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Tuoteseloste

OP Nano Kotivakuutus
OP Nano Kotivakuutus antaa turvaa, kun jotain sattuu. Se korvaa äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja: pyörä
varastetaan, läppäri hajoaa tai telkkari syttyy palamaan. Vahingoista tulee kuluja, joissa me autamme.
Voit valita, vakuutatko sekä tavarat että asunnon vai pelkän asunnon. Kotivakuutukseen kuuluu aina myös vastuuja oikeusturvavakuutukset.
Tavaroilla eli irtaimistolla tarkoitetaan kotonasi olevia tavaroita, jotka sinä tai perheenjäsenesi omistatte tai olette
lainanneet omaan käyttöön. Tällaisia ovat esimerkiksi huonekalut, vaatteet, viihde-elektroniikka ja harrastusvälineet.
Tavaroihin eivät kuulu esimerkiksi eläimet, rahat tai moottoriajoneuvot.
Asunnolla eli huoneiston osilla tarkoitetaan asunnon kiinteitä koneita, kalusteita ja laitteita sekä seinä-, lattiaja kattopinnoitteita, rakenteita ja kiinteää sisustusta. Näitä ovat esimerkiksi tapetit, laminaatit, sälekaihtimet,
astianpesukone, jääkaappi ja väliovet eli osakkaan vastuulla olevat sekä itse rakennetut tai teetetyt huoneiston osat.
Enimmäiskorvaus tarkoittaa sitä summaa, jonka verran voit enintään saada korvausta yhdestä kotona sattuneesta
vahingosta. Kotivakuutuksessa se on 25 000 euroa. Kun kuljetat tai säilytät tavaroita asunnon ulkopuolella Suomessa,
kuuluvat ne vakuutukseen yhteensä enintään 2 000 euroon asti. Korvaus perustuu kuitenkin aina todelliseen
vahingon määrään.
Jos joudut korvattavan vahingon takia asumaan hetken poissa kotoa, saat lisäksi 10 euron päiväkorvauksen enintään
50 päivän ajalta.
Omavastuu on se osuus vahingosta, jonka maksat itse. Kotivakuutuksessa omavastuu on 200 euroa. Me maksamme
omavastuun ylittävän osuuden.
Kotivakuutuksen hintaan vaikuttavat asunnon sijainti, käyttötarkoitus ja koko, ikäsi sekä se, oletko vakuuttanut vain
asunnon vai sekä asunnon että tavarat.
Vakuutuskaan ei korvaa ihan kaikkea. Kotivakuutuksesta ei korvata esimerkiksi esineiden katoamista tai kulumista,
eläinten aiheuttamia vahinkoja tai urheiluvälineen rikkoutumista silloin, kun sitä on käytetty tarkoitukseensa. Siis jos
vaikka koira syö sohvan tai sählymaila katkeaa pelissä.
Kun muutat, muista ilmoittaa meille uusi osoite! Muuton aikana kotivakuutus on voimassa sekä vanhassa että uudessa
asunnossa ja myös kuljetuksen aikana kuukauden ajan muuton alkamisesta.

Pidä huolta omaisuudestasi
Kotivakuutukseen liittyy suojeluohjeita, joissa kerromme, miten voit välttää tai pienentää vahinkoja. Jos et noudata
ohjeita ja sillä on vaikutusta vahingon syntymiseen, voimme alentaa korvausta tai jättää sen jopa kokonaan
maksamatta.
Sinun pitää esimerkiksi muistaa sammuttaa kodinkoneet ja sulkea vesihanat, kun lähdet pois kotoa. Laita ovi lukkoon
samalla. Sitten kun kuljetat tavaroita kodin ulkopuolella, niin pidä niitä silmällä tai laita lukittavaan säilytystilaan (ei telttaan!).
Älä nukahda suihkuun.
Tarkista ohjeet kokonaisuudessaan ehdoista.

Kun vahinko sattuu
Tee vahinkoilmoitus verkkopalvelussa mahdollisimman pian. Älä hävitä vahingoittunutta esinettä.
Saat korvausta sen mukaan, minkä arvoista omaisuus oli juuri ennen vahinkoa. Tietyistä tavaroista tehdään
prosentuaalinen ikävähennys:

Omaisuus

Ikävähennys (%)

polkupyörät, kamerat ja muut optiset laitteet, kodinkoneet,
moottorikäyttöiset työkalut ja –koneet, putket, johdot ja
muut laitteet

10

silmälasit, vaatteet, asusteet, laukut, jalkineet, urheiluvälineet
ja –varusteet

15

matka- ja älypuhelimet ja muut tietotekniikkalaitteet
oheislaitteineen

25

Vähennys lasketaan
kertomalla prosenttiluku
omaisuuden
käyttöönottovuoden
jälkeen alkaneiden
vuosien lukumäärällä.
Ikävähennysten lisäksi
vähennetään omavastuu.

Esimerkiksi viime vuonna ostettu 1 000 euroa maksanut lukittu pyörä varastetaan pihastasi. Korvauksesta vähennetään
ikävähennys 10 % sekä omavastuu 200 euroa. Saat korvausta 700 euroa.
Tarkista korvaussäännöt kokonaisuudessaan ehdoista.

