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331148f 11.17

Vakuutuksen tarkoitus

huollosta, toimintahäiriöiden poistamisesta tai näiden yhteydessä
vaihdettavista osista.

OP Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö)
sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL) mukaisesti korvaamaan kohdassa 4 mainitun vakuutuksen kohteelle
aiheutuneen esinevahingon sekä ehdoissa erikseen mainitut muut
kustannukset.
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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.

Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty omaisuus.
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Mikäli vakuutuksenottaja on itse esineen valmistaja tai maahantuoja, ei vahinkoa korvata, jos valmistaja tai myyjä olisi alalla
vakiintuneen takuun perusteella siitä vastuussa.

Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityllä alueella.
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4.3.4 Räjäytystyöt

Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut ammattimainen räjäytys- tai louhintatyö. Vakuutuksen piiriin muutoin
kuuluva vahinko korvataan kuitenkin siltä osin kuin vakuutuksenottaja osoittaa, ettei vastuulliseksi todettu osapuoli kykene
korvausvelvollisuuttaan täyttämään.

4.1 Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut
muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi
vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta
arvaamattomasta, vahingoittuneen esineen ulkopuolisesta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja
vahingon syyn, ei seurauksen perustella.

4.3.5 Katoaminen, unohtaminen ja varkaus
Vakuutuksesta ei korvata omaisuuden katoamista tai unohtamista
eikä varkautta, jos

Jos tiedot ja ohjelmat ovat vakuutuksen kohteena, niiden vahingoittuminen korvataan kuitenkin vain laitteiston tai tietovälineen
korvattavan esinevahingon yhteydessä.

●●

tapahtumahetkeä, -paikkaa eikä -olosuhteita voi määritellä tai

●●

katoaminen todetaan tapahtuneeksi vasta inventaarion yhteydessä.

Varkausvahinkoa ei korvata myöskään, mikäli vakuutuksenottaja
ei ole ryhtynyt kohtuullisiin suojelutoimenpiteisiin omaisuuden
arvon ja säilytysolosuhteet huomioon ottaen.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut
irti päässyt tuli.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut varkaus
lukitsemattomasta ajoneuvosta tai matkailu- tai muusta perävaunusta.

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

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

4.3 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot

4.3.7 Ulkona oleva omaisuus

4.3.1 Kuluminen
Vakuutuksesta ei korvata esineen kulumista, ruostumista, syöpymistä, pilaantumista, aineen väsymistä tai vastaavaa vähitellen
tapahtuvaa vahingoittumista eikä esineen tai sen osan toimintakyvyn lakkaamista. Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut naarmuuntuminen, hankautuminen tai
ilmankosteus.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka luonnonvoimat ovat
aiheuttaneet ulkona tai avoimessa rakennuksessa olevalle koneelle tai laitteelle, ellei kyse ole laitteesta, jota on tarkoitus käyttää
tällaisessa tilassa.
4.3.8 Kulutusaineet ja -tarvikkeet
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut koneessa
tai laitteessa käytettäville kulutusaineille tai -tarvikkeille paitsi,
jos aine tai tarvike on vahingoittunut muun näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon yhteydessä.

4.3.2 Huoltokustannukset
Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet
säätö- tai kunnossapitotoimista, ennakkohuollosta, määräaikais1

4.3.9 Arvonalennus

●●

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

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

4.3.10 Valtiovallan pakkotoimenpiteet

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

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut valtiovallan pakkotoimenpiteistä.

Lisäksi tulee noudattaa suojeluohjeessa S331 Sähköpalojentorjunta annettuja ohjeita.

4.3.11 Kuljetusvahingot
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut kuljetukseen sopimaton pakkaustapa tai tavaralle sopimaton kuljetustapa.

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

4.3.12 Tietomurrot, haittaohjelmat ja palvelunestohyökkäykset
Vakuutuksesta ei korvata laitteen toimimattomuutta, joka aiheutuu:
●●

tietomurrosta, jolla tarkoitetaan oikeudetonta tunkeutumista
tietojärjestelmään

●●

haittaohjelmasta, tietoliikenteen häirinnästä tai muusta vastaavasta vahingonteosta, joka kohdistuu ohjelmiin, tiedostoihin
tai laitteisiin.
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Avotulen teko ja tupakointi on kielletty edellä mainittujen aineiden säilytystiloissa sekä niitä käsiteltäessä.

