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1 Vakuutussopimus
1.1 Vakuutussopimusta koskevia yleisiä määräyksiä
Näitä ehtoja sovelletaan vakuutuskirjassa mainittuihin vakuutusturviin, ei kuitenkaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin vakuutuksiin.
Liikennevakuutukseen näitä ehtoja sovelletaan, ellei liikennevakuutusta koskevassa pakottavassa lainsäädännössä toisin säädetä.
Vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ellei vakuutusehdoissa tai vakuutuskirjassa toisin määrätä.

1.1.2 Vakuutussopimuksen osapuolet
Vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö ovat vakuutussopimuksen osapuolet.

1.1.3 Vakuutuksenottaja
Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt vakuutusyhtiön kanssa vakuutussopimuksen.

Yhteenveto vakuutuksista

1.1.1 Soveltamisala ja sovellettavat oikeussäännöt

1.1.4 Vakuutettu
Vakuutettu on se, joka on henkilövakuutuksen kohteena tai jonka hyväksi vahinkovakuutus on voimassa.

1.1.5 Korvaukseen oikeutettu
Korvaukseen oikeutettuja voivat olla
• vakuutettu
• vakuutuksenottaja
• pantti- tai pidätysoikeuden haltija
• kiinnityksenhaltija
• omaisuuden omistaja tai haltija
• vahingonkärsinyt
• se nimetty tai nimeämätön henkilö, jonka hyväksi vakuutusturva on voimassa.

Kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö on vakuutussopimuslain 3 §:ssä tarkoitettu oikeushenkilö, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa
tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutusyhtiön sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan.
Kun kyseessä on elinkeinonharjoittajan ottama meri- tai muu kuljetusvakuutus tai vakuutus, jonka kohteena on ilma-alus, sovelletaan kuitenkin ehtojen
yritysasiakkaita koskevia ehtokohtia riippumatta elinkeinonharjoittajan toiminnan laadusta ja laajuudesta.

1.1.7 Yritysasiakas

Vakuutustiedot

1.1.6 Kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö

Yritysasiakkaalla tarkoitetaan vakuutuksenottajaa, joka ei ole edellä tarkoitettu kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö.

1.1.8 Vakuutussopimuksen sisältö
Yleiset ja tuotealuekohtaiset ehdot sekä vakuutuskirja liitteineen määrittelevät vakuutussopimuksen sisällön. Yleisten ehtojen määräyksistä voidaan
antaa tarkempia määräyksiä tuotealuekohtaisissa ehdoissa.

1.2 Vakuutussopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen
1.2.1 Vakuutussopimuksen voimaantulo
Vakuutussopimus tulee voimaan, jollei muusta ajankohdasta ole erikseen sovittu, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt
hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.
Jos kuitenkin on erityisiä syitä, esimerkiksi vakuutuksenottajan aikaisempien vakuutusmaksujen laiminlyönti, vakuutuksenantajan vastuu alkaa vasta,
kun ensimmäistä vakuutuskautta koskeva maksu on suoritettu.
Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen klo 24.00.

Vakuutussopimus on jatkuva, ellei sitä sovita määräaikaiseksi.
Jatkuva vakuutusturva on voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan ja määräaikainen vakuutusturva sovitun ajan, ellei toinen sopijapuoli näiden
ehtojen mukaisesti päätä vakuutussopimusta tai vakuutusturvaa.
Vuosieräpäivällä tarkoitetaan päivää, joka aloittaa vakuutuskauden.
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1.2.2 Vakuutussopimuksen kesto

Yleiset sopimusehdot

1.2.3 Tietojen antaminen vakuutussopimusta tehtäessä tai muutettaessa
Vakuutuksenottajalla ja vakuutetulla on velvollisuus antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla
merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun pitää lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta
viivytystä oikaista vakuutusyhtiölle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vahinkovakuutuksessa laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, vakuutusyhtiöllä on oikeus alentaa korvausta
tai evätä se kokonaan. Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi
kuin se olisi ollut, jos oikea ja täydellinen tieto olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde
vakuutusmaksuun, joka olisi peritty oikean ja täydellisen tiedon perusteella.
Henkilövakuutuksessa vakuutusyhtiö on tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin johdosta vastuusta vapaa, jos se ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta
siinä tapauksessa, että oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu. Jos vakuutusyhtiö olisi myöntänyt vakuutuksen korkeampaa maksua vastaan tai
muutoin toisilla ehdoilla, vakuutusyhtiön vastuu rajoittuu siihen, mikä vastaa sovittua vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla vakuutus olisi myönnetty.

Yhteenveto vakuutuksista

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään tiedonantovelvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido vakuutusyhtiötä.

1.2.4 Vakuutustietojen ylläpitäminen vakuutussopimuksen ollessa voimassa
Jos vakuutusturvaa varten ilmoitetuissa vakuutuksen kohteen olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa tapahtuu muutos, joka
olennaisesti lisää vahingonvaaraa, on vakuutuksenottajan ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle etukäteen tai yllättävissä tilanteissa kahden viikon kuluessa
vaaran lisääntymisestä.
Ilmoittamisvelvollisuus koskee esimerkiksi toimialan muutosta, vakuutuksen kohteessa suoritettavia korjaus-, muutos- tai laajennustöitä tai kohteen
käyttötarkoituksen muuttumista. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava myös esimerkiksi vakuutetun ryhmän henkilömäärän olennaisesta muutoksesta.
Henkilön terveydentilassa tapahtuneet muutokset eivät edellytä ilmoittamista. Ilmoitusta ei ole tehtävä myöskään asuinrakennuksessa tehtävistä
korjaustöistä.
Jos vakuutuksenottaja on vahinkovakuutuksessa laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, vakuutusyhtiöllä on oikeus alentaa korvausta tai evätä se
kokonaan. Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi
ollut, jos oikea ja täydellinen tieto olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi
peritty oikean ja täydellisen tiedon perusteella.

Kun vakuutuksenottajana on kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö, korvausta voidaan tässä ehtokohdassa mainitulla perusteella alentaa tai evätä se
kokonaan, mikäli vaaran lisääntymisestä ei ole ilmoitettu kuukauden kuluessa muutosta seuraavan vuositiedotteen saamisesta.

Vakuutustiedot

Henkilövakuutuksessa vakuutusyhtiö on ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta vastuusta vapaa, jos se ei olisi pitänyt vakuutusta voimassa siinä
tapauksessa, että ilmoitus olisi tehty. Jos vakuutusyhtiö olisi muuttanut vakuutusmaksua tai muita ehtoja, vakuutusyhtiön vastuu rajoittuu siihen, mikä
vastaa sovittua vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla vakuutusta olisi jatkettu.

1.3 Vakuutussopimuksen muuttaminen
1.3.1 Vakuutuksenottajan aloitteesta tehdyt muutokset
Kun vakuutusyhtiö saa tiedon vakuutuksenottajan toivomasta muutoksesta esimerkiksi vakuutusturvan laajuuteen, täytyy sen mahdollisimman pian
ilmoittaa, hyväksytäänkö muutos ja miten mahdolliset muutokset vaikuttavat vakuutussopimukseen.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus periä muutosta vastaava vakuutusmaksu tai velvollisuus palauttaa muutosta vastaava osa vakuutusmaksua.
Vakuutusmaksun palauttamisesta on tarkempia määräyksiä jäljempänä kohdassa "Vakuutusmaksun palauttaminen".
Muutos astuu voimaan vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön sopimasta ajankohdasta.