Vastuuvakuutus
Vastuuvakuutuksesta korvataan vahinkoja, joita sinä tai perheenjäsenesi vahingossa aiheutatte muille henkilöille tai
heidän omaisuudelleen ja joista olette lain mukaan korvausvelvollisia. Me selvitämme vahingonkorvausvelvollisuuden
puolestasi, joten kerro meille heti, jos jotain sattuu.
Vastuuvakuutuksen enimmäiskorvaus on 200 000 euroa ja omavastuu 200 euroa.
Vakuutus on voimassa Suomessa. Emme korvaa esimeriksi vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallaan tai törkeällä
huolimattomuudella, aiheutuvat sinulle itsellesi tai on aiheutettu ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa.

Oikeusturvavakuutus
Joskus voit joutua turvautumaan oikeudelliseen apuun. Laita silloin viestiä meille, niin selvitämme, olisiko kyseessä
oikeusturvavakuutuksesta korvattava tapaus.
Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä
riita- ja rikosasioissa:
1. jotka koskevat omaa vakinaista asuntoasi tai omassa käytössäsi olevaa vapaa-ajan asuntoa
2.
		
		
		
		

joissa on kysymys lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen, asumiseen tai kouluavustukseen
liittyvästä asiasta, kun kyseessä on voimassaolevan, viranomaisen vahvistaman täytäntöönpanokelpoisen
sopimuksen tai oikeuden tuomion muuttaminen muuttuneiden olosuhteiden perusteella. Asian ensikäsittelyä tai käsittelyä yhteiselämän lopettamisen yhteydessä ei korvata. Vakuutuksesta korvataan yksi
tällainen vakuutustapahtuma kolmea vuotta kohden.

3. joissa olet asianomistajana ja korvauksenvaatijana rikosasiassa
4. joissa on kysymys lakiosan täydennyskanteesta tai testamentin- tai perinnönjaon moitekanteesta
5. joissa on kysymys vakuutetun henkilövahinkoasiasta, ei kuitenkaan silloin, kun asiaa käsitellään
hallinnollisessa viranomaisessa tai erikoistuomioistuimissa.

Vakuutus on voimassa Suomessa. Emme korvaa kuluja muun muassa asiassa, joka liittyy eroon, työ- tai ansio
toimintaan taikka jossa sinulle tai perheenjäsenellesi vaaditaan rangaistusta. Vakuutus ei kata maksettavaksi tuomittuja
tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.
Vakuutustapahtuma on vakuutuksen voimassaoloaikana syntynyt riita tai vireille tullut syyte. Huomaa lisäksi, että mikäli
oikeusturvavakuutus on ollut tällöin voimassa alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt
vakuutuksen voimassa ollessa.
Oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvaus on 10 000 euroa ja omavastuu 20 % kuluista.

Yleistä tietoa vakuutuksesta
Vakuutuksiin liittyvät päätökset, viestit, ilmoitukset, vastaukset, muutokset ja irtisanomiset lähetetään vain sähköisesti
verkkopalveluun tai mobiililaitteeseen.
Vakuutusmaksu veloitetaan ilmoittamaltasi maksukortilta kuukausittain.
Emme korvaa vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Vakuutuksista ei korvata
myöskään ydinvahinkoa tai vahinkoa, joka korvataan jonkin takuun, lain tai muun sopimuksen perusteella.

Vakuutuksen alkaminen ja päättyminen
Vakuutuksesi tulee voimaan heti, kun olet tunnistautunut pankkitunnuksilla ja ilmoittanut meille maksukortin tiedot.
Teemme tunnistamisen yhteydessä asiakasvalinnan: vakuutuksen voimaantulon edellytyksenä on, että hyväksymme
sinut asiakkaaksi.
Voit irtisanoa vakuutuksen koska tahansa verkkopalvelussa.
Me voimme irtisanoa vakuutuksen, jos emme saa perittyä vakuutusmaksua tai sinä tai perheenjäsenesi olette
antaneet vääriä tietoja, laiminlyöneet suojeluohjeiden noudattamisen, aiheuttaneet vahingon tahallaan tai törkeällä
huolimattomuudellaan tai lisänneet vahingonvaaraa.
Muista hakea korvausta vuoden kuluessa siitä, kun vahinko on sattunut tai olet saanut tietää vahingosta ja sen seuraamuksesta ja vakuutuksen voimassaolosta. Korvausvaatimus on kuitenkin aina esitettävä viimeistään kymmenen vuoden
kuluttua vakuutustapahtumasta.

Vakuutukseen voi tulla muutoksia
Meillä on oikeus vakuutuskautesi vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja ja –maksua sekä muita sopimusehtoja,
kun perusteena on
•
•
•
•
•

uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys
oikeuskäytännön muuttuminen
ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos, esimerkiksi kansainvälinen kriisi
korvausmenon tai kustannustason muutos
muutos sellaisessa seikassa tai olosuhteessa, jolla vakuutusyhtiön mukaan on vaikutusta vakuutusmaksun
suuruuteen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi muutokset vakuutuksenottajan tai vakuutetun iässä tai
asuinpaikassa tai vakuutuksen kohteen sijaintipaikassa tai ominaisuuksissa.

Lisäksi voimme tehdä vakuutusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen
keskeiseen sisältöön.

