5.9 Huoltokustannukset

Kuljetusturvasta korvataan vahinko, joka on irrallista lisälaitetta
muulla kuljetusajoneuvolla kuljetettaessa välittömästi aiheutunut
kuljetusajoneuvon kaatumisesta, tieltä suistumisesta, yhteentörmäyksestä tai maapohjan sortumisesta. Kuljetusturvan poikkeava
omavastuu on kohdassa 8.4.1.2.

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet
säätö- tai kunnossapitotoimista, ennakkohuollosta, määräaikaishuollosta ja näiden yhteydessä vaihdettavista osista taikka toimintahäiriöiden poistamisesta.

Kuljetusajoneuvolla tarkoitetaan maalla kulkemaan tarkoitettua
laitetta, joka ei kulje kiskoilla. Kuljetusajoneuvona pidetään myös
ajoneuvon ja siihen kytketyn perävaunun yhdistelmää. Irrallinen
lisälaite on kuljetettavana, kun se on kuljetusajoneuvon päällä
kyydissä.

5.10 Muut vahingot, joita Lisälaite-extrasta ei korvata
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat

4.2.1 Kuljetusturvan rajoitukset
Kuljetusturvasta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut irralliselle lisälaitteelle sitä lastattaessa kuljetusajoneuvoon tai sitä purettaessa kuljetusajoneuvosta. Irralliselle lisälaitteelle sattunutta
vahinkoa ei korvata, mikäli kuljetusajoneuvolle ei ole tapahtunut
kohdassa 4.2 mainittua vahinkotapahtumaa.
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Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vakuutustapahtumat

5.1 Palo

●●

puutteellisesta ilman, öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta
moottorille tai sen lisälaitteelle, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle

●●

polttoaine- tai hydraulijärjestelmän rikkoutumisesta tai likaantumisesta tai tällaisen tapahtuman seurauksena vahinkoa
muulle vakuutuksen kohteen osalle esimerkiksi moottorille

●●

aineen väsymisestä tai kulumisesta

●●

vedestä, jos vakuutuksen kohdetta kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella

●●

vajoamisesta jäihin tai suohon muualla kuin tieviranomaisten
turvallisuusmääräykset täyttävillä talviteillä

●●

ydinvahingosta, terrorismista, vallankumouksesta, sodasta,
kapinasta, ammuksesta, miinasta, tai muusta senkaltaisesta
syystä tai jos vakuutuksen kohde on otettu takavarikkoon tai
muusta syystä viranomaisen haltuun

●●

jään tai lumen painosta, pakkasesta, sateesta, ruostumisesta,
syöpymisestä tai hitaasti tapahtuvasta kostumisesta

●●

siitä, että irrallinen lisälaite on jätetty heitteille

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on lisälaitteille aiheutunut siitä, että se on pantu alttiiksi lämmön vaikutukselle.

5.2 Sopimukset
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa eikä kustannuksia, joista toimittaja, valmistaja, myyjä tai joku muu on vastuussa sopimuksen,
takuun, huoltosopimuksen tai vastaavan sitoumuksen perusteella.

Lisälaite-extrasta ei korvata vahinkoa, jotka ovat korvattavia takuun, tavaran virheen tai tuotevastuun perusteella.

5.3 Räjäytystyöt
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Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut räjäytystai louhintatyöstä.

Suojeluohjeet

Suojeluohjeiden tarkoituksena on ehkäistä uhkaavia vaaroja ja
pienentää syntyviä vahinkoja. Lisälaite-extraan sovelletaan Finanssialan Keskusliiton (FK) määrittämää ulkona säilytettävän
omaisuuden suojeluohjetta.

5.4 Katoaminen
Vakuutuksesta ei korvata
●●

omaisuuden katoamista tai unohtamista, eikä varkautta, jos
vasta inventaarion yhteydessä todetaan katoaminen tapahtuneeksi.

