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1. VAKUUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET 
KÄSITTEET 

1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET 

Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen 
sivuliike (jäljempänä Vakuutusyhtiö) ovat 
vakuutussopimuksen osapuolet. 

1.2 VAKUUTUKSENOTTAJA 

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt Vakuutusyhtiön 
kanssa vakuutussopimuksen. 

1.3 VAKUUTETTU 

Vakuutettu on se, jonka hyväksi vakuutus on voimassa. 

1.4 VAKUUTUSSOPIMUS 

Vakuutuskirja, lajikohtaiset vakuutusehdot ja yleiset 
yritysvakuutusehdot määrittelevät vakuutussopimuksen 
sisällön. Lisäksi vakuutussopimukseen voidaan liittää 
suojeluohjeita. 

1.5 VAKUUTUSKAUSI  

Vakuutuskausi on se sovittu ajanjakso, joka on merkitty 
vakuutuskirjaan vakuutuksen voimassaoloajaksi. 

1.6 VAKUUTUSTAPAHTUMA 

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella 
vakuutuksesta suoritetaan korvausta. 

1.7 SUOJELUOHJE 

Suojeluohje on vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai 
muutoin kirjallisesti asetettu velvollisuus noudattaa 
määräyksiä, joilla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon 
syntymistä. 

 

2. TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN 
VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ 

2.1 VAKUUTUSYHTIÖN 
TIEDONANTOVELVOLLISUUS 

Ennen vakuutussopimuksen solmimista Vakuutusyhtiö 
antaa vakuutuksen hakijalle tarpeelliset tiedot 
vakuutustarpeen arvioimista ja vakuutuksen valitsemista 

varten. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot Vakuutusyhtiön 
omista vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja 
vakuutusehdoista. 

2.2 VAKUUTUKSENOTTAJAN 
TIEDONANTOVELVOLLISUUS 

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan tässä myös vakuutettua 
sekä vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustajaa. 

Ennen vakuutuksen myöntämistä vakuutuksenottajan tulee 
antaa oikeat ja täydelliset vastaukset kysymyksiin, joita 
Vakuutusyhtiö esittää vastuunsa arvioimiseksi sekä 
ilmoittaa muutkin tiedot, joilla vakuutuksenottaja tietää 
olevan merkitystä Vakuutusyhtiölle. 

Vakuutuskauden aikana vakuutuksenottajan tulee lisäksi 
viipymättä oikaista Vakuutusyhtiölle antamansa tiedot, 
mikäli havaitsee ne vääriksi tai puutteellisiksi. 

Jos vakuutuksenottaja on menetellyt vilpillisesti 
täyttäessään edellä mainittua tiedonantovelvollisuuttaan, 
vakuutussopimus ei sido Vakuutusyhtiötä. Vakuutusyhtiöllä 
on tällöin oikeus pitää saamansa vakuutusmaksut, vaikka 
vakuutus raukeaisi. 

Korvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan, jos 
vakuutuksenottaja on laiminlyönyt 
tiedonantovelvollisuutensa. Lievän huolimattomuuden 
perusteella korvausta ei voida kuitenkaan vähentää tai 
evätä. 

 

3. VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN JA 
VOIMASSAOLO 

3.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN SISÄLTÖ 

Vakuutussopimuksessa on kirjallisesti yksilöity sen 
sopijaosapuolet ja vakuutusehdot, joita sovelletaan tähän 
vakuutussopimukseen. Markkinoinnissa, mainonnassa, 
esitteissä ja vakuutusohjeissa esiintyvät tiedot tulevat 
sopimuksen osaksi vain jos niihin vakuutuskirjassa erikseen 
viitataan. 

3.2 VAKUUTUKSEN VOIMAANTULO JA 
VAKUUTUSYHTIÖN VASTUUN ALKAMINEN 

Vakuutus tulee voimaan sovittuna ja vakuutuskirjaan 
merkittynä ajankohtana. Vakuutusyhtiön vastuu alkaa 
samasta ajankohdasta, jollei muusta alkamisajankohdasta 
ole erikseen sovittu ja sitä merkitty vakuutuskirjaan. Jollei 
ole selvitystä siitä, mihin vuorokauden aikaan vakuutus tai 
vastuu alkaa, katsotaan alkamisajankohdaksi kello 00.00. 