Tietosi ovat luottamuksellisia
Käsittelemme henkilötietojasi voimassa olevien säädösten ja tietosuojalausekkeen ja -selosteen mukaisesti ja
hyödynnämme myös automaattista päätöksentekoa vakuutus- ja korvauspäätöksessä.
Ostaessasi vakuutusta mahdollinen automaattinen päätös myöntämisestä perustuu antamiisi tietoihin,
asiakasrekisteriimme ja luottotietorekisteriin asiakasvalintaohjeemme mukaisesti. Vahingon sattuessa mahdollinen
automaattinen päätös korvauksesta perustuu antamiisi vahinkoa koskeviin tietoihin, vakuutusehtoihin ja
asiakasrekisteriimme. Vakuutuksen irtisanominen maksun laiminlyönnin johdosta tapahtuu myös automaattisesti.
Lue tietosuojasta lisää www.uusi.op.fi/tietosuoja.

Vakuutukset myöntää:
OP Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3, Helsinki
Gebhardinaukio 1, 00013 OP
Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta

Vakuutusehdot

Vakuutuskirjaan on merkitty kullekin omaisuudelle valitut vakuutukset ja vakuutussopimukseen valitut vastuuja oikeusturvavakuutukset.

Ydinvahinko ja sota
Vahinkovakuutuksista ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
• ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta tai ydinreaktioon tai ionisoivaan säteilyyn perustuvan materiaalin,
laitteen tai aseen aiheuttamasta vahingosta riippumatta siitä, missä vahinko on tapahtunut
• sodasta tai aseellisesta selkkauksesta.

OP Nano Kotivakuutus
1 Vakuutetut
Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt.

2 Vakuutuspaikka ja voimassaolo
Koti-irtaimiston vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa vuokra- tai osakehuoneistossa, joka muodostaa
irtaimiston vakuutuspaikan.
Huoneiston osien vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa vuokra- tai osakehuoneistossa, joka muodostaa
huoneiston osien vakuutuspaikan.
Vakuutuspaikoista tilapäisesti muualle siirretty omaisuus on vakuutettuna Suomessa yhteensä enintään 2 000 euroon
saakka. Vakuutuksesta ei makseta edellä mainittua suurempaa summaa, vaikka omaisuus olisi vakuutettu usealla
mainitun edun sisältävällä vakuutuksella.
Muutettaessa vakinaisesta asunnosta toiseen vakinaiseen asuntoon on omaisuuden vakuutus voimassa vakuutuspaikan
ulkopuolella Suomessa vakuutuskirjassa mainittuun enimmäiskorvaukseen asti kuukauden ajan muuton alkamisesta.

3 Vakuutettu omaisuus
Vakuutettuna on vakuutuskirjassa mainittu omaisuus.

3.1 Huoneiston osat
Huoneiston osilla tarkoitetaan vuokra- tai osakehuoneiston asumiskäyttöä palvelevia kiinteitä koneita, kalusteita ja
laitteita sekä seinä-, lattia- ja kattopinnoitteita, rakenteita ja kiinteää sisustusta.
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Vakuutukseen sisältyvät vakuutuskirjassa mainittuun enimmäiskorvaukseen asti
• asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan kunnossapitovastuulla olevat huoneiston osat sekä
• osakkaan tai asukkaan itse asentamat, rakentamat tai teettämät huoneiston osat.
Rajoitus:
Huoneiston osille aiheutuneet vahingot korvataan vain, jos kiinteistön omistaja ei ole velvollinen korjaamaan vahinkoa.

3.2 Koti-irtaimisto
Koti-irtaimistolla tarkoitetaan vakuutetun omistamaa kotitalouskäyttöön tarkoitettua irtaimistoa.
Vakuutettuun koti-irtaimistoon sisältyvät myös
• vakuutettujen käytössä olevat ansiotyövälineet yhteensä enintään 2 000 euroon asti
• sellainen kotitalouskäyttöön vuokrattu ja lainattu omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen
		 vakuutettuun koti-irtaimistoonsa.

4 Vakuutuksen ulkopuolelle jäävä omaisuus
Vakuutettua omaisuutta eivät ole
• rahat, muut maksuvälineet ja arvopaperit
• eläimet
• tietotekniikkalaitteisiin sisältyvät tiedot, tiedostot tai ohjelmat
• käsikirjoitukset, tutkielmat, opinnäytteet tai muut vastaavat
• turvallisuus- tai viranomaisuusmääräysten vastaiset laitteet tai muu omaisuus, jonka hallussapito tai
			 käyttäminen on voimassaolevan lainsäädännön vastaista
• moottoriajoneuvot, perävaunut, muut moottorikäyttöiset kulkuvälineet, vesi- tai ilma-alukset eivätkä edellä
		 mainittujen osat, varusteet tai tarvikkeet
• sähkövirta tai vesi.

5 Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta
tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa.

6 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot
Vakuutuksesta ei korvata

6.1 vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle itselleen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, homehtumisesta, lahoamisesta, sienettymisestä, hajusta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä

6.2 eläimen aiheuttamaa vahinkoa. Kuitenkin korvataan palo- ja vuotovahingot.
6.3 vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta
6.4 varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja -paikkaa ei voida tarkoin määritellä
6.5 vahinkoa, jonka vakuutetun vuokralainen tai vuokralaisen kanssa samassa taloudessa vakinaisesti asuva henkilö
on aiheuttanut tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Kuitenkin korvataan palo- ja vuotovahingot.