Näiden ehtojen mukaisia ja vakuutusyhtiön muutoin kirjallisesti
antamia suojeluohjeita on noudatettava. Laiminlyönnistä voi seurata korvauksen vähentäminen tai epääminen (kts. yleiset sopimusehdot kohta 6).

vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä tai tapahtumaa, jota
ei voida ajan ja paikan suhteen määritellä
2

6.1 Lisälaitteiden tulee olla niitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisessa turvallisessa kunnossa. Lisälaitetta on huollettava ja käytettävä maahantuojan tai valmistajan edellyttämällä
tai suosittamalla tavalla. Huoltotoi-menpiteistä on pidettävä kirjaa. Lisälaitteen asennustilojen ja käyttöolosuhteiden, kuten käyttöjännitteen, ilman kosteuden ja lämpötilan on oltava maahantuojan tai valmistajan suositusten mukaiset.

●●

6.7.2 Jos lisälaitetta säilytetään ulkona olevassa teräskontissa, tulee kontin täyttää seuraavat vaatimukset
●● Kontin ovi on lukittava vakiolukituksen lisäksi vähintään mukaisella 4. luokan riippulukolla (riippulukkojen standardi SFSEN 12320) ja vastaavan luokan riippulukkokiinnikkeillä, jotka
on tarkoitettu kontin lukitukseen. Riippulukkokiinnikkeiden
tulee olla sellaisia, että ne estävät sangan leikkaamisen.
●● Aukot on suojattava teräsverkolla tai –ristikolla.
●● Jos kontissa säilytettävien lisälaitteiden arvo on huomattava
(10 000 euroa), niin kontti tulee varustaa teknisellä valvontajärjestelmällä. Esimerkiksi tason 2 murtohälytysjärjestelmä (Finanssialan keskusliiton edellyttämä) täyttää vaatimukset.
●● Kontti voidaan sijoittaa myös aitaamattomalle alueelle, jolloin
se tulee varustaa tason 2 murtohälytysjärjestelmällä.

6.2 Lisälaitteiden säilytyssuojaa ei saa käyttää minkäänlaiseen paloturvallisuutta vaarantavaan tarkoitukseen eikä siellä saa käyttää
avotulta eikä tupakoida. Säilytyssuojaan nähden on noudatettava
viranomaisten antamia paloturvallisuusohjeita sekä palavista nesteistä annettujen asetusten säännöksiä.
6.3 Lisälaitteiden koneiston, polttoainesäiliön tai muun osan valaisemiseen saa käyttää ainoastaan sähkövalaisinta.
6.4 Lisälaitteiden lämmittämiseen tulee käyttää hyväksyttyä laitetta. Hyväksyttyjä laitteita ovat
●●

verkkovirralla toimivista laitteista nimenomaan vakuutuksen
kohteen käyttöön hyväksytyt laitteet

●●

CE-merkinnöin varustetut nestekaasukäyttöiset laitteet ja -laitteistot tai Turvatekniikan keskuksen (TUKES) vakuutuksen
kohteen käyttöön hyväksymät nestekaasun käyttölaitteet ja
-laitteistot.

6.7.3 Jos lisälaitetta säilytetään aitaamattomalla alueella, jolla
ollessaan lisälaitteet eivät ole jatkuvan vartioinnin tai jatkuvan
silmälläpidon alaisia, lisälaitteet on kiinnitettävä vahvaan kiinteään rakenteeseen hyväksytyllä 3. luokan riippulukolla ja 3. luokan ketjulla (riippulukkojen standardi SFS-EN 12320 ja ketjuista
pohjoismainen normi SSFN 022), jotta lisälaitteen lukitseminen
pakottaa varkaan murtamaan lukitsemisen.

6.5 Korjattaessa lisälaitetta hitsaamalla, leikkaamalla tai hiomalla syttyvät rakenteet on purettava riittävän laajalta alueelta sekä
järjestettävä korjauspaikalle tarvittava vartiointi, myös jälkivartiointi, ja alkusammutuskalusto. Korjaustyön suorittajalla tulee olla
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) antama tulityökortti.

Jos lisälaitetta ei voida rakenteensa takia mitenkään lukita em.
tavalla, on lisälaite joko
●● sijoitettava esim. itse työkoneen tms. ja vahvan kiinteän rakenteen väliin siten, että lisälaitetta ei voida siirtää/anastaa liikuttamatta työkonetta tai rikkomatta kiinteätä rakennetta.
●● mahdollisuuksien mukaan esim. työkoneen puomilla nostettava ylös varkaiden ulottumattomiin.
●● mahdollisuuksien mukaan esim. työkoneen puomilla painettava maahan puomin ja maan väliin.
●● tai muulla vastaavalla tavalla joka estää lisälaitteen helpon varastamisen.