3.3 VAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

Vakuutussopimus on jatkuva, ellei sitä ole sovittu 
määräaikaiseksi. Jatkuva sopimus on ensimmäisen 
vakuutuskauden päätyttyä voimassa sovitun 
vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai 
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Vakuutusyhtiö irtisano sopimusta. Vakuutussopimus voi 
päättyä myös muista jäljempänä kohdassa 13 mainituista 
syistä. 

Määräaikainen vakuutussopimus on voimassa sovitun ajan. 

 

4. VAKUUTUSMAKSU 

4.1 VAKUUTUSMAKSUN SUORITTAMINEN 

Vakuutusmaksu on suoritettava viimeistään eräpäivänä. 

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien 
Vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä, mitä 
vakuutusmaksusaatavia suorituksella lyhennetään. 

Jos vakuutusmaksusta menee veroa tai julkista maksua, sen 
määrä peritään voimassa olevan verokannan tai 
viranomaisen määräyksen mukaisena. 

Vakuutusyhtiö on oikeutettu laskuttamaan koko 
vakuutuskauden vakuutusmaksun vakuutuskauden 
alkaessa (ennakkomaksu). Ennakkomaksu voidaan 
laskuttaa ilman vakuutuskirjaa. 

Mikäli vakuutusta vakuutuskauden aikana laajennetaan 
oleellisesti, Vakuutusyhtiöllä on oikeus laskuttaa lisämaksu 
välittömästi. 

4.2 VAKUUTUSMAKSUN VIIVÄSTYMINEN 
JATKUVISSA VAHINKOVAKUUTUKSISSA 

Vaikka jatkuvan vahinkovakuutuksen vakuutusmaksua ei 
olisikaan maksettu viimeistään eräpäivänä, vakuutus on 
voimassa vakuutuskauden loppuun saakka. Ellei 
vakuutusmaksua ole siihen mennessä kokonaisuudessaan 
maksettu, vakuutus päättyy vakuutuskauden lopussa ilman 
irtisanomista. 

Vakuutusmaksun viivästymisestä aiheutuneesta 
maksukehotuksen lähettämisestä voidaan periä erillinen 
kulukorvaus. 

Määräaikana maksamatta jääneestä vakuutusmaksusta 
peritään myöhästymisajalta viivästyskorkoa korkolain 
mukaan. 

Viivästynyt maksu voidaan periä viivästyskorkoineen 
ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä. Ennen 
ulosottoperinnän käynnistämistä Vakuutusyhtiö ilmoittaa 
vakuutuksenottajalle perittävän maksun määrän ja maksun 
perusteen. Jos vakuutuksenottaja kiistää 
maksuvelvollisuutensa, Vakuutusyhtiö voi periä maksun 
ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä vasta 
tarkistettuaan sen määrän ja perusteen oikeellisuuden sekä 
ilmoitettuaan tästä vakuutuksenottajalle. 

Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin oikeus irtisanoa vakuutus 
päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan 
ilmoituksen lähettämisestä, ellei Vakuutusyhtiö ole ryhtynyt 
ulosottotoimiin laiminlyödyn vakuutusmaksun perimiseksi. 

4.3 VAKUUTUSMAKSUN VIIVÄSTYMINEN 
MÄÄRÄAIKAISISSA VAHINKOVAKUUTUKSISSA 

Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun 
suorittamisen edellä kohdassa 4.1 tarkoitetussa 
määräajassa, Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus 
päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan 
ilmoituksen lähettämisestä. 

Määräaikana maksamatta jääneestä vakuutusmaksusta 
peritään myöhästymisajalta viivästyskorkoa korkolain 
mukaan. 