6.6 vahinkoa, joka korvataan takuun, lain tai muun sopimuksen perusteella tai korvataan julkisista varoista
6.7 vahinkoa, joka esineelle on aiheutunut käyttövirheestä
6.8 urheiluvälineen tai –varusteen rikkoutumista käytettäessä sitä tarkoitukseensa, ellei vahinko ole aiheutunut
ulkopuolisen henkilön tuottamuksesta
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6.9 tietotekniikkalaitteille syntyneitä vahinkoja, kun syynä on tietojen tai ohjelmien aiheuttama virhetila, virheellisyys
tai toimintakyvyn lakkaaminen

6.10 suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa
6.11 nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste on vuotanut rakenteiden vedeneristeiden läpi tai putkiston ja

rakenteiden liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä tai nesteen aiheuttamaa vahinkoa,
jonka syynä on hyväksymätön liitos

6.12 huolto- tai kunnossapitokustannuksia.

7 Suojeluohjeet ja korvaussäännöt
Jos vahinko on korvattava edellä olevien ehtokohtien mukaan, noudatetaan jäljempänä olevia suojeluohjeita. Korvaus
lasketaan jäljempänä olevien korvaussääntöjen mukaan.

Suojeluohjeet
1 Suojeluohjeiden merkitys
Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos
vakuutettu laiminlyö suojeluohjeiden noudattamisen, hänelle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se evätä yleisten
sopimusehtojen kohdan 6 mukaisesti.

2 Paloturvallisuus
Asuinhuoneistossa pitää olla viranomaismääräysten mukainen toimintakuntoinen palovaroitin.
Kotitalouskoneiden virta on katkaistava käytön jälkeen. Huoneistosta poistuttaessa on varmistettava, että erityisesti
lieden, silitysraudan ja muiden palovaarallisten kotitalouskoneiden virta on katkaistu.
Palavia kynttilöitä ja ulkotulia tulee valvoa. Ne on sijoitettava palamattomalle alustalle ja siten, ettei liekki tai lämpö
sytytä palavaa materiaalia.
Tulentekovälineet tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Vaatteiden tai muun palavan materiaalin sijoittaminen kiukaan yläpuolelle tai muuten kiukaan välittömään läheisyyteen
on kielletty.
Tupakointi on kielletty pölyisissä ja palonarkoja materiaaleja sisältävissä paikoissa sekä paikoissa, joissa varastoidaan tai
käsitellään syttyviä nesteitä, kaasuja ja räjähteitä.
Tupakointi vuoteessa on kielletty.

3 Suojelutoimet varkauksia ja murtoja vastaan
3.1 Omaisuus asunnossa ja majoitustiloissa
Irtaimiston säilytyspaikkojen ovien, ikkunoiden, luukkujen ja muiden sisäänpääsyteiden tulee olla suojaavasti suljetut
varkauden ja murtautumisen varalta. Sulkeminen tulee suorittaa siten, ettei säilytyspaikkaan tunkeutuminen ole
mahdollista säilytyspaikan rakenteita tai lukkoja vahingoittamatta.
Asunnon ja majoitus- tai säilytystilojen avaimia ei saa jättää eikä piilottaa mainittujen tilojen läheisyyteen. Lukko on
välittömästi vaihdettava tai sarjoitettava, jos on aihetta olettaa, että avain on asiattoman hallussa.
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3.2 Omaisuus asunnon ja majoitustilojen ulkopuolella
Mukana olevaa omaisuutta on jatkuvasti valvottava. Jos omaisuutta ei valvota
• se tulee jättää lukittuun kiinteään säilytystilaan, johon tunkeutuminen ei ole mahdollista säilytyspaikan
		 rakenteita tai lukkoja vahingoittamatta tai
• se tulee lukita tähän tarkoitukseen sopivaan kiinteään kohteeseen.
Omaisuutta ei saa jättää telttaan ilman valvontaa.
Polkupyörän tulee olla varkauden välttämiseksi lukittuna asianmukaisella lukolla.
Moottoriajoneuvon, perävaunun, veneen, ajoneuvon tai perävaunun ulkopuolisen tavarasäilön tai ajoneuvon
tavaralaukun tulee olla lukittuna, kun siinä säilytetään irtainta omaisuutta. Lisäksi omaisuuden tulee olla siten
sijoitettuna tai peitettynä, ettei sivullinen näe sitä tilaan murtautumatta. Tavarasäilön tai -laukun tulee olla ajoneuvoon
tai perävaunuun lukittuna tai kiinnitettynä siten, että sitä ei voi irrottaa ilman työkaluja. Kun perävaunussa säilytetään
omaisuutta, perävaunun tulee olla lukittuna laitteella, joka estää sen kytkennän vetoajoneuvoon tai lukittuna siten, että
sen siirtäminen selvästi vaikeutuu.
Kun omaisuutta säilytetään varastoituna, arvoesineiden tulee lisäksi olla siten sijoitettuna tai peitettynä, ettei sivullinen
näe niitä tilaan murtautumatta. Arvoesineiksi luetaan muun muassa korut, jalometalliesineet, turkikset, arvokokoelmat
ja taide-esineet.