6.6 Lisälaitteen säilytys lukitussa autossa, lukitussa perävaunussa
tai lukitussa työkoneessa
●●

ajoneuvoissa säilyttävä lisälaite tulee olla näissä varastointiin
soveltuvaa ja kokonsa puolesta sellaista, ettei sen säilytys lukitussa säilytyssuojassa ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista
(kohta 4.1.2).

●●

ajoneuvojen lukituksen lisäksi ikkunoiden, ovien sekä muiden
aukkojen tulee olla murtautumisen
varalta suljetut.

●●

helposti varastettavia optisia tai elektronisia lisälaitteita ei saa
säilyttää em. ajoneuvoissa yöaikana lainkaan. Päiväaikaan säilytettäessä ne tulee olla joko jatkuvan vartioinnin/silmälläpidon alaisia tai sijoitettuna esim. peitettynä ajoneuvoon siten,
että ne eivät ole suoraan ulkopuolisen havaittavissa.

Ulkona säilytettävien lisälaitteiden ollessa pitemmän aikaa poissa
käytöstä, tulee lisälaitteiden olla edellä mainittujen lisäksi viikoittaisen silmälläpidon alaisena. Jos lisälaitteiden sijaintipaikka on
normaalien silmälläpitomahdollisuuksien ulkopuolella, on lisälaitteiden säilymistä kuitenkin valvottava joko itse käymällä toteamassa tilanne tai se muulla tavalla vähintään kerran kuukaudessa
varmistamalla.

6.8 Kuorman sidonta

6.7 Ulkona säilytettävä lisälaite

Kuljetettaessa lisälaitetta kohdan 4.2 mukaisella kuljetusajoneuvolla tulee lisälaitteen kuormaamisessa sekä sidonnassa noudattaa Tieliikennelakia sekä asetusta ajoneuvon käytöstä tiellä.

6.7.1 Ulkona säilytettävä lisälaite on ensisijaisesti sijoitettava aidatulle ja suljetulle alueelle.
●●

Ulkona (lukitsematon ja avoin tila) säilyttävä lisälaite tulee olla
ulkovarastointiin soveltuvaa ja kokonsa tai työn tarkoituksen
mukaisen suorittamisen puolesta sellaista, ettei sen säilytys
lukitussa säilytyssuojassa ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista (kohta 4.1.2).

●●

Ulkona ei saa säilyttää arvokasta, helposti siirrettävää tai pienikokoista lisälaitetta kuten esimerkiksi helposti varastettavia
optisia tai elektronisia lisälaitteita.

●●

Aitauksen rakenne ja lukitus on toteutettava ja lisälaite sijoitettava aitaukseen siten, että lisälaitteen anastaminen ei ole mahdollista aitausta rikkomatta.

●●

Aidattu alue on valaistava siten, että alueelle tunkeutuminen
voidaan havaita. Valaisimet tulee sijoittaa aidatulle alueelle.
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Toimenpiteitä vakuutustapahtuman satuttua

Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut vakuutuksen kohde ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä korjaamo, jossa vaurioiden korjaus
suoritetaan. Vakuutusyhtiön toimesta suoritettu vahingon arviointi, korjaamon osoittaminen tai muu vahingon tekninen selvittely
ei ole todistuksena vahingon kuulumisesta vakuutusyhtiön korvattavaksi.
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Tässä ehtokohdassa tarkoitetussa aitauksessa on käytettävä
panssariverkkoaitaa (silmäkoko enintään 50 mm) tai muuta
vastaavan suojan antavaa aitaa. Aidassa ei saa olla aukkoja ja
sen tulee ulottua suojeltavan alueen ympäri. Aidan rakennekorkeus on oltava vähintään 2 metriä. Aidan alareunan korkeus
maanpinnasta saa olla enintään 100 mm. Portit ja muut kulkureitit on lukittava varmuuslukolla tai 4. luokan riippulukolla
(riippulukkojen standardi SFS-EN 12320).