4.4 VAKUUTUSMAKSUN PALAUTTAMINEN 
SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ 

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä 
ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa ja siltä osin kuin 
vakuutusmäärää on vielä käyttämättä, ellei vakuutus ole 

päättynyt sen johdosta, että vakuutuksen kohde on 
tuhoutunut. Mikäli vakuutusmaksun määräytymiseen 
vaikuttaa pääasiassa jokin muu tekijä kuin aika, 
Vakuutusyhtiön oikeus vakuutusmaksuun lasketaan tämän 
tekijän perusteella. Muu osa jo suoritetusta 
vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. 
Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos asiassa on 
menetelty vilpillisesti kohdissa 2.2 ja 5.2 tarkoitetuissa 
tilanteissa. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus pitää koko vakuutusmaksusta 
10 % vakuutuksen hoitokuluina. Muutoin palautus 
lasketaan ajan tai jonkin muun perusteen mukaan. 
Vakuutusmaksua ei palauteta erikseen, jos palautettava 
maksu on vähemmän kuin 50 euroa. 

 

5. TIETOJEN ANTAMINEN SOPIMUKSEN 
VOIMASSAOLOAIKANA 

5.1 VAKUUTUSYHTIÖN 
TIEDONANTOVELVOLLISUUS 

Vakuutussopimuksen solmimisen jälkeen Vakuutusyhtiö 
antaa vakuutuksenottajalle vakuutuskirjan ja 
vakuutusehdot. 

Vakuutuksen voimassaoloaikana Vakuutusyhtiö lähettää 
vakuutuksenottajalle vuosittain vakuutuskirjan. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus ilmoittaa vakuutuksenottajalle ja 
vakuutetulle palkkion määrä, jonka se maksaa vakuutetun 
edustajalle. 

5.2 VAKUUTUKSENOTTAJAN 
TIEDONANTOVELVOLLISUUS 

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan tässä myös vakuutettua 
sekä vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustajaa. 



 
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike Yleiset yritysvakuutusehdot    4

Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt 
tiedonantovelvollisuutensa korvausta voidaan alentaa tai se 
evätä. Laiminlyönnillä ei tarkoiteta vähäisellä 
huolimattomuudella aiheutettua laiminlyöntiä. 

Jos vakuutuksenottaja on menetellyt vilpillisesti 
täyttäessään tiedonantovelvollisuuttaan, vakuutussopimus 
ei sido Vakuutusyhtiötä. Vakuutusyhtiöllä on tällöin oikeus 
pitää saamansa vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi. 

5.2.1 Vaaran lisääntyminen 

Jos vakuutussopimusta varten ilmoitetuissa vakuutuksen 
kohteen olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä 
asiantilassa on tapahtunut muutos, joka olennaisesti lisää 
vahinkotapahtuman sattumisen mahdollisuutta, on 
vakuutuksenottajan ilmoitettava siitä Vakuutusyhtiölle 
välittömästi. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi 
vakuutuskohteen muuttunut käyttö, korjaus-, muutos 
taikka laajennustoimenpiteet. 

5.2.2 Omaisuuden siirto 

Jos vakuutettu omaisuus siirretään muuhun kuin 
vakuutuskirjassa tai sen liitteissä mainittuun paikkaan, on 
tästä ilmoitettava Vakuutusyhtiölle. 

5.2.3 Muut vakuutukset 

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava toisessa 
vakuutusyhtiössä olevat samaa riskiä koskevat 
vakuutuksensa. 

 

6. VELVOLLISUUS ESTÄÄ JA RAJOITTAA 
VAHINGON SYNTYMISTÄ 

6.1 VELVOLLISUUS NOUDATTAA SUOJELUOHJEITA 

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita. 

Vahingon satuttua vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan 
alentaa tai evätä se kokonaan, jos hän on laiminlyönyt 
velvollisuutensa noudattaa suojeluohjeita. 

Laiminlyönnillä ei tarkoiteta vähäisellä huolimattomuudella 
aiheutettua laiminlyöntiä. 

6.2 VAHINGON TORJUMIS- JA 
RAJOITTAMISVELVOLLISUUS 

Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa 
vakuutetun tulee huolehtia vahingon torjumisesta tai 
rajoittamisesta, ilmoittaa asiasta mahdollisimman pian 
Vakuutusyhtiölle, noudattaa Vakuutusyhtiön vahingon 
torjumiseksi ja rajoittamiseksi antamia ohjeita, osallistua 
vahingon selvittelyyn vahinkopaikalla ja myötävaikuttaa 
vahingon syyn selvittämiseen. 