4 Omaisuuden suojelu vuotovahingoilta
Kun astianpesukone asennetaan, tulee sen alle laittaa asianmukainen turvakaukalo.
Pesukone on aina liitettävä omalla sulkuventtiilillä ja hyväksytyllä paineenkestävällä täyttöletkulla vesijohtoverkostoon.
Pesukoneen poistoletku tulee asentaa kiinteästi viemäriverkostoon tai pesukoneen toimintaa tulee valvoa. Pesukoneiden
paineellisten vesijohtojen sulkuventtiilit tulee sulkea pesuohjelman päätyttyä.
Putkistoliitosten pitävyyttä tulee seurata ja varmistaa, etteivät letkut ole taitoksissa.
Suihkua käytettäessä on jatkuvasti valvottava, että vedet ohjautuvat lattiakaivoon ja että viemärissä ei ole tukoksia.

Korvaussäännöt
1 Korvauksen hakeminen
Korvauksen hakijan on viipymättä ilmoitettava vakuutustapahtumasta vakuutusyhtiölle tekemällä vahinkoilmoitus.
Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön
vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat ne, joiden avulla voidaan todeta vahingon sattuminen ja sen
suuruus sekä korvauksen saaja. Esimerkiksi poliisitutkintapöytäkirja, rikosilmoitus tai tosite vahingoittuneen esineen
hankinnasta voivat olla tarpeen. Rikoksesta on viipymättä ilmoitettava tapahtumapaikan poliisiviranomaiselle.
Jos vakuutusyhtiö pyytää vahinkokäsittelyä varten korjauskustannusarvion, poliisitutkintapöytäkirjan tai muita
viranomaistodistuksia, korvataan niistä aiheutuneet kustannukset.
Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus vahingon tarkastamiseen ennen korjaustyön aloittamista. Se, että vakuutusyhtiö
tarkastaa tai arvioi vahingon, ei osoita vahingon kuuluvan vakuutuksesta korvattavaksi.
Vahingoittunutta esinettä ei saa hävittää ilman erityistä syytä.
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2 Korvauksen enimmäismäärät
Vakuutusyhtiö on velvollinen korvaamaan omaisuudesta enintään sen jälleenhankinta-arvon tai päivänarvon, kuitenkin
enintään vakuutuskirjaan merkityn enimmäiskorvauksen.

3 Korvauksen suorittamisvaihtoehdot
Ensisijaisesti vahingoittunut omaisuus korvataan korjauttamalla vahingoittunut esine tai hankkimalla tilalle vastaava esine.
Jos korjauskustannukset tai kustannukset vaihtolaitteen hankkimisesta ylittävät näiden korvaussääntöjen mukaan määritellyn
omaisuuden arvon, korvaus on kuitenkin enintään omaisuuden arvon suuruinen. Korjauskustannuksina korvataan ne
kustannukset, jotka ovat syntyneet vahingoittuneen omaisuuden saattamisesta vahinkoa edeltäneeseen kuntoon.
Korjauksen yhteydessä tehdyistä perus- tai muista parannuksista syntyneitä kustannuksia ei korvata.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen rahana maksamisen asemasta hankkia tilalle vastaava omaisuus tai korjauttaa
vahingoittunut omaisuus. Vakuutusyhtiöllä on myös oikeus määrätä rakentaja tai korjaaja, joka uudelleen rakentaa tai
korjaa vahingoittuneen omaisuuden, tai määrätä hankintapaikka, josta vastaavanlainen omaisuus hankitaan. Mikäli korvaus
kuitenkin suoritetaan rahana, korvauksen enimmäismäärä määräytyy sen mukaan, mitä yhtiö olisi esineestä maksanut sen
myyjälle tai korjauskustannuksista korjaajalle. Korvauksen suuruutta määritettäessä otetaan huomioon kaikki ne käteis-,
tukku-, erityis- ja muut alennukset, joihin yhtiöllä olisi ollut oikeus omaisuuden hankkiessaan tai korjauttaessaan.
Yhtiöllä on oikeus lunastaa vahingoittunut omaisuus tai sen osa arvosta, joka määritellään samojen perusteiden
mukaan kuin ennen vakuutustapahtumaa.
Jos menetettyä omaisuutta saadaan takaisin korvauksen maksamisen jälkeen, vakuutuksenottajan tulee viipymättä
luovuttaa se yhtiölle tai palauttaa korvaus sen osalta.

4 Omavastuu
Jokaisessa vakuutustapahtumassa on vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä.
Omavastuuta ei kuitenkaan vähennetä kohdan 5.2 mukaan asumisen keskeytymisestä maksettavasta korvauksesta.

5 Esinevahingon lisäksi korvattavat kustannukset
5.1 Vahingon rajoittamisen kustannukset
Enimmäiskorvauksesta riippumatta vakuutuksesta korvataan suoranaisen esinevahingon lisäksi kohtuulliset
kustannukset, jotka vakuutetulle aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan, tästä vakuutuksesta korvattavan
vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.

5.2 Korvaus asumisen keskeytymisestä
Vakuutuksesta maksetaan vakuutuskirjaan merkitty korvaus siltä ajalta, kun omassa vakituisessa asumiskäytössä
olevaa, vakuutuskirjaan merkittyä asuntoa ei voida käyttää asumiseen, kun asuntoon on kohdistunut näiden vakuutus
ehtojen mukaan korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Korvausta maksetaan enintään vakuutuskirjaan
merkityltä ajalta.