1.3.2 Vakuutusyhtiön vakuutuskauden aikana tekemät muutokset
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia olosuhteita
•
•

Saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta on vakuutusyhtiö velvollinen ilmoittamaan ilman aiheetonta viivytystä siitä, miten ja mistä ajankohdasta
vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat.
Ellei vakuutuksenottaja hyväksy tehtyjä muutoksia on hänellä oikeus irtisanoa vakuutussopimus tai vakuutusturva.
Jos vakuutusmaksusta menee veroa tai julkista maksua, sen määrä peritään voimassa olevan verokannan tai viranomaisen määräyksen mukaisena.

1.3.3 Vakuutusyhtiön vakuutuskauden vaihtuessa tekemät muutokset
1.3.3.1 Yritysasiakas tai julkisyhteisö
Kun vakuutuksenottajana on yritysasiakas tai julkisyhteisö tai kysymyksessä on ryhmävakuutus, voi vakuutusyhtiö muuttaa vakuutusehtoja, maksuja ja
muita sopimusehtoja. Muutoksia noudatetaan seuraavasta vuosieräpäivästä alkaen. Vakuutusyhtiön on ilmoitettava muutoksista viimeistään 30
vuorokautta ennen aiottua muutosajankohtaa.
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kun vakuutuksenottaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa sopimusta tehtäessä tai muutettaessa
kun vakuutuksenottajan vakuutusyhtiölle sopimusta tehtäessä tai muutettaessa ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä
asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut olennainen vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen
huomioon sopimusta tehtäessä tai muutettaessa.

Yleiset sopimusehdot

1.3.3.2 Kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö
Kun vakuutuksenottajana on kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö, on vakuutusyhtiöllä oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, maksuja ja muita sopimusehtoja, kun muutoksen perusteena on

•
•
•

lainsäädännön muutos tai viranomaisen määräys
ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos, kuten esim. poikkeuksellinen luonnontapahtuma, kansainvälinen kriisi tai suuronnettomuus
vakuutussopimuksessa mainitun indeksin muutos
Korvausmenon tai vakuutusmaksujen ja vakuutuskorvausten välisen suhteen muutos
vakuutuksenottajan tai muun korvaukseen oikeutetun vahinkokehitys. Tällä perusteella ei kuitenkaan voida muuttaa henkilövakuutuksen ehtoja tai
maksuja
muutokset vahinkoriskiin vaikuttavissa seikoissa kuten esimerkiksi vakuutuksenottajan, muun korvaukseen oikeutetun, vakuutuksen kohteen tai
vakuutettavan riskin asuin-, käyttö- tai sijaintipaikassa, iässä taikka toiminnassa
vakuutusyhtiön jälleenvakuutusehtojen muutos
vakuutuksen hallinnointikustannusten muutos.

Vahinkotilastojärjestelmän sekä asiakkaan tunnusluvun muutosten perusteella tapahtuvat vakuutusmaksun muutokset eivät ole tässä ehtokohdassa
tarkoitettuja muutoksia.

Yhteenveto vakuutuksista

•
•
•
•
•

Vakuutusyhtiö voi tehdä vakuutusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutusturvan keskeiseen sisältöön.
Muutoksia noudatetaan seuraavasta vuosieräpäivästä alkaen. Vakuutusyhtiön on ilmoitettava muutoksista ja niiden perusteista viimeistään 30
vuorokautta ennen vakuutuskauden alkua. Vakuutussopimus jatkuu muutettuna, ellei vakuutuksenottaja irtisano vakuutussopimusta tai vakuutusturvaa
kirjallisesti ennen uuden vakuutuskauden alkua.
Jos vakuutusyhtiö muuttaa vakuutussopimuksen ehtoja tai maksuja muilla kuin tässä kohdassa esitetyillä perusteilla tai poistaa vakuutuksesta
voimakkaasti markkinoitua etua, tulee vakuutusyhtiön irtisanoa vakuutussopimus tai vakuutusturva päättymään vakuutuskauden lopussa.
Irtisanomisesta ja vakuutusturvan päättymisestä on ilmoitettava vakuutuksenottajalle 30 vuorokautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

1.3.4 Palvelukanavan muutos

1.4 Vakuutussopimuksen päättyminen
1.4.1 Sovittuna ajankohtana
Määräaikainen vakuutussopimus tai vakuutusturva päättyy sovittuna ja vakuutussopimukseen merkittynä päivänä klo 24.00.

Vakuutustiedot

Mikäli vakuutuksenottaja on valtuuttanut meklarin hoitamaan vakuutusasioitaan ja tämä valtuutus päättyy, on vakuutusyhtiöllä oikeus muuttaa
vakuutusmaksua. Maksumuutos tulee voimaan valtuutuksen päättymistä seuraavasta vuosieräpäivästä lukien.

1.4.2 Vakuutuksenottajan ilmoituksesta
1.4.2.1 Yritysasiakas tai julkisyhteisö
Kun vakuutuksenottajana on yritysasiakas tai julkisyhteisö, voidaan vakuutussopimus tai vakuutusturva vakuutuksenottajan kirjallisesta ilmoituksesta
irtisanoa niin, että se päättyy vuosieräpäivästä. Vakuutussopimus tai vakuutusturva on tällöin irtisanottava 30 vuorokautta ennen vuosieräpäivää, ellei
tuotealuekohtaisissa ehdoissa toisin määrätä.
Jos vakuutuksenottaja ei hyväksy ehtojen muutosta tai muusta kuin indeksikorotuksesta johtuvaa maksun korotusta, voidaan vakuutussopimus tai
vakuutusturva vakuutuksenottajan kirjallisesta ilmoituksesta päättää vuosieräpäivästä.

1.4.2.2 Kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö
Kun vakuutuksenottajana on kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö, voidaan vakuutussopimus tai vakuutusturva kirjallisesta ilmoituksesta irtisanoa
päättyväksi milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika on
lyhyempi kuin 30 päivää.
Ellei vakuutuksenottaja ole määrännyt päättymisaikaa, päättyy vakuutussopimus tai vakuutusturva, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on jätetty tai
lähetetty vakuutusyhtiölle.
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1.4.3 Vakuutusyhtiön ilmoituksesta
Vakuutusyhtiön ilmoituksesta vakuutussopimus tai vakuutusturva voidaan irtisanoa vakuutuskauden aikana
•

•
•
•
•
•
•

Yhteenveto vakuutuksista

•

kun vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on ennen vakuutusturvan myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja eikä
vakuutusyhtiö oikean asianlaidan tuntien olisi myöntänyt vakuutusturvaa
kun vakuutuksenottajan tai muun korvaukseen oikeutetun vakuutusyhtiölle sopimusta tehtäessä tai muutettaessa ilmoittamissa olosuhteissa tai
vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota
vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä tai muutettaessa
kun vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeiden
noudattamisen
kun vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta
kun vakuutuksenottaja on yritysasiakas, joka on viranomaisten toimesta todettu maksukyvyttömäksi
kun vakuutuksenottaja on yritysasiakas, joka on asetettu selvitystilaan
kun vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on vakuutustapahtuman jälkeen antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja,
joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta
ryhmäetuvakuutuksessa, kun vakuutuksenottaja on eronnut tai erotettu ryhmästä.

Vakuutussopimus tai vakuutusturva päättyy 30 vuorokauden kuluttua irtisanomisesta. Yritysasiakkaan maksukyvyttömyyden ja selvitystilaan
asettamisen johdosta vakuutussopimus tai vakuutusturva päättyy 14 vuorokauden kuluttua irtisanomisesta.
Vakuutusyhtiön on suoritettava irtisanominen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä, kun vakuutusyhtiö on saanut tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta
perusteesta.
Vakuutussopimuksen tai vakuutusturvan irtisanomisesta vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönnin johdosta määrätään jäljempänä kohdassa
"Maksamaton vakuutusmaksu ja irtisanominen".

