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Vakuutuksen tarkoitus

koa, jonka on aiheuttanut naarmuuntuminen, hankautuminen tai
ilmankosteus.

OP Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö)
sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL) mukaisesti korvaamaan kohdassa 3 mainitun vakuutuksen kohteelle
aiheutuneen esinevahingon sekä ehdoissa erikseen mainitut muut
kustannukset.
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4.2.2 Huoltokustannukset
Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet
säätö- tai kunnossapitotoimista, ennakkohuollosta, määräaikaishuollosta, toimintahäiriöiden poistamisesta eikä näiden yhteydessä vaihdettavista osista.

VAKUUTUKSEN KOHDE

4.2.3 Varallisuusrikokset

Vakuutuksen kohteena on harjoitteluyrityksen omistama, sen
hyödyksi käyttämä tai muutoin sen hallussa oleva omaisuus.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut petos,
kavallus tai muu näihin rin-nastettava rikos.

Lisäksi vakuutuksen kohteena on omaisuus, joka vahingon aiheuttaneen laiminlyönnin tai teon aikana on ollut harjoitteluyrityksen tai jonkun tämän lukuun
●●

●●

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

suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan
huomioon edellä mainitun tahon vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne tai sen välitön vaikutuspiiri tai
muulla tavoin tämän huolehdittavana.

●●

tapahtumahetkeä, -paikkaa eikä -olosuhteita voi määritellä tai

●●

katoaminen todetaan tapahtuneeksi vasta inventaarion yhteydessä.

Vakuutuksen kohteena ei ole vakuutuksenottajan tai oppilaan
oma omaisuus.

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

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut koneissa
tai laitteissa käytettäville kulutusaineille tai -tarvikkeille, kuten
poltto- ja voiteluaineille, muille nesteille, kauhoille, vaijereille ja
kumirenkaille paitsi, jos kulutusaine tai -tarvike on vahingoittunut näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon yhteydessä.

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityllä alueella.

4

KORVATTAVAT VAHINGOT JA NIIHIN
LIITTYVÄT RAJOITUKSET

4.1 Korvattavat vahingot

4.2.6 Ohjelma- ja tietovirheet

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 tapahtumasta, joka on välitön seuraus työharjoittelussa olevan oppilaan toiminnasta. Ennalta arvaamattomuutta
arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ohjelmoitavalle elektroniikkalaitteelle tai sen tietovälineelle, tiedostoille tai
ohjelmille laitteiston tai ohjelman virheellisestä toiminnasta, operointivirheestä, magneettikenttien aiheuttamasta tietojen tuhoutumisesta tai tietojen häviämisestä.
4.2.7 Seurausvahingot
Vakuutuksesta ei korvata suoranaisen esinevahingon seurauksena
aiheutuvia välillisiä tai välittömiä vahinkoja.

Vakuutuksesta korvataan vahinko ainoastaan siltä osin, kun korvausta ei ole mahdollista saada muun vakuutuksen perusteella.

4.2.8 Arvonalennus
Vakuutuksesta ei korvata arvon alentumista eikä vahinkoa, joka ei
vaikuta omaisuuden käyt-tökelpoisuuteen.

4.2 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot ja muut rajoitukset
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4.2.1 Kuluminen

Suojeluohjeet

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

Vakuutuksesta ei korvata esineen kulumista, ruostumista, syöpymistä, pilaantumista, aineen väsymistä tai vastaavaa vähitellen
tapahtuvaa vahingoittumista eikä esineen tai sen osan toi-mintakyvyn lakkaamista. Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahin1

6.4.2 Päivänarvon mukainen vahingon määrä (ks. edellä kohta 6.1.2)

sen määrään, voidaan tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan
evätä yleisten sopimusehtojen mukaisesti.
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Päivänarvon mukainen vahingonmäärä saadaan, kun päivänarvosta vähennetään jäljelle jääneen omaisuuden arvo (jäännösarvo). Molemmat arvot lasketaan päivänarvon mukaan. Jos omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset,
kuitenkin enintään päivänarvon ja jäännösarvon erotus.

Arvioimis- ja korvaussäännöt

Vakuutusmäärä ja korvaukset määritetään näiden sääntöjen mukaan, ellei muualla ehdoissa tai vakuutuskirjassa ole sanottu toisin.

6.4.3 Ensiriskin mukainen vahingonmäärä (ks. edellä kohta 6.1.3)
Jos omaisuus on vakuutettu ensiriskivakuutuksella, poikkeaa korvaus jälleenhankinta- ja päivänarvokorvauksesta siltä osin, ettei
alivakuutussääntöä sovelleta.