6 Esinevahinkojen korvaaminen
6.1 Jälleenhankinta-, päivän- ja jäännösarvot
Korvauksen määrän perusteena on omaisuuden jälleenhankinta-arvo, jolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai lähinnä
vastaavan omaisuuden hankintakustannusta. Kun korvaus suoritetaan rahana, korvauksen määrässä huomioidaan
kuitenkin kohdassa 3 mainitut alennukset.
Jos omaisuuden arvo on iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun vastaavan seikan vuoksi alentunut yli
50 % jälleenhankinta-arvosta, määritellään korvaus omaisuuden päivänarvon mukaan. Päivänarvolla tarkoitetaan
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omaisuuden käypää arvoa ennen vahinkoa. Ikävähennysten kohteena olevan omaisuuden arvo määritellään kuitenkin
kohdan 6.2 mukaisesti esineiden iän perusteella.
Mikäli omaisuudella on arvoa vielä vahingon jälkeen, otetaan tämä vähennyksenä huomioon korvauksen laskemisessa.
Jäännösarvo määritellään samojen perusteiden mukaan kuin arvo ennen vahinkoa.

6.2 Ikävähennykset vahingoissa
Korvattavan esineen jälleenhankinta-arvosta lasketaan seuraavat vähennykset:
Omaisuus

Ikävähennys (%)

polkupyörät, kamerat ja muut optiset laitteet, kodinkoneet,
moottorikäyttöiset työkalut ja –koneet, putket, johdot ja
muut laitteet

10

silmälasit, vaatteet, asusteet, laukut, jalkineet, urheiluvälineet
ja –varusteet

15

matka- ja älypuhelimet ja muut tietotekniikkalaitteet
oheislaitteineen

25

Vähennys lasketaan
kertomalla prosenttiluku
omaisuuden
käyttöönottovuoden
jälkeen alkaneiden
vuosien lukumäärällä.
Ikävähennyksen lisäksi
vähennetään vakuutuskirjassa mainittu
omavastuu.

Ikävähennystä ei tehdä esineen korjauslaskun mukaisista kustannuksista. Korvaus korjauskustannuksista on kuitenkin
enintään tämän kohdan mukaan määritellyn omaisuuden arvon suuruinen.

7 Arvonalentuminen ja tunnearvot
Arvonalentumista ei korvata. Arvonalentumisella tarkoitetaan sitä, että vahingoittuneen omaisuuden käypä arvo on
alentunut, vaikka omaisuus on vahingon jälkeen korjattu vahinkoa edeltäneeseen kuntoon. Korvauksen määrää
arvioitaessa ei oteta huomioon värisävyeroja eikä tunne- tai vastaavia arvoja.

8 Arvonlisävero
Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverosta annetut säännökset. Jos korvauksen saajalla on
arvonlisäverolain mukaan oikeus vähentää tai saada palautuksena omassa arvonlisäverotuksessaan arvonlisäverot, jotka
sisältyvät vahingosta aiheutuviin tavaroiden tai palvelujen ostolaskuihin, nämä arvonlisäverot vähennetään korvauksesta.
Jos omaisuuden tai sen osan hankintalaskuun sisältyvän arvonlisäveron osalta on vähennys- tai palautusoikeus,
vähennetään korvauksesta vahingon määrää vastaava arvonlisävero. Jälleenhankinta-arvokorvauksissa vähennetään
uuden vastaavan omaisuuden tai sen osan hankintahintaan sisältyvä arvonlisävero.

Vastuuvakuutus
1 Vakuutetut
Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt.

2 Voimassaolo
Vakuutus on voimassa Suomessa.

Vakuutusehdot
6/11

3 Korvattavat vahingot
3.1 Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu

voimassaolevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana
sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

3.2 Lapsen aiheuttama vahinko korvataan, vaikka hän ei vielä ikänsä puolesta ole korvausvelvollinen. Yleisten sopimusehtojen kohdasta 7 poiketen vakuutuksesta korvataan alle 12-vuotiaan lapsen tahallaankin aiheuttama vahinko.

Rajoitus: Lapsen aiheuttamaa vahinkoa ei korvata, jos joku toinen on korvausvastuussa siitä.

3.3 Vakuutuksesta korvataan kohdasta 4.2 poiketen vakuutetun ja hänen perheensä asuntona käytetyn vuokra- tai
osakehuoneiston rakenteille tai kiinteille laitteille äkillisesti aiheutunut vahinko, josta vakuutettu on kohdan 3.1
mukaan korvausvastuussa. Samoin korvataan hotellihuoneiston rakenteille tai kiinteille laitteille aiheutetut
vahingot. Vuokrahuoneistona ei kuitenkaan pidetä vuokrattuja asuinrakennuksia.

Rajoitus: Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata pinnoitteille syntyneitä vahinkoja eikä vahinkoja, jotka aiheutuvat
huoneiston huonosta hoidosta tai kulumisesta. Pinnoitteilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi parketteja, muovi- ja
kokolattiamattoja, tapetteja sekä huoneiston maalipintoja.

