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1 Vakuutuksen tarkoitus
●●

Vakuutusyhtiö sitoutuu näiden ehtojen sekä yleisten sopimusehtojen mukaisesti

●●

korvaamaan kohdassa 3.1 mainitut vahingot ja ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset,

●●

huolehtimaan vahingonkorvauksen perusteiden ja määrän selvityksestä,

●●

neuvottelemaan korvauksen vaatijan kanssa ja

●●

hoitamaan ja korvaamaan oikeudenkäynnin, jos korvauskysymys joutuu oikeuskäsittelyyn
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3.2 Korvausrajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata
3.2.1 vahinkoa, joka aiheutuu ajoneuvoa kuljetettaessa tai muulla
tavalla siirrettäessä taakan noston aikana
3.2.2 vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetulle itselleen
3.2.3 vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella
Vahinkoa voidaan pitää tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella
aiheutettuna mm. silloin, jos vahingon aiheuttanut teko, toimintatapa tai laiminlyönti on sisältänyt olosuhteet huomioiden huomattavan riskin vahingon syntymisestä.

Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Suomessa, ellei vakuutuskirjaan ole toisin
merkitty.
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Vakuutuksesta korvataan kuitenkin tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu vahinko, jos vakuutuksenottaja on työnantajana vastuussa työntekijän työssä aiheuttamasta vahingosta
ja vakuutuksenottaja osoittaa, että se, eikä sen työnjohto tiennyt
eikä heidän pitänytkään tietää työntekijän menettelystä.

Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset

3.1 Korvattavat vahingot

3.2.4 tiekuljetussopimuslain (345/79) mukaiseen tavarankuljetukseen perustuvaa korvausvelvollisuutta.

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen
voimassaoloalueella vakuutuskirjassa yksilöidyllä ajoneuvolla
ammattimaisesti korvausta vastaan suoritetun nostotyön yhteydessä vakuutuksenottajan nostettavaksi ottamalle taakalle aiheutunut tuhoutuminen tai vaurioituminen.

3.2.5 vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan,
sopimukseen, lupaukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen
ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.
3.2.6 vahinkoa, joka aiheutuu moottoriajoneuvon liikennevakuutuslain (279/59) mukaiseen liikenteeseen käyttämisestä.

Korvauksen edellytyksenä on lisäksi, että
●●

taakan tuhoutuminen tai vaurioituminen on aiheutunut noston
aikana,

●●

vakuutuksenottaja on vahingosta voimassaolevan oikeuden
mukaan korvausvastuussa,

●●

taakan tuhoutuminen tai vaurioituminen on aiheutunut vakuutuskauden aikana

3.2.8 vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai
laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutuksenottajan vuokralle ottamaa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä.

●●

taakan tuhoutuminen tai vaurioituminen on aiheutunut taakan
kaatumisesta, putoamisesta tai taakan osumisesta ulkopuoliseen esineeseen.

3.2.9 vahinkoa, joka on johtunut siitä, että taakka ei ominaisuuksiltaan ole ollut nostettavaksi tai siirrettäväksi sopiva tai se ei ole
rakenteensa puolesta kestänyt noston aiheuttamaa rasitusta.

Noston katsotaan alkavan, kun koukku, kettinki, vaijeri tai vastaava nostoväline on kiinnitetty taakkaan välittömän nostotyön
aloittamiseksi ja päättyvän, kun taakka on laskettu ja nostoväline
on irrotettu tai olisi voitu irrottaa.

3.2.10 vahinkoa, joka on johtunut siitä, että taakkaa on nostettu
väärästä kohdasta tai nostomerkkien vastaisesti.

3.2.7 vahinkoa, joka on johtunut siitä, että ajoneuvoa on käytetty
rikolliseen tekoon.

3.2.11 vahinkoa, joka on johtunut siitä, että taakan paino on ollut
ajoneuvon nosturin luokiteltua nostokykyä suurempi.

Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutuu vakuutuksenottajan tai hänen palveluksessaan olevan henkilön tuottamuksesta suoritettaessa työtä olosuhteissa, joissa vakuutuksenottaja
vahingonkorvauslain mukaan on työn teettäjään nähden työntekijään rinnastettava.

3.2.12 vahinkoa, joka aiheutuu rahalle, arvopapereille, jalometalleille, jalokiville, jalometallikoruille tai helmille, taideteoksille,
taide-esineille tai muille kalleuksille taikka eläville eläimille tai
kasveille.
3.2.13 vakuutus ei kata kahden tai useamman ajoneuvon yhdessä
suorittamia nostotehtäviä.
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Suojeluohjeet

Mikäli vahingonkorvausvaatimus määrältään ja perusteeltaan
koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, maksaa vakuutusyhtiö oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset edellyttäen, että

4.1 Ajoneuvon kuljettajalla on oltava viranomaisen antama asianmukainen ajokortti sekä nosto- ja siirtotoimen edellyttämä pätevyys.