1.4.4 Vakuutuskauden päättyessä
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vapaasti irtisanoa vakuutussopimus tai vakuutusturva päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen suoritetaan
kirjallisesti viimeistään 30 vuorokautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Kun vakuutuksenottajana on kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö, eikä
kyseessä ole ryhmävakuutus, irtisanomisilmoituksessa mainitaan irtisanomisen peruste.

1.4.5 Muut syyt
Vakuutussopimus tai vakuutusturva päättyy myös
•
•
•

vakuutetun omaisuuden omistajan vaihtuessa, ei kuitenkaan osamaksulla myydyn omaisuuden haltijan muuttuessa omistajaksi eikä omaisuuden
siirtyessä kuolinpesälle. Omistajan vaihtuessa omaisuuden vakuutusturva on kuitenkin voimassa uuden omistajan hyväksi 14 vuorokauden ajan
omistusoikeuden siirrosta, jollei hän ole sitä muuten vakuuttanut. Säännöstä ei sovelleta kuljetusvakuutukseen.
kun yritysasiakas on asetettu konkurssiin
henkilövakuutuksissa silloin, kun vakuutussopimuksessa mainittu enimmäismäärä tai -aika on täyttynyt tai vakuutettu on kuollut.

Vakuutustiedot

Tätä oikeutta ei ole vakuutusyhtiöllä sairauden varalta otetun kuolemantapausturvan osalta muutoin kuin silloin, kun kysymyksessä on ryhmävakuutus.

1.5 Vakuutusmaksu
1.5.1 Vakuutusmaksun suorittaminen
Vakuutusmaksut on maksettava viimeistään sovittuina eräpäivinä.
Mikäli eräpäivän ja laskun päiväyksen erotus on alle 30 vuorokautta, tulee vakuutusmaksu maksaa 30 vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä.
Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa vakuutuskautta koskevan maksun suorittaminen on vakuutuksenantajan vastuun alkamisen edellytyksenä.
Jos vakuutusmaksusta maksetaan maksun erääntyessä vain osa, jaetaan osasuoritus vakuutussopimuksen eri vakuutusturvien kesken. Kunkin
vakuutusturvan osaksi tuleva summa lasketaan tällöin sen mukaan, kuinka suuri on kyseisen vakuutusturvan maksun osuus koko vakuutusmaksusta. Jos
vakuutuksenottajan maksama maksu ei riitä kaikkien vakuutusturvien maksamiseen vakuutuksenottajalla on oikeus maksun suorittamisen yhteydessä
määrätä mitä vakuutusturvien maksuja suorituksella lyhennetään.

Jos koko vakuutusmaksua ei makseta eräpäivään mennessä, erääntyvät kaikki vakuutussopimuksen vakuutuskauden jäljellä olevat maksuerät heti, jos
vakuutusyhtiö niin haluaa. Erääntyvien maksuerien laskentaperusteet eivät muutu.

1.5.2 Viivästyskorko
Jos vakuutusmaksua ei suoriteta määräaikana, peritään myöhästymisajalta vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaisesti.
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Jos vakuutuksenottaja on kokonaan tai osittain laiminlyönyt vakuutusmaksun maksamisen maksun erääntyessä tilanteessa, jossa hän on jo aiemmin
suorittanut tulevaan aikaan kohdistuvia muita vakuutusmaksuja, vakuutusyhtiöllä on oikeus kohdistaa jo maksetut vakuutusmaksut myös
laiminlyötyjen vakuutusmaksujen kattamiseen, ellei vakuutuksenottaja maksun maksamisen laiminlyötyään viipymättä nimenomaisesti ilmoita
vakuutusyhtiölle, ettei hän halua jo maksettua maksua jaettavaksi eri vakuutusturvien kesken.

Yleiset sopimusehdot

1.5.3 Asiakkaan tunnusluku vakuutusmaksun perusteena
Kun vakuutusmaksu määräytyy tekijästä, joka muuttuu vakuutuskauden aikana, täytyy vakuutuksenottajan toimittaa vakuutusyhtiölle
vakuutussopimusta voimaan saatettaessa ja uudistettaessa sekä vakuutuksen päättyessä vakuutusmaksun laskemiseen tarvittavat tunnusluvut.

Ellei vakuutuksenottaja lopullisen vakuutusmaksun laskemiseksi tai vakuutussopimuksen uudistamiseksi anna vakuutusyhtiölle pyydettyjä tietoja
kuukauden kuluessa, on vakuutusyhtiöllä oikeus vahvistaa vakuutusmaksu kohtuulliseksi katsomaansa määrään.
Vakuutusmaksun määrittämistä varten on vakuutusyhtiöllä oikeus saada tarvittavat tiedot vakuutuksenottajan kirjanpidosta ja muista käytetyistä
tiedostoista.

1.5.4 Maksamaton vakuutusmaksu ja irtisanominen
Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun maksamisen edellä kohdassa "Vakuutusmaksun suorittaminen" tarkoitetussa määräajassa,
vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutussopimus tai vakuutusturva päättyväksi aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua irtisanomista koskevan
ilmoituksen lähettämisestä. Jos vakuutuksenottaja kuitenkin suorittaa koko vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutussopimus tai
vakuutusturva ei pääty irtisanomisajan kuluttua.

Yhteenveto vakuutuksista

Jos lopullinen maksu määräytyy veloitettua maksua suuremmaksi, on vakuutuksenottaja velvollinen maksamaan erotuksen. Jos lopullinen maksu on
veloitettua pienempi, on vakuutusyhtiö velvollinen palauttamaan liikaa perityn määrän. Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin aina oikeus periä vähintään
kulloinkin käytössä oleva vähimmäismaksu.

Jos vakuutuksenottajana on kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö eikä kyseessä ole ryhmävakuutus ja maksun laiminlyönti on johtunut
vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa
syytään, vakuutussopimus tai vakuutusturva päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutussopimus tai
vakuutusturva päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava
kirjallisesti vakuutusyhtiölle tässä tarkoitetusta maksuvaikeudesta viimeistään irtisanomisaikana.

1.5.5 Viivästyneen vakuutusmaksun suorittaminen
1.5.5.1 Vahinkovakuutus

Jos vakuutusyhtiö ei kuitenkaan halua saattaa päättynyttä vakuutusta uudelleen voimaan, se ilmoittaa 14 vuorokauden kuluessa vakuutusmaksun
suorittamisesta vakuutuksenottajalle, ettei se suostu ottamaan maksua vastaan.

1.5.5.2 Henkilövakuutus

Vakuutustiedot

Jos vakuutuksenottaja suorittaa koko viivästyneen vakuutusmaksun sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun
suorittamista seuraavasta päivästä. Vakuutus on tällöin voimassa alun perin sovitun vakuutuskauden loppuun siitä lukien, kun vakuutus tuli uudelleen
voimaan. Mikäli kumpikaan osapuoli ei irtisano sopimusta, vakuutus jatkuu vakuutuskauden päätyttyä sen sisältöisenä kuin se olisi jatkunut, jollei se
olisi lainkaan välillä päättynyt.

Henkilövakuutus, joka on päättynyt muun kuin ensimmäisen vakuutusmaksun suorittamatta jättämisen vuoksi, tulee uudelleen voimaan, jos
vakuutuksenottaja maksaa suorittamatta jätetyn vakuutusmaksun kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Jos vakuutus tulee
uudelleen voimaan, vakuutuksenantajan vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä. Vakuutus tulee voimaan sen sisältöisenä kuin se
voimaan tullessaan olisi, mikäli vakuutus ei olisi lainkaan välillä päättynyt.
Jos vakuutuksenottajana on yritysasiakas tai kysymyksessä on ryhmävakuutus ja vakuutusyhtiö ei kuitenkaan halua saattaa päättynyttä vakuutusta
uudelleen voimaan, se ilmoittaa 14 vuorokauden kuluessa vakuutusmaksun suorittamisesta vakuutuksenottajalle, ettei se suostu ottamaan maksua
vastaan.