4 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot
Vakuutuksesta ei korvata

4.1 vahinkoa, joka aiheutuu
• vakuutetulle
• vakuutetun työntekijälle tai häneen rinnastettavalle siltä osin kuin hän on oikeutettu saamaan korvausta
lakisääteisestä tapaturma- tai liikennevakuutuksesta

4.2 vahinkoa omaisuudelle, joka teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai hänen kanssaan samassa
taloudessa vakinaisesti asuvan henkilön hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana

4.3 vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen
4.4 vahinkoa, josta vakuutettu on vastuussa kiinteistön omistajana tai haltijana
4.5 vahinkoa, joka on aiheutunut Suomen liikennevakuutuslaissa kuvatusta liikennevahingosta riippumatta siitä,
missä liikennevahinko on sattunut

4.6 vahinkoa, joka aiheutuu
• rekisteröitävän aluksen, rekisteröitävän veneen tai muun rekisteröitävän vesikulkuneuvon käytöstä
• ilma-aluksen käyttämisestä, kun vakuutettu on korvausvelvollinen ilma-aluksen omistajana, haltijana,
		 käyttäjänä, ilma-aluksessa tehtävää suorittavana tai näiden työnantajana

4.7 vahinkoa, jonka tärinä, savu, noki, kaasu, kosteus, vesi, jätevesi taikka vesistön, pohjaveden tai maaperän
saastuminen vähitellen aiheuttaa

4.8 vahinkoa, joka johtuu vieraalla työvoimalla tai toiselle suoritetusta louhinta- tai räjäytystyöstä tai siitä aiheutuvasta maanpainumasta tai maansiirtymästä

4.9 vahinkoa, jonka vakuutettu aiheuttaa ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa tai vahinkoa, jonka vakuutettu
aiheuttaa työnantajalleen

4.10 vahinkoa, joka aiheutuu pahoinpitelyn tai tappelun yhteydessä
4.11 sakkoa tai muuta sen kaltaista seuraamusta
4.12 vahinkoa, jonka on aiheuttanut lakko tai muu sen kaltainen syy
4.13 vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että suihku- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt.
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5 Erityisiä toimenpiteitä vahingon satuttua
5.1 Vakuutuksen piiriin kuuluvassa asiassa yhtiö selvittää, onko vakuutettu korvausvelvollinen, neuvottelee korvauksen
vaatijan kanssa ja maksaa vahingon edellyttämän korvauksen.

5.2 Vakuutetun tulee varata yhtiölle tilaisuus vahingon määrän arvioimiseen ja sovinnonratkaisun aikaansaamiseen.
Rajoitus:
Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido yhtiötä ellei korvauksen määrä
ja peruste ole ilmeisesti oikea.

5.3 Jos vakuutetulta vaaditaan oikeudenkäynnissä vahingonkorvausta, joka on tämän vakuutuksen perusteella

korvattava, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava oikeudenkäynnistä vakuutusyhtiölle. Yhtiö hoitaa omalla
kustannuksellaan Suomessa tapahtuvan oikeudenkäynnin vakuutetun puolesta siltä osin, kun siinä on kysymys
sanotusta vahingonkorvauksesta.

5.4 Jos yhtiö on ilmoittanut vakuutetulle olevansa valmis, enimmäiskorvauksen rajoissa, sopimaan vahingon

vahingonkärsineen kanssa eikä vakuutettu tähän suostu, yhtiö ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen
aiheutuneita lisäkustannuksia.

6 Korvaussäännöt
6.1 Kussakin vahingossa korvauksia maksetaan enintään vakuutuskirjaan merkityn enimmäiskorvauksen verran.
6.2 Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi.
6.3 Jokaisessa vahingossa on vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä.
6.4 Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverosta annetut säännökset.
Jos korvauksen saajalla on arvonlisäverolain mukaan oikeus vähentää tai saada palautuksena omassa arvonlisäverotuksessaan arvonlisäverot, jotka sisältyvät vahingosta aiheutuviin tavaroiden tai palvelujen ostolaskuihin,
nämä arvonlisäverot vähennetään korvauksesta.
Jos omaisuuden tai sen osan hankintalaskuun sisältyvän arvonlisäveron osalta on vähennys- tai palautusoikeus,
vähennetään korvauksesta vahingon määrää vastaava arvonlisävero.
Jos vakuutuskorvaus on katsottava elinkeinotoiminnassa saatavan arvonlisäverollisen tulon sijaan tulevaksi
tuloksi, korvaus maksetaan verottomana.

7 Yhteisvastuullisuus
Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan vain se osa
vahingosta, joka vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyttä ja hänen ehkä vakuutustapahtumasta saamaansa etua.

Oikeusturvavakuutus
1 Vakuutuksen sisältö
Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka
ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita- ja rikosasioissa kohdassa 4.1 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

2 Vakuutetut
Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt.

Vakuutusehdot
8/11

3 Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue
Vakuutettu voi käyttää vakuutusta Suomessa syntyneissä vakuutustapahtumissa, jotka voidaan välittömästi saattaa
Suomessa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Lisäksi edellytetään, että ne seikat, joihin vakuutustapahtuma perustuu, ovat
syntyneet Suomen alueella.
Vakuutuksesta ei siten korvata kuluja asioissa, joita käsitellään hallinnollisessa viranomaisessa tai erikoistuomioistuimissa.
Muutoksenhakuasteissa vakuutusta voi käyttää vain, jos muutoksenhaun edellytyksenä oleva käsittely- tai valituslupa on
myönnetty.