Vakuutettu on velvollinen ryhtymään toimiin 
Vakuutusyhtiön oikeuksien säilyttämiseksi, esimerkiksi 
auttamalla selvittämään vahingon mahdollisen aiheuttajan 
ja todistajien henkilöllisyys. 

Vakuutetun on ilmoitettava poliisille vahinkotapahtumasta, 
johon liittyy rikos. Ajoneuvoon kohdistuneesta palo- ja 
hirvieläinvahingosta on aina välittömästi ilmoitettava 
poliisille. Poliisitutkinta on pidettävä Vakuutusyhtiön 
pyynnöstä ja vaadittava rikoksen tekijöille rangaistusta. 

Vakuutusyhtiölle tai sen edustajalle on varattava tilaisuus 
vahingon tarkastamiseen. 

Korvausta voidaan alentaa tai se evätä kokonaan siltä 
vakuutetulta, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa torjua 
tai rajoittaa vahinkoa. Laiminlyönnillä ei tarkoiteta 
vähäisellä huolimattomuudella aiheutettua laiminlyöntiä. 

Vastuuvakuutuksessa ei korvausta vakuutetun 
huolimattomuuden takia alenneta eikä evätä. Jos 
vakuutettu on kuitenkin laiminlyönyt 
pelastamisvelvollisuutensa tahallisesti tai törkeästä 
huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai 
huumausaineen käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin, 
korvausta voidaan alentaa tai se evätä. 

Vakuutusyhtiö korvaa vakuutustapahtuman sattuessa tai 
välittömästi uhatessa vahingon torjumisesta tai 
rajoittamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, 
vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin. 

 

7. SAMASTAMINEN 
Samastamisella tarkoitetaan vakuutettua koskevien 
määräysten soveltamista muuhun henkilöön, joka on 
rinnastettavissa vakuutettuun. 

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on 
vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden 
noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan 
vastaavasti henkilöön 

 joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa 
vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai 
hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-
aluksesta, tai 

 joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä 
vakuutetun kanssa tai käyttää sitä yhdessä hänen 
kanssaan 

 joka on muutoin rinnastettavissa vakuutettuun.  

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on 
suojeluohjeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti 
henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- 
tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeen 
noudattamisesta tai pelastamistoimista. 
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8. KORVAUSMENETTELY 

8.1 KORVAUKSEN HAKIJAN VELVOLLISUUDET 

Korvauksen hakijan on annettava Vakuutusyhtiölle sellaiset 
asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Vakuutusyhtiön 
vastuun selvittämiseksi. 

Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne 
selvitykset, jotka ovat hänen saatavissaan. Ennen 
korvauspäätöksen tekemistä on vahingosta aiheutuneista 
kustannuksista ja selvityskuluista vastuussa 
vakuutuksenottaja. 

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta 
ennen kuin se on saanut tarvittavat selvitykset. 

Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen 
vilpillisesti antanut Vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia 
tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja 
Vakuutusyhtiön vastuun selvittämisen kannalta, voidaan 
korvausta alentaa tai se evätä sen mukaan, kuin olosuhteet 
huomioon ottaen on kohtuullista. 

Jos kiinnityksenhaltijalla on oikeus korvaukseen, niin 
korvaus maksetaan vakuutuksenottajalle, kun hän on 
selvittänyt, että omaisuus on vapaa velan vakuudeksi 
vahvistetuista kiinnityksistä tai, että kiinnityksenhaltijat ovat 
antaneet suostumuksensa korvauksen maksamiseen 
vakuutuksenottajalle.  

8.2 KORVAUSOIKEUDEN VANHENTUMINEN 

Vakuutuskorvausta on haettava Vakuutusyhtiöltä vuoden 
kuluessa siitä, kun korvauksenhakija sai tietää 
mahdollisuudestaan saada korvausta ja viimeistään kahden 
vuoden kuluttua vakuutustapahtuman sattumisesta, jollei 
vakuutuskirjassa tai lajiehdoissa ole määritelty tätä 
pitempää tai lyhyempää määräaikaa. Jos korvausvaatimusta 
ei esitetä määräajassa, korvauksenhakija menettää 
oikeutensa korvaukseen. 