1.5.6 Vakuutusmaksun palauttaminen
Kun vakuutussopimus tai vakuutusturva päättyy, vakuutusmaksun perusteena oleva vakuutusmäärä, sitä vastaava lukuarvo tai omavastuu muuttuu,
palauttaa vakuutusyhtiö vakuutusmaksusta sen osan, joka vastaa muutoksen aiheuttamaa vakuutusmaksun vähenemistä.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus pitää koko vakuutusmaksusta kymmenen prosenttia vakuutusturvan hoitokuluina.
Jos palautettava maksu olisi vähemmän kuin 8 euroa, ei vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta palauttaa maksua.

Sopimuksessa tapahtuneiden muutosten aiheuttamia vakuutusmaksujen palautuksia ei makseta erikseen, vaan ne pienentävät sopimuksen seuraavia
maksueriä.
Vakuutusmaksua ei palauteta, jos vakuutuksenottajana on yritysasiakas tai julkisyhteisö ja vakuutussopimus tai vakuutusturva päättyy sen jälkeen, kun
vakuutuksen kohde on tuhoutunut tai koko vakuutusmäärä on käytetty vahingon korvaamiseen.
Vakuutusmaksua ei palauteta myöskään, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään tiedonantovelvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti.
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Vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää palautettavasta vakuutusmaksusta maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut erääntyneet saatavat.
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2 Vakuutustapahtumaa koskevia määräyksiä
2.1 Vakuutustapahtuma

Vakuutusturva ei kata vahinkoa, jonka syntymiseen on vaikuttanut
•
•
•
•

ydinase, ydinvahinko tai muu siihen rinnastettava tapahtuma riippumatta siitä, mikä on aiheuttanut kyseisen tapahtuman
sota tai sotatoimen tapaiset olosuhteet, sisällissota, invaasio, kapina, vallankumous tai sen yritys, sotilaallinen voimankäyttö tai omaisuuden
kansallistaminen tai tuhoaminen valtionjohdon tai muiden viranomaisten toimesta tai käskystä (ehtokohtaa on täsmennetty
henkilövakuuttamisalueen tuotealuekohtaisissa ehdoissa)
lakko tai työnseisaus
terroriteko (ei koske henkilövakuutuksia)
• Vakuutusturva kattaa kuitenkin yhteensä enintään miljoonaan euroon saakka yhden vakuutuskauden aikana samalle vakuutuksenottajalle
Suomessa tapahtuneet terroriteon aiheuttamat vastuuvahingot.
• Lisäksi vakuutusturva kattaa Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Latviassa tai Liettuassa tapahtuneen omaisuus- tai
keskeytysvahingon, jonka syynä tai laajuuteen suoraan tai välillisesti vaikuttavana tekijänä on terroriteko (terrorivahinko) mainitussa
maassa. Enimmäiskorvausmäärä kaikkien vakuutusyhtiön (ml. em. maiden If-yhtiöiden) vakuutuksenottajien ja vakuutettujen kesken on
50.000.000 euroa. Siinä tapauksessa, että vakuutusyhtiöllä on aihetta olettaa, että vakuutettujen etuuksien yhteenlaskettu vahinkomäärä
ylittää 50.000.000 euroa, korvaus maksetaan sen jälkeen, kun vakuutusyhtiö on lopullisesti arvioinut yhteenlasketun vahinkomäärän.
Vakuutusyhtiön on tehtävä arvio kolmen kuukauden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos yhteenlaskettu vahinkomäärä ylittää 50.000.000
euroa korvataan kullekin vakuutuksenottajalle ja vakuutetulle vahingosta se osa, joka vastaa 50.000.000 euron suhdetta yhteenlaskettuun
vahinkomäärään.
• Terrorivahinkoon perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutusyhtiölle kolmen kuukauden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos
korvausvaatimus esitetään myöhemmin, vaatimusta ei oteta huomioon yhteenlasketussa vahinkomäärässä eikä vahinkoa korvata.
• Yhteenlaskettua vahinkomäärää arvioitaessa sisällytetään vahingon määrään kaikki vahingot, jotka johtuvat samasta terroriteosta ja
aiheutuvat 48 tunnin kuluessa terroriteosta.
• Omaisuudeksi ei katsota moottoriajoneuvoja, eikä kuljetusvakuutuksella vakuutettua omaisuutta.

Yhteenveto vakuutuksista

Vakuutustapahtumalla tarkoitetaan tuotealuekohtaisissa vakuutusehdoissa tarkemmin määriteltyä tapahtumaa, jonka toteutuminen ja ajankohta on
äkillinen ja ennalta arvaamaton.

Vahinkoa ei korvata silloin, kun joku muu takuun tai muun sopimuksen perusteella vastuullinen osapuoli korvaa vahingon.

Vakuutuksenottajan ja muun korvaukseen oikeutetun tulee noudattaa lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.
Vakuutusyhtiön vakuutusehdoissa, vakuutuskirjassa tai muutoin vahingon ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi antamia suojeluohjeita on noudatettava.
Valmistajan tai myyjän antamia koneiden ja laitteiden tai vaihto-omaisuuden säilytys-, käsittely-, käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettava.

Vakuutustiedot

2.2 Velvollisuus estää ja rajoittaa vahinkoja

Tulta, palavia nesteitä ja kaasuja, räjähtäviä ja muita vaarallisia aineita on käsiteltävä huolellisesti niin, ettei niistä aiheudu vaaraa ja vahinkoa.
Vakuutussopimukseen voidaan lisäksi liittää tuotealuekohtaisia suojeluohjeita.
Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutuksenottajan ja muun korvaukseen oikeutetun tulee ryhtyä välittömästi suojaus- ja
pelastustoimiin sekä muutoinkin kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta.
Jos vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä
mainitut velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta vähentää tai sitä ei makseta ollenkaan.

2.3 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen
Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, jos vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti.
Vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta tai kieltäytyä kokonaan korvauksen maksamisesta, jos vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on
aiheuttanut vakuutustapahtuman

Vakuutusehdot

•
•
•
•

törkeällä huolimattomuudella
törkeällä liikenneturvallisuuden vaarantamisella
ollessaan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ja se on vaikuttanut vahingon syntymiseen
ollessaan tekemässä lainvastaista tekoa.
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2.4 Samastaminen
Mitä ehdoissa todetaan vakuutuksenottajasta tai muusta korvaukseen oikeutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta,
suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti siihen, joka:

•
•

vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilmaaluksesta
omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutuksenottajan kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan
asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutuksen kohdetta hänen kanssaan.

Mitä edellä on sanottu vakuutuksenottajasta ja muusta korvaukseen oikeutetusta, kun kysymys on suojeluohjeiden noudattamisesta, sovelletaan
vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan tai muuhun korvaukseen oikeutettuun olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on
huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.

2.5 Toimenpiteet vahingon tapahduttua
2.5.1 Vakuutuksenottajan toimenpiteet
Vakuutustapahtumasta on viipymättä ilmoitettava vakuutusyhtiöön vahingon tarkastus- ja muita toimenpiteitä varten. Jos kysymyksessä on rikos, on
ilmoitus tehtävä myös poliisille. Tehdystä rikoksesta pitää vaatia rangaistus.