Arvioimis- ja korvaussäännökset

8.1 Korvauksen laajuus
Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta vakuutuksen
kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko. Esinevahingolla
tarkoitetaan sitä, että esine vaurioituu, tuhoutuu tai häviää.
Lisäksi korvataan kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutuk enottajalle ovat aiheutuneet sattuneen tai välittömästi uhkaavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.
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Vakuutuksesta ei suoriteta korvausta arvonalentumisesta, korjauksen yhteydessä tehdyistä muutos- tai parannustöistä, puutteellisen tai epäonnistuneen korjauksen uusimisesta johtuvia
kustannuksia, vahinkoon liittymättömästä pesusta tai muusta
käsittelystä, polttoaineesta, ylityökorotuksista eikä lentorahdista.
Vakuutuksesta ei korvata kus-tannuksia, jotka johtuvat siitä, ettei
lisälaitetta ole voitu vahingon johdosta käyttää.

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan uusilla sellaisia vahingoittuneita osia, jotka korjaamalla voidaan saattaa tarkoituksensa täyttävään kuntoon.
8.2.1.3.2 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 vakuutuksen kohteen kunnon näiltä osin
voidaan katsoa entisestään olennaisesti parantuneen, tämä otetaan huomioon korvausta laskettaessa ja korvausta alennetaan
vastaavasti.

Suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan vahingoittuneen työkoneen lisälaitteen tielle nostamisesta aiheutuneet kustannukset. Samoin korvataan kustannukset vahingoittuneen lisälaitteen kuljettamisesta lähimpään korjaamoon.

8.2.1.4 Lunastus käyvästä arvosta

Varkausvahinkona korvataan työkoneen lisälaitteen menettämisestä suoranaisesti aiheutunut esinevahinko, jollei vakuutettu tai
poliisiviranomainen ole saanut tietoa vakuutuksen kohteen löytymisestä 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiölle on toimitettu poliisiviranomaisen antama jäljennös vakuutuksen kohteen
luvattomasta käytöstä tai käyttövarkaudesta tehdystä rikosilmoituksesta. Varkausvakuutuksesta korvataan myös kohdassa 4.1.2
mainitun korvattavan tapahtuman seurauksena vakuutuksen
kohteen noutamisesta tai palauttamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Korvausta ei suoriteta vakuutuksen kohteen
käyttämisestä johtuneesta kulumisesta.

Jos vahingon määrän arvioidaan olevan yli 60 % lisälaitteen käyvästä arvosta, vakuutusyhtiöllä on oikeus lunastaa vakuutuksen
kohde käyvästä arvosta.

8.3 Korvauksen suoritustapa
Vakuutusyhtiö täyttää korvausvelvollisuutensa vahingon määrän
ja korjausmahdollisuuden mukaan joko
●●

maksamalla kohtuulliset korjauskustannukset tositteiden mukaan

●●

maksamalla kertakorvauksena kohtuullisia korjauskustannuksia vastaavan määrän rahana, jos omaisuutta ei korjata, vaikka
se olisikin mahdollista. Kertakorvauksena maksetaan enintään
omaisuudella välittö-mästi ennen vahinkohetkeä ollut käypä
arvo vähennettynä vahingoittuneen omaisuuden jäännöshinnalla.

●●

maksamalla vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen
käyvän arvon ja sillä korjaamattomana olevan arvon erotuksen
rahana,

●●

lunastamalla vakuutuksen kohteen edellä kohdan 8.2.1.4 tapauksessa käyvästä arvosta ennen vahinkoa, tai

●●

hankkimalla tilalle samanlaisen tai samanarvoisen vakuutuksen kohteen tai sen osan.

8.2 Korvaussäännökset käyvän arvon perusteella
8.2.1 Korvauksen määritys ja suorittaminen
8.2.1.1 Käypä arvo
Suoranaisessa esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen tai sen osan
käypä arvo. Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa vakuutuksen kohteesta vakuutuksenottajan hallussa yleisesti olisi ollut saatavissa pidettäessä
sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käyvällä arvolla
ei tarkoiteta esim. koneliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa
eikä vaihtohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka useampi ostaja olisi ollut vakuutuksen kohteesta valmis maksamaan. Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon vakuutuksen kohteen
päivän markkinahinnat, yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, käyttötunnit sekä muut hintaan
vaikuttavat tekijät.