5.2 Suojelutoimet varkauksia ja murtoja vastaan
Suojausten ja lukitusten on täytettävä vakuutuskirjassa mainitut
rakenteellista murtosuojausta koskevat vaatimukset, jotka ovat
vakuutuskirjan liitteenä.

Suojeluohjeet

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

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa
tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu
laiminlyö suojeluohjeiden noudattamisen tahallaan tai huolimattomuudella, jota ei voida pitää vähäisenä ja suojeluohjeen noudattamatta jättämisellä on ollut vaikutusta vahingon syntyyn tai
sen määrään, voidaan tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan
evätä yleisten sopimusehtojen mukaisesti.
Koneet tulee pitää työsuojelumääräysten mukaisessa kunnossa.

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 ulkopuolinen voi yhdistää ne tiettyyn lukitusjärjestelmään.

5.1 Paloturvallisuus

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

5.1.1 Tulityöt

Kassakoneet ja -lippaat on jätettävä suljettuihin säilytystiloihin lukitsemattomina ja avonaisina.

Tehtäessä tulitöitä on noudatettava S621 Tulityösuojeluohjeita.
Ennen tulitöihin ryhtymistä on turvallisuustoimenpiteet syytä
käydä työnsuorittajien kanssa yhteisesti läpi. Tulityöluvassa sovitaan 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 kermieristysten kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö.

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.

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.

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

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

Sammutus- ja paloilmoitinlaitteistojen on oltava toimintakuntoisia sekä asianmukaisesti tarkastettuja tai huollettuja sekä niille
tulee olla koulutettu laitteiston hoitaja.
5.1.3 Sähköpalojen torjunta
Sähkötöitä ovat sähkölaitteistojen asennustyöt sekä sähkölaitteiden ja -laitteistojen korjaus- ja huoltotyöt. Sähkötöitä saavat
tehdä vain lain, asetusten ja viranomaismääräysten edellytykset
täyttävät henkilöt ja yritykset annettujen viranomaisvaatimusten
mukaisesti.

Vakuutettua omaisuutta on huollettava ja käytettävä maahantuojan 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.

Sähkölaitteiden haltijan tulee huolehtia, että kiinteistön sähköasennukset ja -laitteet on lakisääteisen määräaikaistarkastuksen
mukaisesti tarkastettu. Asuinrakennuksia lukuun ottamatta muiden rakennusten ja ulkoalueiden sähköasennukset on tarkastettava seuraavin määräajoin
●●

Mukana kuljetettavat tietokoneet ja vastaavanlaiset laitteet on säilytettävä lentokuljetuksen aikana matkustamotiloissa.
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julkiset liike-, teollisuus- ja maatalousrakennukset, joissa pääsulakkeet ovat yli 35A, 15 vuoden välein (sähkötarkastusluokka 1)

Arvioimis- ja korvaussäännöt

Esinevakuutusten vakuutusmäärä ja korvaukset määritetään näi2

den sääntöjen mukaan, ellei muualla ehdoissa tai vakuutuskirjassa ole sanottu toisin.

Korvauksista vähennetään vakuutusehdoissa tai vakuutuskirjassa
mainitut ikävähennykset.

6.1 Vakuutusmäärä

6.3.2 Päivänarvon mukainen vahingon määrä

Omaisuus on vakuutettu sovitusta, kullekin esineelle tai omaisuuserälle vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä, joka on
vahingon sattuessa suoritettavan korvauksen yläraja.

Päivänarvon mukainen vahingonmäärä saadaan, kun päivänarvosta vähennetään jäljelle jääneen omaisuuden arvo (jäännösarvo). Molemmat arvot lasketaan päivänarvon mukaan. (Päivänarvon käsite on määritetty edellä kohdassa 6.1.2)

Vakuutusmäärä on vakuutusmaksun laskentaperuste ja ylin korvausmäärä, mutta se ei ole vahingon määrän tai sen arvioimisen
peruste.

Jos omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset, kuitenkin enintään päivänarvo vähennettynä päivänarvoperusteisella jäännösarvolla.

Vakuutusmäärän peruste on merkitty vakuutuskirjaan. Se on jokin seuraavista.

Korvauksista vähennetään vakuutusehdoissa tai vakuutuskirjassa
mainitut ikävähennykset.

6.1.1 Jälleenhankinta-arvo

6.3.3 Ensiriskin mukainen vahingonmäärä

Jälleenhankinta-arvo on rahamäärä, joka tarvitaan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan omaisuuden hankkimiseen samalle
paikalle.