Yhteenveto vakuutuksista

•

Vakuutuksenottajan ja muun korvaukseen oikeutetun tulee ryhtyä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja rajoittamiseksi sekä osallistua
mahdollisuuksiensa mukaan vahingon syyn selvittämiseen.
Jos vakuutustapahtuma on ulkopuolisen aiheuttama, on vakuutuksenottajan ja muun korvaukseen oikeutetun ilmoitettava vakuutusyhtiölle vahingosta
vastuussa olevan nimi, osoite ja muut tiedot sekä muutoinkin ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon
aiheuttajaa kohtaan.
Jos näihin toimenpiteisiin ryhtyminen on laiminlyöty tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, vakuutusyhtiöllä on oikeus
alentaa korvausta tai evätä se kokonaan.
Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä
vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta, vakuutusyhtiöllä on oikeus alentaa korvausta tai evätä se kokonaan.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen rahana maksamisen asemasta uudelleen rakennuttaa, hankkia tai korjauttaa hävinnyt tai vahingoittunut
omaisuus.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä rakentaja tai korjaamo, joka uudelleen rakentaa tai korjaa vahingot, tai määrätä hankintapaikka, josta
vastaavanlainen omaisuus hankitaan.

Vakuutustiedot

2.5.2 Vakuutusyhtiön toimenpiteet

Vakuutusyhtiö ei vastaa ennen korvauspäätöksen tekemistä aiheutuneista kustannuksista ja selvittelykuluista.

2.6 Korvauksen hakeminen
2.6.1 Vahinkoilmoitus
Korvauksen maksamisen perusteena on vahinkoilmoitus, johon tulee sisältyä tiedot
•
•
•

vakuutuksesta ja korvauksen hakijasta yhteystietoineen
vakuutustapahtumasta; mitä, miten, missä ja milloin sattui tai todettiin.
vahingon määrästä tai arvio siitä.

Vakuutusyhtiön vaatiessa vahinkoilmoitus on toimitettava kirjallisesti ja vakuutuksenottajan tai muun korvaukseen oikeutetun on se allekirjoitettava.

2.6.2 Muut tiedot

2.6.3 Kiinnitetty omaisuus
Kun on kyse määrältään sellaisesta korvauksesta, että kiinnityksenhaltijalla on voimassa olevan oikeuden mukaan oikeus korvaukseen, suoritetaan
korvaus vakuutuksenottajalle, jos hän on selvittänyt, että omaisuus on vapaa velan vakuudeksi vahvistetuista kiinnityksistä taikka kiinnityksenhaltijat
ovat suostuneet korvauksen suorittamiseen.

2.7 Korvauksen suorittaminen
2.7.1 Korvauksen maksamisen ajankohta
Kun vakuutusyhtiö on saanut vakuutustapahtuman selvittämiseen tarvittavat asiakirjat, täytyy sen kuukauden kuluessa niiden saapumisesta suorittaa
vakuutussopimuksen mukainen korvaus.
Jos syntyy erimielisyyttä korvauksen määrästä, täytyy vakuutusyhtiön suorittaa edellä mainitussa ajassa korvauksen riidaton osa.
Myöhästymisajalta vakuutusyhtiön on suoritettava vuotuista korkoa korkolain mukaan. Vakuutusyhtiö ei suorita viivästyksen johdosta muita korvauksia.
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Lisäksi hakija on velvollinen antamaan muita tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja vahingon korvattavuuden, sen määrän, korvaukseen oikeutetun ja vahingon
aiheuttajan osoittamiseksi.
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2.7.2 Maksamattoman vakuutusmaksun tai muun saatavan vähentäminen korvauksesta
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää kaikki maksamattomat vakuutusmaksut ja muut saatavat korvauksesta, ellei voimassa olevassa laissa ole toisin
sanottu.

3.1 Kansainväliset pakotteet
Vakuutus ei ole voimassa eikä siitä suoriteta mitään korvauksia, mikäli vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin
Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselman taikka Euroopan unionin, Norjan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai
taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia.

3.2 Inflaatiosuoja
Vakuutusmäärä ja vakuutusmaksu on sidottu indeksiin, jos tuotealuekohtaisissa ehdoissa tai vakuutuskirjassa niin mainitaan.

3.3 Valuuttasäännöt
Kun vakuutusmaksu, vahingonkorvaus tai muu maksu suoritetaan ulkomaanvaluutassa, käytetään muuntokurssina maksuunpanopäivän keskikurssia.

Yhteenveto vakuutuksista

3 Yleisiä määräyksiä

3.4 Muutoksen hakeminen vakuutusyhtiön tekemään päätökseen
Jos vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen, voi hän viedä päätöksen ratkaisusuosituksia antavan Vakuutusja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi) käsiteltäväksi tai nostaa kanteen vakuutusyhtiötä vastaan. Kanne voidaan panna vireille vakuutusyhtiön kotipaikan,
Suomessa olevan asianosaisen kotipaikan taikka Helsingin tai Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, ellei oikeuspaikkaa koskevista normeista muuta
johdu. Vakuutusyhtiön tekemään päätökseen on oikeuden menettämisen uhalla haettava muutosta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai
kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä.

3.5 Vakuutusyhtiön oikeus korvauksen takaisinhakuun
Kun vakuutusyhtiö suorittaa korvausta vahingosta, josta joku muu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, siirtyy vahingon kärsineen
oikeus vaatia korvausta vahingon aiheuttajalta vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiön oikeus korvaukseen on kuitenkin vain maksettuun korvausmäärään
saakka.

Vakuutusyhtiö saa vaatia muulle vakuutetulle suorittamansa korvauksen tai osan siitä takaisin siltä vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai vakuutettuun
samastettavalta henkilöltä, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tai laiminlyönyt näissä ehdoissa tai laissa säädetyn velvollisuutensa.

Vakuutustiedot

Jos vahingon on aiheuttanut yksityishenkilö taikka työntekijä, virkamies tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettava muu
henkilö, syntyy vakuutusyhtiölle takautumisoikeus kyseistä henkilöä kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä
huolimattomuudesta tai jos hän on korvausvastuussa vahingosta huolimattomuudestaan riippumatta. Henkilövakuutuksessa tämä takautumisoikeus
koskee ainoastaan sairauden tai tapaturman aiheuttamia kustannuksia ja varallisuuden menetyksiä.

Tämän kohdan määräyksistä voidaan poiketa, jos tuotealuekohtaisissa ehdoissa on toisin mainittu.
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Tapaturmavakuutuksen ehdot

1 Ketä vakuutus koskee
1.1 Vakuutetut ja vakuuttamisen edellytykset
Vakuutuksen myöntämisen ja voimassaolon edellytyksenä on, että vakuutetut asuvat vakituisesti Suomessa ja heillä on voimassa oleva Kela-kortti
osoituksena Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Tietyissä tapauksissa tämä rajoitus voidaan poistaa lisäsopimuksella, jolloin
vakuutusturvan laajennus on mainittu vakuutuskirjalla.
Vakuutuksenottajalla on velvollisuus tiedottaa vakuutettuja vakuutusturvan alkamisesta, vakuutusturvan sisällöstä, mahdollisista muutoksista sekä
vakuutusturvan päättymisestä.
Ryhmävakuutuksen myöntämisen ja voimassapysymisen ehtona on, että vakuutettuja on vähintään vakuutusyhtiön edellyttämä määrä.
Mikäli nimiluettelo on käytössä, se mainitaan vakuutuskirjalla. Tällöin vakuutuksenottaja ylläpitää nimiluetteloa ryhmävakuutukseen kuuluvista
henkilöistä ilmoittamalla muutoksista sähköisen kansion kautta. Vakuutusturva alkaa yksittäisen vakuutetun osalta aikaisintaan nimiluetteloon
ilmoitetusta päivämäärästä edellyttäen, että vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan on voimassa. Vakuutuksenottaja voi ilmoittaa muutoksista
haluamanaan ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan 3 kuukautta ennen muutosta tai viimeistään 3 kuukautta muutoksen jälkeen. Vakuutusmaksu
lasketaan kunkin muutoksen voimaantulopäivästä. Vakuutusyhtiön vakuutusmaksun laskemista ja korvausten maksamista varten ylläpitämä luettelo
vakuutetuista ei ole vakuutussopimuslain 76 §:ssä tarkoitettu luettelo.