8.3 VAKUUTUSYHTIÖN VELVOLLISUUDET 

Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen Vakuutusyhtiö 
antaa korvauksen hakijalle tai muulle korvaukseen 
oikeutetulle tietoja vakuutuksen sisällöstä ja korvauksen 
hakemismenettelystä. 

Korvauksen hakijalle mahdollisesti annetut ennakkotiedot 
tulevasta korvauksesta, korvausmäärästä tai korvauksen 
suorittamistavasta eivät vaikuta vakuutussopimuksen 
mukaiseen suoritusvelvollisuuteen. 

Vakuutusyhtiö suorittaa vakuutustapahtumasta johtuvan 
vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, 
ettei korvausta suoriteta, viimeistään kuukauden kuluttua 
siitä, kun se on saanut vastuunsa selvittämisen kannalta 
tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä on 
riidanalainen, Vakuutusyhtiö on kuitenkin velvollinen 
maksamaan edellä mainitussa ajassa korvauksen 
riidattoman osan. 

Viivästyneelle korvaukselle Vakuutusyhtiö maksaa korkolain 
mukaista viivästyskorkoa. 

 

9. VAKUUTUSKORVAUS 

9.1 YLIVAKUUTUS JA RIKASTUMISKIELTO 

Omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos 
vakuutussopimukseen merkitty vakuutusmäärä on 
suurempi kuin vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikea 
arvo. 

Vakuutusyhtiö ei korvaa ylivakuutetusta omaisuudesta tai 
etuudesta enempää kuin vahingon peittämiseksi tarvitaan. 

Alivakuutus 

Omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos 
vakuutussopimukseen merkitty vakuutusmäärä on 
pienempi kuin vakuutetun omaisuuden tai etuuden arvo. 

Vakuutusyhtiö korvaa alivakuutetusta omaisuudesta tai 
etuudesta vain niin suuren osan vahingosta kuin 
vakuutusmäärän ja omaisuuden tai etuuden arvon välinen 
suhde osoittaa. 

 

10. SAATAVIEN KUITTAUS 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää vakuutuksenottajan ja 
vakuutuksenottajan kanssa samaan konserniin kuuluvien 
yhtiöiden korvauksesta tai muusta Vakuutusyhtiöltä 
olevasta saatavasta konsernin minkä tahansa yhtiön 
erääntyneet vakuutusmaksut tai muut Vakuutusyhtiön 
saatavat. 

Jos maksu on sovittu suoritettavaksi useammassa erässä, 
saadaan kuittaus tehdä myös niistä maksueristä, jotka eivät 
ole vielä erääntyneet. Vakuutusyhtiöllä on kuittausoikeus 
myös silloin, kun vahinko on tapahtunut 
vakuutuksenottajan konkurssiin asettamisen jälkeen, mutta 
Vakuutusyhtiön vastuun ollessa vielä voimassa. 

 

11. VAKUUTUSYHTIÖN OIKEUS 
KORVAUKSEN TAKAISINHAKUUN 

11.1 VAKUUTUSYHTIÖN TAKAUTUMISOIKEUS 
KOLMATTA KOHTAAN 

Vakuutetun oikeus vaatia korvausta kolmannelta henkilöltä 
siirtyy Vakuutusyhtiölle sen maksaman korvauksen 
määrään asti. 
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11.2 VAKUUTUSYHTIÖN TAKAUTUMISOIKEUS 
VAKUUTUKSENOTTAJAA, VAKUUTETTUA TAI 
VAKUUTETTUUN SAMASTETTUA KOHTAAN 

Vakuutusyhtiö saa vaatia muulle vakuutetulle 
suorittamansa korvauksen tai sen osan takaisin siltä 
vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai vakuutettuun 
samastetulta henkilöltä, joka on 

 aiheuttanut vakuutustapahtuman (lajiehdot) 
 laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa sopimusta 

solmittaessa (kohta 2.2) 
 laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa vaaran 

lisääntymisestä (kohta 5.2.1) 
 laiminlyönyt velvollisuutensa noudattaa suojeluohjeita 