Jos omaisuus on vakuutettu ensiriskivakuutuksella, poikkeaa
korvaus jälleenhankinta- ja päivänarvokorvauksesta siltä osin, ettei alivakuutussääntöä sovelleta. (Ensiriskin käsite on määritetty
edellä kohdassa 6.1.3)

Ellei toisin ole vakuutusyhtiön kanssa sovittu, vakuutusmäärä perustuu omaisuuden jälleenhankinta-arvoon.

Korvauksista vähennetään vakuutusehdoissa tai vakuutuskirjassa
mainitut ikävähennykset.

6.1.2 Päivänarvo
Päivänarvo on rahamäärä, joka saadaan, kun jälleenhankintaarvosta vähennetään, mitä omaisuus on arvossa menettänyt iän,
käytön, tekniikan vanhentumisen, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun sellaisen syyn johdosta. Omaisuuden käyttökelpoisuuden alenemisena otetaan huomioon myös paikkakunnan
muuttuneet olosuhteet, kuten harjoitetun elinkeinotoiminnan lakkaaminen tai muun sellainen syy.

6.3.4 Arvonlisävero

6.1.3 Ensiriski

6.4 Korvauksen määrä

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäveroa
koskevat säännökset. Veron osuutta ei korvata silloin, kun se voidaan vähentää korvauksen saajan verotuksessa.
Arvolisäveroa ei korvata myöskään silloin, kun vakuutetulla on
palautusoikeus arvonlisäveroon.

Ensiriski on vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen kohteelle sovittu vakuutusmäärä. Ensiriskivakuutukseen ei sovelleta alivakuutussäännöksiä. Muilta osin sovelletaan arvioimis- ja korvaussäännösten määräyksiä.

Korvauksen määrä saadaan, kun vahingon määrästä vähennetään
omavastuu.
6.4.1 Omavastuu
Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty tai näissä ehdoissa määritetty omavastuu.
Korvauksen määrää laskettaessa vahingon määrästä vähennetään
ennen omavastuuta mahdolliset ikään perustuvat ikävähennykset.

6.2 Korvauksen laajuus
Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut
suoranainen esinevahinko. Korvaus on enintään omaisuuden,
kunkin esineen tai omaisuuserän sovittu vakuutusmäärä.

6.4.1.1 Omavastuu varkausvahingoissa lukitusta ajoneuvosta

Korvattavan vahingon enimmäismäärä saadaan, kun omaisuuden
vahinkohetken hintatason mukaisesta jälleenhankinta-arvosta
tehdään vakuutuskirjaan merkityt vähennykset toisesta käyttövuodesta alkaen. Käyttövuosien laskeminen aloitetaan ensimmäistä käyttöönottovuotta seuraavan kalenterivuoden alusta.
Vähennys lasketaan kertomalla poistoprosentti käyttövuosien
lukumäärällä. Näin saatu määrä on korvattavan vahingon enimmäismäärä, johon saakka korvataan omaisuuden jälleenhankintatai korjauskustannuksia.

Vakuutuksenottajalla on 25 % omavastuu vahingon määrästä,
mutta kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu,
kun lukittuun ajoneuvoon on tunkeuduttu sen lukkoja tai rakenteita vahingoittaen.
6.4.2 Alivakuutus
Jos vakuutusmäärä on omaisuuden arvoa pienempi, on kyseessä
alivakuutus. Korvaus lasketaan silloin Yleisten sopimusehtojen
(YL) kohdan 11.2 mukaisesti.

6.3 Omaisuuden arvon ja esinevahingon määrän laskeminen

Alivakuutus arvioidaan aina vertaamalla vakuutusmäärää jälleenhankinta-arvoon.

6.3.1 Jälleenhankinta-arvon mukainen vahingon määrä
Jälleenhankinta-arvon
mukainen
vahingon
määrä
saadaan, kun omaisuudella välittömästi ennen vahinkoa olleesta arvosta vähennetään jäljelle jääneen omaisuuden arvo
(jäännösarvo). Molemmat arvot lasketaan jälleenhankintaarvon mukaan. (Jälleenhankinta-arvon käsite on määritetty edellä
kohdassa 6.1.1)

6.4.3 Ylivakuutus
Jos vakuutusmäärä on omaisuuden arvoa suurempi, on kyseessä
ylivakuutus. Korvauksessa otetaan silloin huomioon Yleisten sopimusehtojen (YL) kohdan 11.1 säännökset.