Yhteenveto vakuutuksista

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitut henkilöt ja henkilöryhmät.

Vakuuttamisen edellytykset ilmenevät kunkin tapaturmavakuutuksen voimassaolo -vaihtoehdon kohdalta erikseen jäljempänä.

1.2 Vakuutusturvan päättyminen
Yleisissä sopimusehdoissa mainitun lisäksi vakuutusturva päättyy aikaisintaan siitä hetkestä, kun vakuutuksenottajan kirjallinen irtisanomisilmoitus
vakuutusturvan päättämisestä on saapunut vakuutusyhtiölle.

2 Milloin vakuutus on voimassa
2.1 Valittu tapaturmavakuutuksen voimassaolo
2.1.1 Kerhot
Vakuutus on voimassa valvotun kerhotoiminnan sekä tähän liittyvien välittömien matkojen aikana. Välittömällä matkalla tarkoitetaan matkaa suorinta
tietä kotoa kerhoon ja takaisin.

3 Missä vakuutus on voimassa

Vakuutustiedot

Vakuutusturvat ovat voimassa tapaturmavakuutukseen valitun ja vakuutuskirjaan merkityn voimassaolon mukaisesti.

Vakuutusturvat ovat voimassa kaikkialla maailmassa.
Edellä mainitusta poiketen seuraavat voimassaolot ovat voimassa vain Suomessa: Etätyö, Kodin tai vapaa-ajan asunnon talkoot.
Vakuutusturvat eivät ole voimassa vakuutetun osallistuessa sotaan tai aseelliseen selkkaukseen tai palvellessa kansainvälisissä rauhanturvaamis- tai
niihin liittyvissä tehtävissä. Tämä rajoitus ei koske kuolemantapausturvia vakuutetun palvellessa kansainvälisissä rauhanturvaamis- tai niihin liittyvissä
tehtävissä edellyttäen, että vakuutetun kuollessa on kulunut vähintään vuosi vakuutusyhtiön vastuun alkamisesta tai vakuutuksen
voimaansaattamisesta terveysselvityksellä.
Korvausta ei makseta vahingosta, joka on aiheutunut sodasta, kapinasta, aseellisesta selkkauksesta tai vastaavasta, vaikka vakuutettu itse ei olisikaan
osallistunut mainittuihin toimiin. Tätä rajoitusta ei sovelleta Suomen rajojen ulkopuolella 14 vuorokauden aikana aseellisten toimien alkamisesta muun
kuin suursodan ollessa kysymyksessä, jos vakuutettu jo ennen niitä oli aloittanut matkansa eikä itse ole osallistunut sanottuihin toimiin. Suursodalla
tarkoitetaan kahden tai useamman YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenmaan välistä sotaa.

4 Mitä on vakuutettu
Vakuutusehdot

Tästä vakuutussopimuksesta korvattavia vakuutustapahtumia ovat vakuutetulle vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet tapaturmat.
Valittu vakuutusturva on merkitty vakuutuskirjaan, ja turvien sisältö on tarkemmin määritelty jäljempänä näissä ehdoissa.
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Tapaturmavakuutuksen ehdot

4.1 Tapaturma
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Korvausta tapaturman perusteella ei makseta
• vakuutetulla olleen vian, vamman tai sairauden aiheuttamista vakuutustapahtumista
• hyönteisen tai punkin pureman tai piston aiheuttamasta tartuntataudista tai sairaudesta seurauksineen
• vamman aiheuttamista psyykkisistä seurauksista
• vammasta eikä kuolemasta, joka on aiheutunut itsemurhasta tai itsemurhayrityksestä vakuutetun iästä tai mielentilasta riippumatta
• vammasta, joka on aiheutunut tapaturmavamman, sairauden tai ruumiinvian hoitamiseksi suoritetun leikkaus-, hoito- tai muun lääkinnällisen
toimenpiteen aikana tai seurauksena, ellei toimenpiteeseen ole ryhdytty tämän vakuutuksen perusteella korvattavan vakuutustapahtuman
hoitamiseksi
• jos hoitokulu, lyhytaikainen työkyvyttömyys, pysyvä haitta tai kuolema aiheutuu vakuutetun alkoholin tai muun huumaavan aineen käytöstä tai
lääkeaineen väärinkäytöstä. Korvausta ei makseta myöskään alkoholin, lääkkeiden, huumeiden, nikotiinin tai muiden aineiden käytön aiheuttamasta
myrkytyksestä, riippuvuudesta, seurauksista tai niiden hoidosta.

Yhteenveto vakuutuksista

Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, kaasumyrkytys, ilmanpaineen
huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

Turvakohtaiset lisäehdot ja -rajoitukset ilmenevät kunkin turvan kohdalta erikseen jäljempänä.

5 Vakuutusturva
Valittu vakuutusturva on merkitty vakuutuskirjaan.
Korvausta maksetaan tapaturman sattuessa voimassa olleiden vakuutusehtojen, -turvien ja -määrien mukaisesti.
Korvaamisen edellytyksenä on, että vakuutus on kunkin turvan osalta voimassa seuraavissa kohdissa tarkemmin mainituilla tavoilla.

5.1 Hoitokulut, tapaturma
5.1.1 Mitä vakuutusturva kattaa

Vakuutuksesta korvataan hoitokulut vain siltä osin, kuin niitä ei korvata ulkomaisen liikennevahingon tai työtapaturman korvaamista koskevan
lainsäädännön perusteella, EU-lainsäädännön tai Euroopan talousaluetta koskevien sopimusten perusteella tai kahdenvälisten sosiaaliturvasopimusten
perusteella. Vakuutuksesta korvataan vain sellaisia hoitokuluja, jotka vakuutettu joutuisi hoidostaan itse maksamaan. Vakuutuksesta ei korvata
työterveyshuollossa annetusta hoidosta työnantajalle syntyviä kustannuksia. Vakuutuksesta ei korvata lääkärin tai muun terveydenhuollon
ammattihenkilön itse itselleen antamaa tai määräämää hoitoa, tutkimuksia taikka lääkkeitä.

Vakuutustiedot

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun vakuutuksen voimassaolon aikana sattuneesta tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja siltä osin, kuin niistä ei ole
tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen jonkin lain nojalla perusopetuslakia lukuun ottamatta. Vakuutetulla katsotaan olleen oikeus korvaukseen, vaikka
oikeus lain mukaiseen korvaukseen on menetetty vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Korvaamisen edellytyksenä on, että tapaturma on sattunut vakuutusturvan voimassaoloaikana. Tapaturman aiheuttamien hoitokulujen korvausaika on
mainittu vakuutuskirjalla.
Vakuutuksesta maksettava hoitokulukorvaus Suomessa annetusta hoidosta rajoittuu määrään, joka korvattaisiin Suomen asumisperusteisen
sosiaaliturvan (mm. Kela) piiriin kuuluvalle henkilölle, vaikka vakuutetulla ei olisi oikeutta Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan mukaisiin
korvauksiin. Tietyissä tapaturmavakuutuksen voimassaoloissa myös Kelan piiriin kuulumattomia henkilöitä voidaan sisällyttää vakuutukseen. Tällöin
asiasta on maininta vakuutuskirjalla ja hoitokulukorvaus maksetaan kyseisten vakuutettujen osalta täysimääräisenä.
Hoitokulukorvausta maksetaan vakuutettua kohden samasta tapaturmasta enintään vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä.
Vakuutuksessa on tapaturmakohtainen omavastuu, jonka maksaa vakuutettu. Omavastuun määrä ilmenee vakuutuskirjalta.

Hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että tutkimus tai hoito on lääkärin määräämää ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilön antamaa. Lisäksi
tutkimuksen tai hoidon tulee olla lääketieteelliseen näyttöön perustuvaa, yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaista sekä välttämätöntä
tapaturman tutkimiseksi tai hoitamiseksi.
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Vakuutusehdot

Jos on ilmeistä, että korvattavaksi haettu hoitokulukustannus huomattavasti ylittää normaalin, yleisesti hyväksytyn ja noudatettavan kohtuullisen
tason, on vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa korvauksen määrää tältä osin. Lääkärin tai muun terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamasta
kotikäynnistä tai hoidosta vakuutetun luona ei makseta korvausta siltä osin kun kustannus ylittää kohtuullisen kustannustason vastaavasta hoidosta
hoitolaitoksessa. Vakuutusyhtiö voi määrätä hoidon suoritettavaksi vakuutusyhtiön nimeämässä hoitolaitoksessa. Mikäli vakuutettu kuitenkin käyttää
itse valitsemaansa hoitolaitosta, vakuutuksesta korvataan vain se osa, minkä hoito olisi maksanut vakuutusyhtiön nimeämässä vastaavanlaista ja tasoista hoitoa antavassa laitoksessa.

Tapaturmavakuutuksen ehdot

5.1.2 Korvattavat tapaturmavamman hoitokulut

Yhteenveto vakuutuksista

Korvausta maksetaan alla mainituista hoitokuluista jäljempänä ehdoissa mainituin rajoituksin:
• vamman tutkimuksesta ja hoidosta aiheutuvat kustannukset
• hoitoon liittyvät vamman tilan vaatimat kohtuulliset ja välttämättömät matkakulut. Yksityisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon käytöstä
syntyneitä kuluja korvataan enintään 0,35 e / kilometri
• hoidollisesti välttämättömän lääkinnällisen välineen ensimmäisestä hankkimisesta aiheutuvat kustannukset
• lääkärinhoitoa edellyttävän tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin ja turvakypärän
korjauskustannukset tai jos korjaaminen on mahdotonta, entistä vastaavan hankintakustannukset
• ensiapuluontoisen hoidon antamisen yhteydessä rikotut vaatteet
• tästä vakuutuksesta korvatun leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeisestä, lääkärin kyseiseen tapaturmavammaan määräämästä fysikaalisesta hoidosta
aiheutuneet kustannukset, kuitenkin enintään yksi yhteensä kymmenen kerran hoitojakso. Hoito tulee antaa kuuden kuukauden kuluessa leikkaustai kipsaushoidosta.
• vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymä, tästä vakuutuksesta korvatun tapaturman aiheuttama plastiikkakirurginen hoito tai leikkaus
• sairaalan hoitopäivämaksut
• lääkärin määräämien lääkkeiden kustannukset

5.1.3 Vakuutusturvan rajoitukset

Vakuutustiedot

Korvausta ei makseta
• kivennäisaine-, vitamiini-, ravinto- tai rohdosvalmisteen hankkimisesta ja näihin liittyvistä tutkimuksista tai hoidoista. Vakuutuksesta korvataan
kuitenkin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien valmisteiden hankkiminen.
• puhe-, psyko-, ravitsemus- tai toimintaterapiasta, psykologisesta tai neuropsykologisesta terapiasta taikka muusta edellä mainittuihin verrattavasta
terapiasta, tutkimuksesta, hoidosta tai kuntoutuksesta
• kuntoutuksesta eikä oleskelusta kuntoutus-, kylpylä-, luontaishoito- tai vastaavassa laitoksessa
• fysikaalisesta tai siihen rinnastettavasta muusta hoidosta, lukuun ottamatta Korvattavat tapaturmavamman hoitokulut -kohdassa mainittuja
tapauksia
• kosmeettisesta hoidosta tai leikkauksesta
• purtaessa hampaalle tai hammasproteesille aiheutuneista vahingoista, vaikka vahinkoon on vaikuttanut ulkopuolinen tekijä
• pysyvistä lääkinnällisistä apuvälineistä
• yöpymiskustannuksista, huoltajan, omaisen tai hoitajan työansionmenetyksestä, päivähoidosta, kotihoito- tai kodinhoitokustannuksista tai näihin
verrattavista muista välillisistä kustannuksista
• puhelinkuluista tai pysäköintikustannuksista
• jos vamma on syntynyt lisenssinalaisessa urheilussa. Lisenssinalaisella urheilulla tarkoitetaan vakuutetun osallistumista urheiluliiton tai -seuran
järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin tai harjoittelemista lisenssinalaisen urheilulajin kirjallisen
valmennusohjelman mukaisesti. Tietyissä tapaturmavakuutuksen voimassaoloissa tämä rajoitus voidaan poistaa lisäsopimuksella, jolloin
vakuutusturvan laajennus on mainittu vakuutuskirjalla. Hoitokulujen osalta urheilulisenssivakuutuksiin tai muihin vastaaviin sisältyvät
hoitokulukorvaukset ovat aina ensisijaiset tähän vakuutukseen nähden
• jos vahinkotapahtuma kuuluu tai olisi kuulunut korvattavaksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaisesta ammattiurheilijan
tapaturmaturvasta
• jos vamma on syntynyt riskialttiissa lajeissa tai toiminnoissa. Tämä rajoitus voidaan poistaa tietyistä tapaturmavakuutuksen voimassaoloista
lisäsopimuksella, jolloin vakuutusturvan laajennus on mainittu vakuutuskirjalla. Mikäli ylempänä tässä vakuutusehdossa mainittu lisenssinalaista
urheilua koskeva rajoitus on lisäsopimuksella poistettu sellaisesta lajista, joka sisältyy seuraavaan riskialttiiden lajien luetteloon, ei tätä riskialttiiden
lajien rajoitusta sovelleta kyseiseen, vakuutuskirjalla erikseen mainittuun urheilulajiin. Riskialttiilla lajeilla ja toiminnoilla tarkoitetaan seuraavia
lajeja: taistelu-, kamppailu- tai itsepuolustuslajit; urheilu- tai laitesukellus; moottori- ja moottoriveneurheilu; jäätikkövaellus; ilmailulajit kuten
laskuvarjohyppy, riippuliito, varjoliito, purjelento, kuumailmapallolento, benjihyppy, lento ultrakeveällä tai harrasterakenteisella koneella; kiipeilylajit
kuten vuori-, seinä-, kallio- tai jääkiipeily; nopeus-, syöksy- ja off-pistelasku sekä freestyle.
Jos tapaturmavammaan tai tapaturmavamman paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut korvattavasta tapaturmasta riippumaton
sairaus tai vika, maksetaan tapaturmavamman hoitokulukorvausta vain siltä osin kun sen on katsottava aiheutuneen kyseisestä korvattavasta
tapaturmasta.