4 Korvattavat vakuutustapahtumat
4.1 Vakuutustapahtuman määrittely
Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on
riita-asiassa
• riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti
ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.
rikosasiassa
• syytteen nostaminen vakuutetun ollessa asianomistajana.
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma.
Rajoitus:
Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös
niiden seikkojen, joihin asiassa esitetty vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.
Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa.
Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan
luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

4.2 Yksi vakuutustapahtuma
Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun
•
•
		
		

kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita- tai rikosasiassa samalla puolella; tai
vakuutetuilla tai vakuutetulla on useita riita- tai rikosasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan,
olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen taikka samaan tai samanlaiseen, vaikkakin
eriperusteiseen vaatimukseen.

4.3 Asian laatu
Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,
1. joka koskee vakuutetun omaa vakinaista asuntoa tai omassa käytössä olevaa vapaa-ajan asuntoa.
2.
		
		
		
		

jossa on kysymys lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen, asumiseen tai kouluavustukseen
liittyvästä asiasta, kun kyseessä on voimassaolevan, viranomaisen vahvistaman täytäntöönpanokelpoisen
sopimuksen tai oikeuden tuomion muuttaminen muuttuneiden olosuhteiden perusteella. Asian ensikäsittelyä tai käsittelyä yhteiselämän lopettamisen yhteydessä ei korvata. Vakuutuksesta korvataan yksi
tällainen vakuutustapahtuma kolmea vuotta kohden.

3. jossa vakuutettu on asianomistajana ja korvauksenvaatijana rikosasiassa.
4. jossa on kysymys lakiosan täydennyskanteesta taikka testamentin- tai perinnönjaon moitekanteesta.
5. jossa on kysymys vakuutetun henkilövahinkoasiasta, ei kuitenkaan silloin, kun asiaa käsitellään
		 hallinnollisessa viranomaisessa tai erikoistuomioistuimissa.
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Rajoituksia:
Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,
• joka liittyy konkurssiin, ulosottoon, ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon
liittyvään täytäntöönpanoon
• joka koskee yhteiselämän päättämistä tai yhteiselämän päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai
muita vaatimuksia
• joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen,
		 aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai
		 ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa
		 elimissä tai muuhunpää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi
• jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset
		 joko kokonaan tai osittain korvattava oikeusturvavakuutuksesta
• jota käsitellään ryhmäkanteena.

5 Korvaussäännöt
5.1 Enimmäiskorvaus ja omavastuu
Vakuutuskirjaan merkitty enimmäiskorvaus on yhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa. Mikäli riidanalaisen etuuden arvo on rahassa arvioitavissa, vakuutuksesta korvataan riita-asiassa sekä vakuutetun
ollessa rikosasiassa asianomistajana enintään kaksinkertainen määrä riidanalaiseen etuuteen nähden. Etuuden määrää
arvioitaessa ei oteta huomioon korko-, asianosais- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksia. Mikäli riidan kohteena
on toistuvaisluonteinen maksu, määrää arvioitaessa otetaan huomioon enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä.
Korvattavista kustannuksista vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

5.2 Vakuutetun vastapuolelle esitettävä kuluvaatimus
Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotteluissa vaadittava vastapuoleltaan täysimääräisesti korvausta
asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu ei vaadi vastapuolelta kulujaan taikka luopuu vaatimuksesta
osittain tai kokonaan, vakuutuksesta suoritettavaa korvausta voidaan alentaa tai se evätä.

5.3 Oikeudenkäyntikulujen myöntämiskielto
Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten määrää yhtiötä sitovasti.

5.4 Korvattavat kustannukset
Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kulut vakuutetun oman asiamiehen
käyttämisestä ja todistelusta.
Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai muuta sellaista lakimiestä, jolla on lain
mukaan oikeus toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai – avustajana.
Jos edellytyksenä asian saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai
toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu edellytys on täyttynyt.
Rajoituksia:
Vakuutuksesta ei korvata
•
		
		
•
•

kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian
alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena
vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan
oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja
rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä tai rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja

Vakuutusehdot
10/11

• vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matka- tai oleskelukustannuksia eikä sitä
lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta
• tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia
• vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

5.5 Yhteinen etu
Jos asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta edusta taikka vakuutetulla on asiassa valvottavana
yhteinen etu muiden kuin tällä vakuutuksella vakuutettujen henkilöiden kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun
osuudeksi katsottava osa kustannuksista.

5.6 Korvauksen määrä ja sen laskeminen
Vakuutuksesta korvattavat kulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain
oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä
tuomitut ja maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen
maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti
katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan. Korvattavien kustannusten
määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

6 Muut korvaukseen liittyvät säännöt
6.1 Korvauksen suorittamisajankohta
Vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen lainvoimaisen
ratkaisun tai sovinnon syntymisen jälkeen.
Lopullinen korvaus suoritetaan sen jälkeen, kun vakuutettu on vakuutusyhtiön vaatimuksesta osoittanut maksaneensa
kuluista omavastuuosuutensa.

6.2 Oikeudenkäyntikulujen palautus ja saatavan siirto
Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetun oikeudenkäyntikulut, vakuutettu on velvollinen
palauttamaan saamansa kulut tai siirtämään oikeutensa kuluihin ennen korvauksen suorittamista vakuutusyhtiölle
tämän suorittaman korvauksen määrään asti.
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