(kohta 6.1) 
 laiminlyönyt velvollisuutensa torjua ja rajoittaa vahinkoa 

(kohta 6.2) 

 

12. VAKUUTUSSOPIMUKSEN 
MUUTTAMINEN 

12.1 SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN 
VAKUUTUSKAUDEN AIKANA 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden aikana 
muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja 
vastaamaan oikeita tai muuttuneita olosuhteita, jos: 

 vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näiden edustaja on 
laiminlyönyt velvollisuutensa antaa oikeat ja täydelliset 
tiedot Vakuutusyhtiön vastuun arvioimista varten. 

 sopimusta tehtäessä Vakuutusyhtiölle ilmoitettu 
olosuhde tai vakuutuskirjaan merkitty asiantila on 
vakuutuskauden aikana muuttunut siten, että vahingon 
vaara on olennaisesti lisääntynyt. 

Saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta Vakuutusyhtiö 
lähettää ilman aiheetonta viivytystä ilmoituksen siitä, miten 
ja mistä ajankohdasta vakuutusmaksu tai muut 
sopimusehdot muuttuvat. 

12.2 SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN 
VAKUUTUSKAUDEN VAIHTUESSA 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa 
muuttaa vakuutusehtoja, -maksuja ja muita sopimusehtoja. 

Muutoksia noudatetaan seuraavan vakuutuskauden alusta 
lukien. Vakuutusyhtiön on ilmoitettava kirjallisesti 
kuukautta ennen uuden vakuutuskauden alkua. Vakuutus 
jatkuu muutettuna, ellei vakuutuksenottaja irtisano 
vakuutusta kirjallisesti ennen uuden vakuutuskauden 
alkua. 

12.3 ILMOITUS UUSISTA VAKUUTETUISTA 

Jos vakuutukseen halutaan sisällyttää uusia yhtiöitä ja 
yksiköitä, on ne ilmoitettava Vakuutusyhtiölle. Vakuutus 

koskee ainoastaan niitä vahinkoja, jotka ovat tapahtuneet 
vakuutukseen liittämisen jälkeen. 

 

13. VAKUUTUSSOPIMUKSEN 
PÄÄTTYMINEN 
Vakuutussopimus tai sen osa päättyy 

13.1  

sovittuna ja vakuutuskirjaan merkittynä päivänä kello 
24.00. 

13.2 VAKUUTUSYHTIÖN ILMOITUKSESTA 

 kun vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näiden edustaja 
on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai 
puutteellisia tietoja eikä Vakuutusyhtiö oikean 
asianlaidan tuntien olisi myöntänyt vakuutusta. 

 vakuutus- tai kohdekohtaisesti, kun vakuutuksenottajan 
tai vakuutetun Vakuutusyhtiölle ilmoittamassa tai 
vakuutuskirjaan merkityssä olosuhteessa on 
vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen 
vahingonvaaraa olennaisesti lisäävä muutos, jota 
Vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen huomioon 
sopimusta tehtäessä. Jos vakuutuksenottaja on 
vilpillisesti laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa, 
vakuutussopimus ei sido Vakuutusyhtiötä. 

 kun vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudellaan 
laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen. 

 kun vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudella 
aiheuttanut vakuutustapahtuman. 

Vakuutusyhtiö suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman 
aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen 
oikeuttavasta perusteesta. Vakuutus päättyy kuukauden 
kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. 

Jos vakuutuksenottaja tulee maksukyvyttömäksi tai 
asetetaan konkurssiin, Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa 
vakuutussopimus. Vakuutus päättyy 14 päivän kuluttua 
irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. 

Jos vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti 
antanut Vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, 
joilla on merkitystä Vakuutusyhtiön vastuun arvioinnin 
kannalta, Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa 
vakuutussopimus välittömästi. 

Vakuutusyhtiö voi irtisanoa vakuutuksen vakuutusmaksun 
viivästymisen takia (kohdat 4.2 ja 4.3). 