5.2 Pysyvä haitta, tapaturma
5.2.1 Mitä vakuutusturva kattaa
Vakuutuskirjassa mainittu pysyvän haitan korvaus maksetaan, jos vakuutusturvan voimassaoloaikana sattuneen tapaturman seurauksena aiheutuu
vähintään 10 %:n suuruinen, sekä silmä- ja sormivammoissa vähintään 5 %:n suuruinen pysyvä, yleinen haitta.

Pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu vakuutetulle. Haittaa määriteltäessä otetaan
huomioon ainoastaan vamman laatu, mutta ei vammautuneen yksilöllisiä olosuhteita, kuten ammattia ja harrastuksia. Pysyvän haitan suuruus
määritellään sosiaali- ja terveysministeriön tapaturmavakuutuslain haittaluokituksesta antaman asetuksen mukaan. Haittaluokka 1 vastaa 5 prosentin
pysyvää haittaa ja luokka 20 täyttä 100 prosentin pysyvää haittaa.
Korvauksena maksetaan lääketieteellistä haitta-astetta vastaava osa vakuutusmäärästä.
Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta määritellään aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta. Jos haitta-aste nousee ennen kuin
ensimmäisestä haittakorvausta koskevasta päätöksestä on kulunut kolme vuotta, maksetaan haittaluokan korotusta vastaava lisäkorvaus. Lisäkorvausta
ei makseta, jos haitta-aste nousee sanotun kolmen vuoden määräajan jälkeen.
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Vakuutusehdot

Pysyvän haitan korvauksen edellytyksenä on, että haitta ilmenee kolmen vuoden kuluessa tapaturman sattumisesta.

Tapaturmavakuutuksen ehdot

5.2.2 Vakuutusturvan rajoitukset

Jos tapaturmavammaan tai tapaturmavamman paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut korvattavasta tapaturmasta riippumaton
sairaus tai vika, maksetaan korvausta tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta vain siltä osin kun sen on katsottava aiheutuneen kyseisestä
korvattavasta tapaturmasta.

5.3 Kuolemantapausturva, tapaturma

Yhteenveto vakuutuksista

Korvausta ei makseta, jos pysyvä haitta aiheutuu
• vammasta, joka on syntynyt riskialttiissa lajeissa tai toiminnoissa. Tämä rajoitus voidaan poistaa tietyistä tapaturmavakuutuksen voimassaoloista
lisäsopimuksella, jolloin vakuutusturvan laajennus on mainittu vakuutuskirjalla. Riskialttiilla lajeilla ja toiminnoilla tarkoitetaan seuraavia lajeja:
taistelu-, kamppailu- tai itsepuolustuslajit; urheilu- tai laitesukellus; moottori- ja moottoriveneurheilu; jäätikkövaellus; ilmailulajit kuten
laskuvarjohyppy, riippuliito, varjoliito, purjelento, kuumailmapallolento, benjihyppy, lento ultrakeveällä tai harrasterakenteisella koneella; kiipeilylajit
kuten vuori-, seinä-, kallio- tai jääkiipeily; nopeus-, syöksy- ja off-pistelasku sekä freestyle
• plastiikkakirurgisesta hoidosta tai leikkauksesta, lukuun ottamatta vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymän, tästä vakuutuksesta korvatusta
tapaturmasta johtuvan plastiikkakirurgisen hoidon tai leikkauksen aiheuttamaa pysyvää haittaa
• kosmeettisesta hoidosta tai leikkauksesta.

5.3.1 Mitä vakuutusturva kattaa
Vakuutuskirjassa mainittu kuolemantapauskorvaus maksetaan edunsaajalle vakuutetun kuoltua, kun kuoleman on aiheuttanut vakuutuksen
voimassaolon aikana sattunut tapaturma. Kuolemantapauskorvaus maksetaan vain, jos vakuutettu kuolee ennen kuin tapaturmasta on kulunut kolme
vuotta.

6 Vakuutusmäärä
Vakuutusturvakohtaiset vakuutusmäärät on merkitty vakuutuskirjaan.

7 Omavastuu
Mahdolliset vakuutusturvakohtaiset omavastuut on merkitty vakuutuskirjaan.

8 Suojeluohjeet
9 Velvollisuudet vahingon tapahduttua
9.1 Korvauksen hakeminen
Korvauksenhakija vastaa vakuutustapahtumasta aiheutuneista kustannuksista ennen korvauspäätöksen tekemistä.
Vakuutusyhtiölle on pyydettäessä toimitettava lääkärin antama selvitys tapaturmavammasta, kuluja koskevat alkuperäiset tositteet sekä muukin
selvitys, joka on välttämätön vakuutusyhtiön vastuun toteamiseksi.

Vakuutustiedot

Vakuutukseen liittyvät suojeluohjeet on kerrottu Yleisissä sopimusehdoissa kohdassa Velvollisuus estää ja rajoittaa vahinkoja.

Jos vakuutusyhtiö kehottaa vakuutettua tutkituttamaan terveydentilansa vakuutusyhtiön määräämällä lääkärillä, vakuutettu on velvollinen
noudattamaan tätä kehotusta. Vakuutusyhtiö maksaa tällaisesta tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset.
Vakuutetun kuoltua edunsaajien on toimitettava vakuutusyhtiölle kuolintodistus ja virkatodistus sekä muu selvitys, joka on välttämätön vakuutusyhtiön
vastuun toteamiseksi.

9.2 Hoitokulukorvauksen hakeminen
Hoitokulut korvataan alkuperäisen maksukuitin perusteella. Korvaukseen oikeutettu hakee sairausvakuutuslain mukaisen korvausosuuden Kelasta
kuuden (6) kuukauden kuluessa kulujen maksupäivästä. Tämän jälkeen haettaessa korvausta vakuutusyhtiöstä on korvaushakemuksen liitteenä
toimitettava Kelan korvauslaskelma ja jäljennökset kuluja koskevista alkuperäisistä kuiteista. Kuitit kuluista, joista Kela ei maksa korvausta, on
toimitettava vakuutusyhtiöön alkuperäisinä. Korvausta vakuutusyhtiöstä on haettava vuoden kuluessa kulujen syntyhetkestä.
Vakuutusyhtiö maksaa hoitokulukorvauksen omavastuulla, mahdollisella Kelan korvausosuudella ja korvauksen hakukustannuksilla vähennettynä.

10 Vahingon arviointia ja korvaamista koskevat säännöt
10.1 Korvausvaatimuksen esittämisen ajankohta ja saamisoikeuden vanhentuminen
Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää
vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka
tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen
tekeminen vakuutustapahtumasta.

10.2 Korvauksensaaja / edunsaaja
Korvaus maksetaan vakuutetulle, ellei vakuutussopimuksessa toisin sovita. Vakuutuksenottaja voi myöhemmin muuttaa kirjallisella ilmoituksella
korvauksensaajaa. Vakuutuksenottaja voi valtuuttaa vakuutetun määräämään oman vakuutusturvansa korvauksensaajan / edunsaajan. Jos valtuutus on
annettu, vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta edunsaajamääräyksen muuttamiseen ilman vakuutetun suostumusta.
Vakuutetun kuoltua kuolemantapauskorvaus maksetaan vakuutetun omaisille tai kirjallisesti etukäteen nimetylle edunsaajalle. Omaisilla tarkoitetaan
vakuutetun aviopuolisoa ja perillisiä.
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Vakuutusehdot

Jos oikeus sairausvakuutusvakuutuslain mukaiseen korvaukseen on menetetty edellä mainittujen määräaikojen laiminlyönnin tai muun syyn johdosta,
korvauksesta vähennetään se osuus, jonka Kela olisi maksanut sairausvakuutuslain perusteella.

Tapaturmavakuutuksen ehdot

Yhteenveto vakuutuksista
Vakuutustiedot
Vakuutusehdot
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