6.1 Omaisuuden vakuutusmäärä
Omaisuus on vakuutettu sovitusta, kullekin esineelle tai omaisuuserälle vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä, joka
vakuutuskirjaan merkityllä indeksillä tarkistettuna (ks. kohta 6
Indeksiehdot) on vahingon sattuessa suoritettavan korvauksen
yläraja.

6.4.4 Arvonlisävero
Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäveroa
koskevat säännökset.

Vakuutusmäärän peruste on merkitty vakuutuskirjaan. Se on jokin
seuraavista.

Veron osuutta ei makseta silloin, kun se voidaan vähentää korvauksen saajan verotuksessa.

6.1.1 Jälleenhankinta-arvo

Arvolisäveroa ei korvata myöskään silloin, kun vakuutetulla on
palautusoikeus arvonlisäveroon.

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

6.5 Korvauksen määrä
Korvauksen määrä saadaan, kun vahingon määrästä vähennetään
omavastuu.

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

6.5.1 Omavastuu

6.1.2 Päivänarvo

Vakuutuksenottajalla on omavastuu jokaisessa vahingossa. Omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan.

Päivänarvo on rahamäärä, joka saadaan, kun jälleenhankintaarvosta vähennetään, mitä omaisuus on arvossa menettänyt iän,
käytön, tekniikan vanhentumisen, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun sellaisen syyn johdosta. Päivänarvoa määriteltäessä
rakennusten osalta huomioon otetaan myös omaisuuden käypä
arvo. Käyvällä arvolla tarkoitetaan rahamäärää, joka olisi saatu,
jos omaisuus olisi myyty normaalisti ennen vahinkoa.

6.5.2 Alivakuutus
Jos vakuutusmäärä on omaisuuden arvoa pienempi, on kyseessä
alivakuutus. Korvaus lasketaan silloin Yleisten sopimusehtojen
kohdan 11.2 mukaisesti.
6.5.3 Ylivakuutus

Päivänarvo ei voi ylittää omaisuuden jälleenhankinta-arvoa.

Jos vakuutusmäärä on omaisuuden arvoa suurempi, on kyseessä
ylivakuutus. Korvauksessa otetaan silloin huomioon Yleisten sopimusehtojen kohdan 11.1 säännökset.

6.1.3 Ensiriski
Ensiriski on vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen kohteelle sovittu vakuutusmäärä. Ensiriski-vakuutuksessa ei sovelleta alivakuutussäännöksiä (ks. kohta 6.5.2 Alivakuutus).

6.6 Korvauksen suorittaminen
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.

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

Oikeus jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon mukaisten korvausten erotukseen on vain vakuutuksenottajalla tai kolmannen henkilön hyväksi tehdyssä vakuutuksessa tällä henkilöllä. Oikeutta ei
voi siirtää.

6.3 Korvauksen laajuus
Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut
suoranainen esinevahinko. Korvaus on enintään omaisuuden,
kunkin esineen tai omaisuuserän sovittu vakuutusmäärä vahinkohetken mukaisesti indeksillä tarkistettuna (ks. kohta Indeksiehdot).

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

6.7 Rakennuksen jäännösarvo

6.4 Omaisuuden arvon ja esinevahingon määrän laskeminen

6.7.1 Jäännösarvon alentumisen korvaaminen

6.4.1 Jälleenhankinta-arvon mukainen vahingon määrä (ks. edellä kohta 6.1.1).

Jos rakennus- tai tielainsäädännön perusteella voimassa oleva rakennuskielto tai rakentamisrajoitus estää vahingossa säilyneiden
rakennusosien käyttämisen rakennuksen kunnostamisessa, korvataan myös jäännösarvon alentuminen.

Jälleenhankinta-arvon mukainen vahingon määrä saadaan, kun
omaisuudella välittömästi ennen vahinkoa olleesta arvosta vähennetään jäljelle jääneen omaisuuden arvo (jäännösarvo). Molemmat arvot lasketaan jälleenhankinta-arvon mukaan.

6.7.2 Poikkeuslupa
Vakuutuksenottajan tulee esittää selvitys siitä, että rakennuskielto
tai rakentamisrajoitus on voimassa.

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

Jos vakuutusyhtiö pyytää, vakuutuksenottajan tulee hakea poikkeuslupaa saattaakseen rakennuksen entiseen kuntoonsa, sekä,
jollei lupaa myönnetä, hakea muutosta päätökseen. Vakuutuksenottajan tulee vakuutusyhtiön pyynnöstä valtuuttaa vakuutusyhtiö edustamaan häntä poikkeusluvan hakemisessa.