Jos korvaukseen oikeutettu ei halua tilalle hankittavan vastaavaa
omaisuutta, vaikka se olisikin mahdollista, niin rahakorvauksen
määrä lasketaan siitä hinnasta, jolla vakuutusyhtiö voisi hankkia
tilalle vastaavan omaisuuden. Tästä hinnasta tehdään omaisuuden
iän mukaiset vähennykset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä
hankintapaikka tai tavarantoimittaja.

Vakuutuksen kohteen lisälaitteen käyvän arvon määrittämiseksi
tulee korvauksen hakijan toimittaa vakuutusyhtiölle myyjäliikkeen antama tosite tai muu todiste, josta ilmenee kyseisen laitteen
merkki ja malli sekä hankinta- aika ja -hinta.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä korjaamo tai hankintapaikka
ja tätä varten vakuutetun tulee ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön.
Vakuutusyhtiö ei vastaa korjauksen tai hankitun tuotteen laadusta, vaan vastuu on ao. palvelun tuottajalla tai tavarantoimittajalla.

Jos korvauksen hakija ilman pätevää syytä ei toimita käyvän arvon määrittämiseksi tarvittavia selvityksiä, arvioidaan käypä arvo
kohtuuden mukaan.

Lunastamalla korvattavan vakuutuksen kohteen tai sen osan
omistusoikeus siirtyy vakuutusyhtiölle. Lunastettavan vakuutuksen kohteen omistusoikeus on siirrettävä vakuutusyhtiölle kirjallisesti. Lunastuskorvauksen edellytyksenä on, että vakuutusyhtiölle
luovutetaan myös vakuutuksen kohteen mahdolliset rekisteröintiasiakirjat ja avaimet sekä avaimet kaikkiin niihin laitteisiin, joilla
on tarkoitus estää vakuutuksen kohteen luvaton käyttö.

8.2.1.2 Vakuutusmäärä
Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä tai vakuutusmaksuperusteeksi ilmoitettu tai käypä arvo tms. eivät ole todistuksena käyvästä arvosta vahinkohetkellä.
8.2.1.3 Vahingon määrä

8.3.1 Arvonlisävero

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.

Jos vakuutuksen kohteen omistajalla tai haltijalla on tai on ollut
arvonlisäverolain mukaan oikeus vähentää tai saada palautuksena vahingosta aiheutuviin tavaroiden ja palveluiden ostolaskuihin
sisältyvät arvonlisäverot tai vastaavat ulkomaiset kulutusverot
omassa arvonlisäverotuksessaan, vähennetään nämä arvonlisäverot korvauksesta.

Jos vahingoittunut omaisuus voidaan kohtuullisin kustannuksin
korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset tai niitä vastaava rahamäärä.

Lunastuskorvauksesta vähennetään arvonlisäveroa vastaava määrä silloin, kun vakuutettu olisi velvollinen suorittamaan veroa vakuutuksen kohteen myyntihinnasta, jos vakuutuksen kohde olisi
myyty vakuutustapahtuman sat-tumispäivänä tai jos vahingonkärsineellä on arvonlisäverolain mukainen palautusoikeus.

8.2.1.3.1 Korjaus
Vaurioituneen vakuutuksen kohteen korjaamiseen tulee käyttää
kunnoltaan ja iältään vastaavia tai muutoin soveltuvia käyttökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta aiheuta
korjaustyöhön kohtuutonta viivästymistä.
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10 Vakuutetun velvollisuudet vakuutustapahtuman yhteydessä

8.4 Omavastuut ja niiden vähentämisjärjestys
8.4.1 Perusomavastuu
Vakuutuksenottajalla on vakuutustapauskohtainen perusomavastuu, joka on merkitty vakuutuskirjaan tai muuten kirjallisesti ilmoitettu vakuutuksenottajalle.

10.1 Vahingon torjuminen tai rajoittaminen
Vahingon sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutettu tai tähän
samastettava (kts. yleiset sopimusehdot kohta 8) on velvollinen
kykynsä mukaan huolehtimaan vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta.