13.3 VAKUUTUSYHTIÖN TAI 
VAKUUTUKSENOTTAJAN ILMOITUKSESTA 

Vakuutusyhtiöllä ja vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa 
vakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Kirjallinen 
irtisanomisilmoitus on lähetettävä viimeistään kuukautta 
ennen vakuutuskauden päättymistä. 
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Vakuutusyhtiöllä on vahinkotapahtuman jälkeen oikeus 
irtisanoa vakuutussopimus. Vakuutus päättyy kuukauden 
kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. 

Vakuutuksenottajalla on vahinkotapahtuman jälkeen oikeus 
irtisanoa vakuutussopimus. Irtisanomisen on tapahduttava 
kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutuksenottaja sai tiedon 
hänelle vastaisesta korvauspäätöksestä. Vakuutus päättyy 
irtisanomisilmoituksen jättämisestä tai lähettämisestä 
lukien. 

13.4  

 vakuutetun omaisuuden omistajan vaihtuessa, ei 
kuitenkaan osamaksulla myydyn tai vuokrasopimuksella 
luovutetun omaisuuden haltijan vaihtuessa omistajaksi 
eikä omaisuuden siirtyessä kuolinpesälle. Omaisuuden 
omistajan vaihtuessa Vakuutusyhtiön vastuu jatkuu 
kuitenkin vielä 14 päivää, jollei uusi omistaja ole itse 
ottanut omaisuudelle vakuutusta. 

 vakuutetun toiminnan siirtyessä muulle uudelle 
omistajalle kuin vakuutuksenottajan kuolinpesälle. 

 sen vakuutuskauden lopussa, jonka vakuutusmaksua ei 
ole siihen mennessä kokonaisuudessaan maksettu 
(kohta 4.2). 

 vakuutuksenottajan ilmoituksesta kohdassa 12.2 
mainitussa tapauksessa (sopimusehtojen 
muuttaminen). 

 

14. INFLAATIOSUOJA 
Vakuutusmäärät, enimmäiskorvausmäärät, 
vakuutusmaksut ja omavastuut ovat sidotut indeksiin tai 
niitä tarkistetaan muulla tavoin, jos vakuutussopimuksessa 
on sellainen säännös. Myös kustannuserien ylärajoja ja 
toimenpidemaksuja voidaan korottaa indeksin muutosta 
vastaavasti. 

 

15. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 
Erimielisyys voidaan viedä ratkaisusuosituksia antavan 
Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi. 

Kanne voidaan panna vireille vain Suomessa joko 
asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa 
tai Vakuutusyhtiön kotipaikan taikka vahinkopaikan 
käräjäoikeudessa, jollei Suomen kansainvälisten 
sopimusten pakottavista säännöksistä muuta johdu. Jos asia 
koskee vakuutusmaksusaatavan perintää, kanne voidaan 
panna vireille myös ulkomailla. 

 

 

 

 

Jos erimielisyys koskee yli 80 000 euroa eikä kyseessä ole 
vakuutusmaksusaatavan perintä, erimielisyydet ratkaistaan 
lopullisesti välimiesmenettelyssä Suomen 
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen 
mukaisesti. 

Kanne Vakuutusyhtiön tekemästä korvauspäätöksestä on 
nostettava tai välimiesmenettelyn aloittamista koskeva 
hakemus on toimitettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun 
asianosainen sai kirjallisen tiedon Vakuutusyhtiön 
päätöksestä tai Vakuutusyhtiön vakuutuksenottajalle 
kirjallisesti ilmoittamassa määräajassa, joka ei saa olla 
vuotta lyhyempi. 

 

16. SOVELLETTAVA LAKI 
Muilta osin vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen 
lakia. Mikäli vakuutussopimuksessa ei toisin ole määrätty, 
vakuutussopimuslain (543/94) osalta sovelletaan lain 
pakottavien säännösten lisäksi vain seuraavia säännöksiä: 

 44 § Maksun suorittaminen pankkiin tai postiin 
 59 § Monivakuutus 
 60 § Vakuutuksenantajien keskinäisen vastuun 

jakaminen monivakuutuksessa 
 62 § Henkilöt, joiden hyväksi omaisuutta koskeva 

vakuutus on voimassa 
 71 § Maksu väärälle henkilölle. 
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