6.5 Korvauksen suorittaminen

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

Ensin suoritetaan päivänarvon mukainen korvaus. Jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon mukaisten korvausten erotus suoritetaan,
kun vahingoittunut omaisuus kahden vuoden kuluessa vahingosta on korjattu tai omaisuuden tilalle on hankittu samanlaatuista ja
samaan käyttöön tarkoitettua omaisuutta samalle paikalle.

Jos kuitenkin esineen arvo on vahinkohetkeen mennessä laskenut
niin, että päivänarvo on ollut alle 50 % jälleenhankinta-arvosta
välittömästi ennen vahinkoa, vahingon määrä lasketaan päivänarvon mukaan (ks. kohta 6.1.2). Kukin vahingoittunut esine arvioidaan erikseen.

Oikeus jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon mukaisten korvausten erotukseen on vain vakuutuksenottajalla tai kolmannen hen3

kilön hyväksi tehdyssä vakuutuksessa tällä henkilöllä. Oikeutta
ei voi siirtää.

Kiinteistön osalta selvitystä ei vaadita, mikäli vakuutuksenottaja
osoittaa, että

Jos rakentaminen viivästyy viranomaisen toimen johdosta, kahden vuoden aikaan lisätään viivästysaika.

●●

vahinko on korjattu,

●●

korvauksen käyttämisestä vahingoittuneen omaisuuden korjaamiseen on annettu vakuus,

●●

korvauksen määrä on kiinteistön arvoon verrattuna vähäinen

●●

tai kun muutoin on ilmeistä, ettei korvauksen nostaminen heikennä velkojan mahdollisuutta saada suoritusta saamiselleen.

6.6 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä
6.6.1 Korvauksen maksaminen vahingoissa, joissa esine on tuhoutunut tai muuten menetetty, ei edellytä, että uusi esine hankitaan tilalle. Vahingoissa, joissa esine voidaan korjata, korvauksen
maksaminen edellyttää korjauksen suorittamista.
6.6.2 Piirustusten ym. korvaaminen
Piirustukset, asiakirjat samoin kuin mallit ja muotit korvataan
ainoastaan, mikäli vahingoittuneen omaisuuden tilalle hankitaan
vastaavat kahden vuoden kuluessa vahingosta.
6.6.3 Rahakorvauksen vaihtoehdot
Vakuutusyhtiöllä on oikeus rakennuttaa, hankkia tai korjauttaa
hävinnyt tai vahingoittunut omaisuus sen sijaan, että maksaisi
korvauksen rahana.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä rakentaja tai korjaaja, joka
uudelleen rakentaa tai korjaa vahingon, tai määrätä hankintapaikka, josta vastaavanlainen omaisuus hankitaan.
6.6.4 Vahingon selvittelykulut
Vakuutusyhtiö on velvollinen korvaamaan vain toimeksiannostaan suoritettuja vahinkokartoituksia, tai muita vahingon ratkaisemiseksi tai vahingon määrän arvioimiseksi tehtyjä tarpeellisia
selvityksiä. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan muita
kartoituksia tai selvityksiä, ellei niistä ole etukäteen sovittu vakuutusyhtiön kanssa.

6.6.6 Vakuutusyhtiön oikeus lunastaa vahingoittunut omaisuus
Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus jää vahingoittuneenakin
omistajalleen. Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin oikeus lunastaa jäljelle jäänyt omaisuus tai osa siitä. Lunastus korvataan samalla perusteella (joko jälleenhankinta-arvon tai päivänarvon perusteella)
kuin kyseisen esineen tai omaisuuserän vahinkokin.
6.6.7 Vakuutuksenottajan velvollisuus palauttaa takaisin saatu omaisuus
Jos vakuutuksenottaja saa menetettyä omaisuutta takaisin korvauksen maksamisen jälkeen, hänen tulee viipymättä luovuttaa se
vakuutusyhtiölle tai palauttaa korvaus sen osalta.
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Monivakuutus

Jos sama omaisuus on vakuutettu usealla vakuutuksella saman
vahingon varalta, on kyseessä monivakuutus, jolloin korvaus lasketaan Vakuutussopimuslain mukaisesti.

6.6.5 Kiinnitettävissä oleva omaisuus
Sellaisesta omaisuudesta, johon voidaan vahvistaa kiinnitys, suoritetaan korvaus vakuutuksenottajalle vasta, kun hän on selvittänyt, että omaisuutta ei ole kiinnitetty velan vakuudeksi tai että
kiinnityksenhaltijat ovat suostuneet korvauksen suorittamiseen
vakuutuksenottajalle (vrt. Yrityskiinnityslaki 13 § ja Maakaari 17
luku 8 §).
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