8.4.1.2 Kuljetusturvan omavastuu
Kuljetusturvan omavastuu on 25 prosenttia vahingon määrästä,
kuitenkin aina vähintään 2 000 euroa.

10.2 Vahingon selvittely vahinkopaikalla

8.4.1.3 Lisälaite-extran laajennus Eurooppaan

Vakuutetun tulee mahdollisuuksien mukaan osallistua vahingon
selvittelyyn vahinkopaikalla sekä myötävaikuttaa vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen.

Euroopan laajennuksessa esinevakuutuksen omavastuu on 25
prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin aina vähintään esinevakuutuksen omavastuun määrä. Kuljetusturvan omavastuu yllä.

10.3 Vahinkoilmoituksen teko ja vahinkotarkastus

8.4.1.4 Haltuun uskotut vieraan omistamat lisälaitteet

Vakuutettu on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan
vahingosta vakuutusyhtiölle ja esittämään tälle ne asiakirjat sekä
tiedot, joilla on merkitystä vahingon selvittämisessä.

Lisäturvassa omavastuu on esinevakuutuksen omavastuun kolminkertainen määrä. Kuljetusturvan omavastuu yllä.
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Vakuutuksen voimassaolo ja vakuutusmaksu

Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut vakuutuksen kohde ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan. Vakuutusyhtiön tekemä vahingon tarkastus, korjaamon osoittaminen tai
muu vahingon tekninen selvittely ei ole osoitus vahingon kuulumisesta vakuutusyhtiön korvattavaksi, eikä siitä, että vakuutusyhtiö on työn tilaaja tai maksaja. Ennen korvauspäätöksen tekemistä
on vahingosta aiheutuneista kustannuksista vastuussa vakuutuksen kohteen omistaja tai haltija.

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 80 euron minimimaksu.

10.4 Ilmoituksen teko poliisiviranomaiselle

Vakuutusmaksun suorittamiseen ja maksun laiminlyönnin seurauksiin sovelletaan vakuutusyhtiön yleisten sopimusehtojen kohdan 4 määräyksiä.

Palo-, varkaus- ja ilkivaltavahingosta on vakuutetun heti ilmoitettava vahinkopaikkakunnan poliisiviranomaiselle. Ulkomailla
anastetusta tai kateisiin jääneestä vakuutuksen kohteesta on ilmoitettava myös Suomen poliisiviranomaisille.

9.1 Omistajan vaihdos
Vakuutus lakkaa vakuutuksen kohteen omistusoikeuden siirtyessä toiselle. Vakuutuksenottajaa lähinnä seuraavalla omistajalla
on, jos vahinko sattuu 14 päivän kuluessa omistusoikeuden siirrosta, oikeus korvaukseen, jollei hän ole itse ottanut vakuutuksen
kohteelle vakuutusta.

Jos vakuutusyhtiö niin vaatii, poliisitutkinta on pidettävä muulloinkin ja tätä koskeva pöytäkirja toimitettava yhtiölle. Yhtiö korvaa pyytämiensä pöytäkirjojen lunastamiskustannukset.

9.2 Olosuhteiden muutos

Jos vakuutettu laiminlyö kohdissa 10.1 – 10.4 mainitut velvollisuudet, tai vilpillisesti antaa vahingon selvittelyyn vaikuttavia
vääriä tai puutteellisia tietoja, voidaan hänelle tulevaa korvausta
vähentää tai se evätä (VakSL 32–34, 69 ja 72 §:t).

10.5 Vakuutetun velvollisuuksien laiminlyönnin seuraukset

9.2.1 Vahingonvaaran lisääntyminen
Jos vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on
tapahtunut vahingonvaaraa olennaisesti lisäävä muutos, vakuutuksenottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan tästä vakuutusyhtiölle. Ilmoitus on mm. tehtävä, jos
●●

vakuutuksen kohteen käyttötarkoitus muuttuu tai vakuutuksen
kohteen rakennetta olennaisesti muutetaan

●●

vakuutuksen kohde viedään Pohjoismaiden ulkopuolelle ja vakuutuksen halutaan olevan voimassa Pohjoismaiden ulkopuolella (kts. kohta 2).