●●

vahinkoilmoitus on tehty ennen vastineen antamista ja

●●

vakuutusyhtiö hyväksyy käytetyn oikeudenkäyntiasiamiehen.

4.2 Nostoon tai siirtoon käytetyn ajoneuvon tulee olla sitä koskevien säännösten tai määräysten mukaisessa turvallisessa ja liikennekelpoisessa kunnossa, katsastettu ja rekisteröity ja sen rakenteiden ja varusteiden tulee olla asianmukaiset ja niitä koskevien
säännösten ja määräysten edellyttämässä kunnossa.

Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, korvataan
ainoastaan vakuutuksen piiriin kuuluvan korvausvaatimuksen
osuus kustannuksista.

4.3 Vakuutuksenottajan tulee huolehtia siitä, että hänen työntekijänsä ja muut henkilöt, joista hän vastaa, ovat tietoisia tähän vakuutussopimukseen sovellettavista suojeluohjeista ja noudattavat
niitä toiminnassaan.

(Kts kohta 7.5 Selvitys- ja oikeudenkäyntikulut.)

Vakuutusyhtiöllä on aina oikeus ottaa oikeudenkäynti hoidettavakseen.
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4.4 Nostoon käytetyn nosturin tulee olla sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisessa turvallisessa ja liikennekelpoisessa
kunnossa, katsastettu ja rekisteröity ja sen rakenteiden ja varusteiden tulee olla asianmukaiset ja niitä koskevien säännösten ja
määräysten edellyttämässä kunnossa.

Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutuksenottajalla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vahingosta, jonka määrä ylittää vakuutuksen omavastuun
ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa.
Jos vakuutuksenottaja korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy
vaatimuksen, ei tämä sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea.

4.5 Jos vakuutuksenottaja ei ole noudattanut edellä kerrottuja tai
vakuutukseen muutoin soveltuvia suojeluohjeita, korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan alentaa.

Jos vakuuutusyhtiö on päässyt vahingonkärsijän kanssa sopimukseen vahinkojen korvaamisesta eikä vakuutuksenottaja tähän
suostu, ei vakuutusyhtiö ole tämän jälkeen velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä korvaamaan
enempää kuin se edellä mainitun sopimuksen perusteella olisi
korvannut. Vakuutusyhtiö ei myöskään ole velvollinen selvittämään asiaa enempää.

Harkittaessa onko korvausta edellä mainituissa tapauksissa alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutetun henkilön toimenpiteellä on ollut vahingon syntymiseen.
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Vakuutuksenottajan velvollisuudet

5.1 Vahingosta ilmoittaminen
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Vakuutetun tulee ilmoittaa vahingosta viipymättä vakuutusyhtiölle ja varata sille tilaisuus tarkastaa vahingoittunut esine.

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana vakuutustapahtumaa kohti,
mukaan lukien sekä vahingonkorvaukset että muut näiden ehtojen mukaan korvattavat kustannukset.

Vakuutetulla on vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tai
satuttua velvollisuus huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta.

Kohdan 5.2 uhkaavan vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannukset korvataan vaikka vakuutusmäärä näin ylitettäisiin.

Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vastuuvahingon uhka,
mutta ei tätä pidemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia, ellei
vakuutusyhtiön kanssa erikseen toimenpiteistä sovita. Näistä välittömistä toimenpiteistä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset
korvataan vakuutuksesta (kts ehtojen kohta 7.4).

7.2 Omavastuu
Jokaisessa vahingossa vakuutuksenottajalla on vakuutuskirjaan
merkitty omavastuu tai erityisomavastuu, joka vähennetään ehtojen mukaan laskettujen vahingonkorvauksen, torjuntakustannusten sekä selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikustannusten yhteismäärästä.

5.3 Rikoksesta ilmoittaminen
Rikoksen ollessa kyseessä on vakuutuksenottajan tai hänen edustajansa tehtävä välittömästi ilmoitus sen paikkakunnan poliisiviranomaiselle, jossa vahinko on tapahtunut.

Vahingon rajoittamis- tai torjumiskustannuksista ei kuitenkaan
vähennetä omavastuuta.

5.4 Vahingon selvittäminen

7.3 Vahingon määrä ja korvaus

Vakuutuksenottaja on velvollinen
omalla kustannuksellaan osallistumaan vahingon selvittelyyn

●●

esittämään vakuutusyhtiölle kaikki hallussaan olevat tiedot,
asiakirjat sekä muun aineiston, joilla on merkitystä vahingon
selvittelyssä

●●

hankkimaan ja valmistamaan tarpeelliset selvitykset, jotka ovat
kohtuullisin kustannuksin vakuutuksenottajan saatavilla, sekä

●●

varaamaan vakuutusyhtiölle mahdollisuuden myötävaikuttaa
sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen

Korvaussäännöt

7.1 Korvauksen enimmäismäärä

5.2 Vahingon rajoittaminen ja torjuminen

●●

Vakuutusyhtiön velvollisuudet

7.3.1 Suoranainen esinevahinko
Vakuutuksesta korvataan vakuutukseen kuuluvan tapahtuman
johdosta vakuutuksen kohteena olevalle taakalle aiheutunut tuhoutuminen tai vaurioituminen seuraavasti:
Vahingon määrä ja vakuutuksesta suoritettavan korvauksen määrä on ainoastaan taakalle aiheutunut suoranainen esinevahinko
joko kohdan 7.3.1.1 tai 7.3.1.2 mukaan, joista 7.3.1.1 on ensisijainen.
7.3.1.1 Korjauskustannukset

5.5 Oikeudenkäynnistä ilmoittaminen

Jos vaurioitunut esine voidaan saattaa vahinkoa edeltäneeseen
tai sitä vastaavaan kuntoon suorittamalla korjaus tai panemalla
vaurioituneen tilalle uusi tai sitä vastaava osa, vahingon määrä ja
vakuutuksesta suoritettava korvaus on tästä johtunut kustannus.

Mikäli vahingonkorvausvaatimus, joka perusteeltaan koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, joutuu oikeuden käsiteltäväksi, on vakuutuksenottajan saatuaan tiedon oikeudenkäynnistä
välittömästi ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle.

Vakuutuksesta ei korvata mitään muuta esineen tuhoutumisesta
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tai vaurioitumisesta aiheutunutta vahinkoa, kustannusta, menetystä tai kulua.
7.3.1.2 Käyvän arvon mukainen korvaus
Jos esine on tuhoutunut, vahingon määrä lasketaan esineen käyvän arvon perusteella. Vakuutuksesta korvataan käyvän arvon perusteella laskettu vahingon määrä.
Esineen katsotaan tuhoutuneen
●●

jos esine on vaurioitunut siten, että sen alkuperäiset ominaisuudet ovat täysin hävinneet tai

●●

jos kohdassa 7.3.1.1 tarkoitetun korjauskustannuksen määrä
on suurempi kuin esineen käyvän arvon mukaisesti määrätty
arvo.

Vakuutuksesta ei korvata mitään muuta esineen tuhoutumisesta
tai vaurioitumisesta aiheutunutta vahinkoa, kustannusta, kulua
tai menetystä.

7.4 Vahingon rajoittamis- tai torjumiskustannukset
(Kts edellä kohta 5.2)
Suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat sattuneen tai välittömästi
uhkaavan, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.
Tässä kohdassa mainitut kustannukset korvataan, vaikka kohdassa 7.1 tarkoitettu korvauksen enimmäismäärä näin ylitettäisiin.

7.5 Selvitys- ja oikeudenkäyntikulut
Vakuutuksesta korvataan lisäksi vahingon selvittelystä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset, ei kuitenkaan sellaisia vakuutuksenottajalle syntyviä selvityskustannuksia, jotka
vakuutuksenottaja on vakuutusehtojen mukaan velvollinen itse
maksamaan tai joista ei ole vakuutusyhtiön kanssa erikseen sovittu.
Oikeudenkäyntikustannukset korvataan kohdassa 5.5 kerrotulla
tavalla.

7.6 Arvonlisävero
Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai hakemaan takaisin korvattavaan laskuun tai korvausvaatimukseen sisältyvän arvonlisäveron osuuden, korvauksesta
vähennetään vastaava arvonlisävero.

7.7 Yhteisvastuullisuus
Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman
vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta,
mikä vastaa vakuutuksenottajan viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja vakuutuksenottajan vahinkotapahtumasta ehkä saamaansa
etua. Ellei edellä mainituista syistä muuta johdu, vakuutuksesta
korvataan enintään pääluvun mukainen osuus kokonaisvahingosta.
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Vakuutusmaksu

8.1 Vakuutusmaksu määräytyy erillisen vakuutusyhtiön taakkavakuutustariffin mukaan. Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttavat muun muassa yhdellä kertaa nostettavan taakan suurin arvo
ja omavastuu.

8.2 Maksun laskeminen ennakkomaksuna
Jos vakuutusmaksu toiminnan laadun tai laajuuden vuoksi lasketaan ennakkomaksuna, määrätään lopullinen vakuutusmaksu vakuutuskauden päätyttyä, jolloin tämän ja ennakkomaksun erotus
on viipymättä suoritettava tai palautettava.
Vakuutuksenottaja on velvollinen antamaan vakuutusyhtiölle tiedot vakuutuskirjassa mainituista maksuperusteista vakuutusmaksun laskemiseksi vakuutuskaudelle ja lopullisen vakuutusmaksun
määrittelemiseksi vakuutuskauden päätyttyä.
Ellei vakuutuksenottaja lopullisen vakuutusmaksun laskemiseksi
anna vakuutusyhtiölle tämän pyytämiä tietoja kuukauden kuluessa tällaisen pyynnön lähettämisestä, vakuutusyhtiö on oikeutettu vahvistamaan vakuutusmaksun kohtuulliseksi katsomaansa
määrään.
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