OP Nano Kotivakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: OP Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi

Tuote: OP Nano Kotivakuutus
Vastuu- ja Oikeusturvavakuutus

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuoteoppaassa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Vakuutuksella vakuutat huoneiston osat kerros- tai rivitalossa ja halutessasi myös kodin tavarat eli irtaimiston. Vakuutuksen mukana myydään aina
vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vakuutuksesta maksetaan korvaus, kun äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma aiheuttaa vahinkoa.

Mitä vakuutus kattaa?
OP Nano Kotivakuutuksen kohde:

Mitä vakuutus ei kata?
x

Huoneiston osat kerros- tai rivitalossa ovat aina vakuutettuna. Huoneiston osia ovat esimerkiksi lattia- ja seinäpinnat, keittiön kaapistot sekä kiinteät kodinkoneet.
•

Kun vakuutettuna on koti-irtaimisto, vakuutettuna ovat
esimerkiksi huonekalut, vaatteet, astiat, sisustustekstiilit.
viihde-elektroniikka, harrastus- ja urheiluvälineet ja taulut.

Mitä vakuutuksesta korvataan:
Kotivakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot,
jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Enimmäiskorvaus on 25 000 euroa.
Vastuuvakuutus korvaa, jos olet lain mukaan korvausvelvollinen ulkopuoliselle henkilö- tai omaisuusvahingossa.
Enimmäiskorvaus 200 000 euroa.
Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka syntyvät lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikosja hakemusasioissasi. Enimmäiskorvaus 10 000 euroa.

Vakuutuksista ei makseta korvausta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti. Jos vahinko on aiheutettu törkeästä
huolimattomuudesta tai jos alkoholin tai huumausaineiden
käyttö on vaikuttanut vahingon syntyyn, voidaan korvausta
alentaa tai se evätä.

Vakuutettavaa omaisuutta eivät ole

x
x
x
x

rahat, muut maksuvälineet ja arvopaperit
eläimet
tietotekniikkalaitteisiin sisältyvät tiedot, tiedostot tai ohjelmat
käsikirjoitukset, tutkielmat, opinnäytteet tai muut vastaavat

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

x

Vastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
itsellesi tai perheenjäsenellesi

x

Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata maksettavaksesi
tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi
vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle itselleen esimerkiksi
kulumisesta tai pilaantumisesta
eläimen aiheuttamaa vahinkoa. Kuitenkin korvataan paloja vuotovahingot.
vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai
unohtumisesta
varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja
–paikkaa ei voida tarkoin määritellä
vahinkoa, joka on aiheutunut käyttö- tai asennusvirheestä
urheiluvälineen tai –varusteen rikkoutumista käytettäessä
sitä tarkoitukseensa, ellei vahinko ole aiheutunut ulkopuolisen henkilön tuottamuksesta.
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Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa, sisällä asunnossa.
Asunnon ulkopuolella sattuneita vahinkoja korvaamme yhteensä enintään 2 000 euroon asti, kun vahinko kohdistuu omaisuuteen, joita
kuljetat mukanasi tai säilytät tilapäisesti vakuuttamasi kodin ulkopuolella Suomessa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
ʸʸ

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot.

ʸʸ

Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita tai on
tapahtunut olennaisia muutoksia.

ʸʸ

Huolehdi, että vakuutusturvasi jatkuu katkeamattomana, jos kotivakuutukseen tulee muutoksia tai vakuutusyhtiösi vaihtuu. Tämä on erityisesti tärkeää oikeusturvavakuutuksessa.

ʸʸ

Vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta tulee noudattaa.

ʸʸ

Korvausta hakiessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu veloitetaan ilmoittamaltasi maksukortilta kuukausittain jälkikäteen.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva. Jos vakuutettu omaisuus siirtyy muulle uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän kuolinpesälle, tämän omaisuuden vakuutus päättyy.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen milloin vain verkkopalvelussa.