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 6.4.2). Kukin vahingoittunut esine arvioidaan erikseen.
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6.8 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

6.8.7 Vakuutusyhtiön oikeus lunastaa vahingoittunut omaisuus

6.8.1 Piirustusten ym. korvaaminen

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.

Piirustukset, asiakirjat samoin kuin mallit ja muotit korvataan
ainoastaan, mikäli vahingoittuneen omaisuuden tilalle hankitaan
vastaavat kahden vuoden kuluessa vahingosta. Työn alaisena olevista käsikirjoituksista ja käännöstöistä korvataan vain ne kirjoitusliuskat, jotka vahingon johdosta on tehtävä uudelleen keskeneräisen työn loppuunsaattamiseksi.

6.8.8 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.

6.8.2 Keskeneräiset työt
Jos vaihto-omaisuuden vakuutusarvosta ei ole muuta sovittu,
keskeneräisten töiden arvo lasketaan niiden hinnoitteluperusteiden mukaan, joista vakuutuksenottaja on sopinut ennalta tilaajan
kanssa. Korvaus suoritetaan edellä mainittujen hinnoitteluperusteiden mukaan vahingoittuneen omaisuuden vahinkohetkellä olleen työvaiheen mukaiseen arvoon saakka.

6.8.9 Moottorikäyttöiset koneet ja laitteet
Moottorikäyttöisten koneiden ja laitteiden korvaus lasketaan päivänarvon mukaan.
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6.8.3 Arvopaperit

Vakuutus on sidottu vakuutuskirjassa mainittuun indeksiin.

Osakkeista, kuolettamiskelpoisista obligaatioista, debentuureista,
muista joukkovelkakirjalainoista ja muista kuolettamiskelpoisista
rahoitusvälineistä korvataan vain niiden kuolettamisesta aiheutuvat kustannukset.

7.1 Vakuutusmäärän indeksitarkistus vakuutuskausittain
Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä tarkistetaan jokaisen
vakuutuskauden alkamispäivänä. Vakuutusmäärää muutetaan
tuolloin yhtä monta prosenttia kuin tarkistusindeksi poikkeaa
perusindeksistä. Samalla vakuutusmäärään lisätään vakuutuskauden aikana tehtyjen ja ilmoitettujen investointien määrä.

6.8.4 Vieras omaisuus
Jos vakuutuksen kohteena on vierasta omaisuutta, sitä kohdanneesta vahingosta suoritetaan korvausta vain siinä tapauksessa,
ettei mainittua omaisuutta korvata toisen vakuutussopimuksen
perusteella. Vahingot korvataan täysimääräisesti enintään vakuutusmäärään saakka, eikä alivakuutusta koskevia määräyksiä sovelleta.

Perusindeksi on ensimmäisen vakuutuskauden alkamiskuukautta
viisi kuukautta aikaisemman kalenterikuukauden indeksi.
Tarkistusindeksi on vakuutuskirjaan merkittyä vakuutuskauden
alkamiskuukautta viisi kuukautta aikaisemman kalenterikuukauden indeksi.

6.8.5 Rahakorvauksen vaihtoehdot
Vakuutusyhtiöllä on oikeus rakennuttaa, hankkia tai korjauttaa
hävinnyt tai vahingoittunut omaisuus sen sijaan, että maksaisi
korvauksen rahana.

Vakuutusmaksut muuttuvat tarkistettua vakuutusmäärää vastaaviksi.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä rakentaja tai korjaaja, joka
uudelleen rakentaa tai korjaa vahingon, tai määrätä hankintapaikka, josta vastaavanlainen omaisuus hankitaan.

7.2 Vakuutusmäärä vahinkohetkellä
Vakuutusmäärä on vahingon sattuessa yhtä monta prosenttia vakuutuskirjaan merkitystä alkuperäisestä vakuutusmäärästä kuin
viisi kuukautta aikaisemman kalenterikuukauden indeksi on perusindeksistä.

6.8.6 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§).

Vahinkohetken vakuutusmäärässä otetaan lisäksi huomioon vakuutuskauden aikana ennen vahinkoa kyseessä olevaan vakuutuspaikkaan tehdyt rakennus- ja koneinvestoinnit, kuitenkin seuraavin rajoituksin

Kiinteistön osalta selvitystä ei vaadita, mikäli vakuutuksenottaja
osoittaa, että
●●

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.

●●

investoinnit perustuvat samaan toimintaan, johon vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta on käytetty,

●●

indeksin noususta ja investoinneista johtuva kunkin vakuutuskirjan kohdan vakuutusmäärän nousu voi yhteensä olla
enintään 15 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä,
kuitenkin enintään vakuutuskirjassa mainittu määrä.
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Monivakuutus

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

OP Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1458359-3
A-Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1 00510 Helsinki, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1715947-2.
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