11 Tahallisuus, törkeä huolimattomuus sekä alkoholin
tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisuus
Korvausta voidaan vähentää tai se evätä, jos vakuutuksenottaja
tai häneen yleisten sopimusehtojen kohdassa 8 samastettu henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman
●●

tahallisesti, törkeällä huolimattomuudella tai törkeällä liikenneturvallisuuden vaarantamisella

●●

kuljettaessaan tai käsitellessään vakuutuksen kohdetta 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 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa
uloshengitysilmaa ja nämä seikat ovat vaikuttaneet vahingon
syntyyn tai määrään

●●

käytettäessä vakuutuksen kohdetta rikolliseen tarkoitukseen
tai rikoksen tekoon taikka sen tekijän salaamiseen.

Ilmoitus muutoksesta on tehtävä viipymättä ja viimeistään yleisissä sopimusehdoissa kohdassa 5.2 mainitun ajan kuluessa. Samassa ehtokohdassa on määrätty seuraamukset ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä.
9.2.2 Vahingonvaaran vähentyminen
Jos vahingonvaara on vähentynyt siinä määrin, että sillä on vaikutusta vakuutussopimukseen, vakuutusyhtiö on vakuutuksenottajan ilmoitettua asiasta velvollinen tarkistamaan vakuutusmaksua
ja -ehtoja muuttuneita olosuhteita vastaaviksi muutosajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kuluvan vakuutuskauden alusta
lukien.
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12 Takautumisoikeus
12.1 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus kolmatta kohtaan
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä takaisin
vakuutetulle suorittamansa korvaus, jos
●●

vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

●●

vahingonaiheuttaja on vastuussa vahingosta tuottamuksestaan
riippumatta

●●

vastuuperusteena on työnantajan tai julkisyhteisön vastuu

●●

vastuuperusteena on tienpitäjän vastuu

●●

vahingonaiheuttaja on vastuussa vahingosta vakuutus-, toimeksianto- tai muun sopimuksen nojalla.

12.2 Jos vahinko on aiheutettu kuljetettaessa vakuutuksen kohdetta, vakuutusyhtiöllä on edellä kohdassa 12.1 mainitun lisäksi
oikeus vaatia takaisin vahingon johdosta suorittamansa korvaus:
●●

vakuutuksen kohteen omistajalta, haltijalta tai kuljettajalta, jos
tämä on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä tuottamuksellaan

●●

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

●●

vahingon aiheuttaneen vakuutuksen kohteen kuljettajalta, jos
tämä on vahingon sattuessa kuljettanut vakuutuksen kohdetta
sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon
aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai että hänellä
oli vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa

●●

vahingon aiheuttaneen vakuutuksen kohteen kuljettajalta, jos
tämä on vahingon sattuessa kuljettanut vakuutuksen kohdetta
muuten alkoholin tai muun huumaavan aineen kuin alkoholin
vaikutuksen alaisena tai alkoholin ja muun huumaavan aineen
yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin on tuntuvasti huonontunut.

12.3 Edellä kohdissa 12.1 ja 12.2 mainittujen tilanteiden lisäksi vakuutusyhtiö saa vaatia takaisin sille vakuutetulle, jonka hyväksi vakuutus on voimassa, suorittamansa korvauksen tai sen
osan siltä vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai heihin yleisten
sopimusehtojen kohdan 8 mukaan samastettavalta henkilöltä,
joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tai laiminlyönyt vakuutussopimuslain (VSL) 4. luvussa säädetyn velvollisuuden (näitä
velvollisuuksia ovat tiedonantovelvollisuus vakuutusta haettaessa, ilmoitusvelvollisuus vaaran lisääntymisestä, suojeluohjeen
noudat-taminen, pelastamisvelvollisuus).
Vakuutusyhtiö saa takautumisoikeuden nojalla vaatia suoritetun
korvauksen kokonaan, jos se olisi VSL 4. luvussa säädetyllä perusteella vastuusta vapaa tai oikeutettu epäämään korvauksen. Jos
korvausta olisi VSL 4. luvussa säädetyllä perusteella alennettu,
vakuutusyhtiö voi vaatia takaisin alennusta vastaavan osan korvauksesta.
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