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PERUSKOTIVAKUUTUS
Voimassa 1.7.2014 alkaen
Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

22.1

Korvattavat vakuutustapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

22.1.1

Palo tai noki

22.1.1.1

Vakuutuksesta korvataan irti päässeestä tulesta aiheutunut vahinko sekä tulisijasta tai lämmityslaitteesta äkillisesti
ja arvaamattomasti nousseesta noesta aiheutunut vahinko.

22.1.1.2

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa
-

joka on esineelle aiheutunut siitä, että se on syttynyt palamaan tai vahingoittunut siksi, että se on pantu
alttiiksi lämmön vaikutukselle.
joka rakennukselle aiheutuu suunnittelu-, perustus- tai rakennusvirheen vuoksi.

22.1.2

Salamanisku tai muu sähköilmiö

22.1.2.1

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen suoraan
kohdistuneesta salamaniskusta, joka pirstoaa mekaanisesti omaisuutta.
Lisäksi vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja arvaamattomasta sähköilmiöstä rakennuksen sähköjohdoille, kWhmittareille ja sähkömoottorin käämitykselle, kylmälaitteen kompressorille, pesukoneen ohjelmakoneistolle ja korteille sekä asuinkiinteistön sähköpääkeskukselle aiheutunut vahinko.

22.1.2.2

Muulle sähkölaitteelle jännitevaihtelusta tai muusta sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa ei korvata.

22.1.3

Räjähdys

22.1.3.1

Vakuutuksesta korvataan räjähdyksestä aiheutunut vahinko.

22.1.3.2

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
-

22.1.4

julkisen laitoksen räjähdysaineiden räjähtämisestä
ammattimaisesta räjäytys- tai louhintatyöstä
polttomoottorille siinä tapahtuneesta räjähdyksestä
renkaalle sen räjähtämisestä.

Ilma-aluksen tai siitä irronneen esineen putoaminen
Vakuutuksesta korvataan ilma- tai avaruusaluksen, satelliitin tai niistä irronneen esineen putoamisesta aiheutunut
vahinko.

22.1.5

Varkaus

22.1.5.1

Vakuutuksesta korvataan irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko, jos rakennukseen, moottoriajoneuvoon,
matkailuperävaunuun, veneeseen tai telttaan on
-

murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen taikka tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä
viekkautta käyttäen
tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Lisäksi korvataan anastettu vakuutetun mukana oleva vakuutettu irtaimisto.
22.1.5.2

Vakuutuksesta ei korvata anastamisesta aiheutunutta vahinkoa, joka kohtaa
-

22.1.5.3

ulos jätettyä omaisuutta lukuun ottamatta polkupyöriä (ks. kohta 20.10.4)
moottoriajoneuvossa, matkailuperävaunussa, veneessä tai teltassa säilytettyjä arvoesineitä, optisia ja
elektronisia laitteita sekä ääni- ja kuvatallenteita.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta,
hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, -olosuhteen ja paikan suhteen
osoittaa varkaudeksi, katsotaan omaisuuden katoamiseksi, unohtamiseksi, hukkaamiseksi tai häviämiseksi.
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22.1.6

Murtautuminen
Vakuutuksesta korvataan murtautumisesta rakennukselle aiheutunut vahinko.

22.1.7

Vahingonteko
Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu vahingonteosta
-

22.1.8

rakennukselle ja piha-alueella oleville kiinteille tavanomaisille rakenteille
irtaimistolle murtautumisen yhteydessä.

Ryöstö
Vakuutuksesta korvataan vahinko, kun omaisuutta on anastettu tai anastamisen yhteydessä vahingoitettu
käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkausta.

22.1.9

Vuotovahingot ja LVISA-laitteiden rikkoutuminen

22.1.9.1

Nesteen, höyryn tai kaasun virtaaminen kiinteästä johtoverkosta tai laitteista

22.1.9.1.1

Vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut
äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti ja suoraan
-

rakennuksen omasta kiinteästä vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta, höyry-, kaasu- taikka
öljyputkistosta
rakennuksen sisäpuolisesta sadevesiputkistosta
rakennuksen omista yhteisissä tiloissa olevista kiinteistä käyttölaitteista
hyväksytyllä letkuliitännällä ja sulkuventtiilillä johtoverkkoon liitetystä kotitalouskäytössä olevasta
pesukoneesta
akvaariosta
jääkaappi- tai pakastinlaitteesta virtakatkoksen tai laitteessa ilmenneen vian johdosta.

22.1.9.1.2

Suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan vuodon korjaamisesta aiheutuneet vakuutuksen
kohteena olevien rakennusten rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset sekä maankaivu- ja
täyttökustannukset, jos putkistosta virrannut neste on vahingoittanut vakuutettua rakennusta.

22.1.9.1.3

Vakuutuksesta ei korvata
-

22.1.9.2

vahinkoa, joka rakennukselle aiheutuu suunnittelu-, perustus- tai rakennusvirheen vuoksi
vahinkoa, joka aiheutuu kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista,
sadevesiviemäreistä
vahinkoa, joka aiheutuu muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä ellei kyseessä ole ole
ehtokohdan 22.1.11 tarkoittama tulvavahinko
vahinkoa, joka johtuu siitä, että viemärikaivo tai -putket rankkasateen, lumen sulamisen tai tulvan
yhteydessä tulvivat ellei kyseessä ole ehtokohdan 22.1.11 tarkoittama tulvavahinko
vahinkoa, joka johtuu kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta tai
tukkeutumisesta
vahinkoa, joka johtuu kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä tai hajusta
johtoverkon ja käyttölaitteiden korjaus- ja uusimiskustannuksia
hukkaan vuotanutta nestettä, höyryä tai kaasua
vahinkoa, joka johtuu kondenssivedestä
vahinkoa, joka on aiheutunut jääkaapista tai pakastinlaitteesta virranneesta nesteestä siinä säilytetyille
elintarvikkeille.

LVISA-laitteiden rikkoutuminen
Vakuutuksesta korvataan äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut rikkoutuminen enintään
5 100 euroon asti rakennuksessa oleville LVISA-laitteille, sähköjohdoille ja -kaapeleille sekä kunnalliseen tai
muuhun yleiseen liittymään asti putkistoille ja putkikanaaleille aiheutunut vahinko.
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22.1.10

Myrsky tai rakeet

22.1.10.1

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut, kun myrsky tai rakeet ovat rikkoneet rakennusta tai
rakennusta ja siinä olevaa irtaimistoa.
Ulkopuoliselle seinänpäällykselle tai ikkunalle, ovelle, antennilaitteelle tai piha-alueella oleville kiinteille
tavanomaisille rakenteille aiheutunut vahinko korvataan vain, jos sen on aiheuttanut myrskyn kaatama puu tai
myrskyn irrottama muu esine.
Myrskyllä tarkoitetaan myrskytuulta, kun Ilmatieteenlaitos on mitannut puuskatuulen nopeudeksi vähintään 21 m/s.

22.1.10.2

Vakuutuksesta ei korvata
-

aallokosta, jään tai lumen painosta ja liikkumisesta aiheutunutta vahinkoa
laiturille aiheutunutta myrskyvahinkoa.

22.1.11

Poikkeuksellinen tulva

22.1.11.1

Vakuutuksesta korvataan myös äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama välitön ja suoranainen
esinevahinko, jonka syynä on
rankkasadetulva
vesistötulva
merivesitulva
tai eri tulvatyyppien yhdistelmä siten, että vesi tunkeutuu rakennukseen tai sen rakenteisiin suoraan maanpinnalta
tai maaperän tai kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta.
Rankkasadetulvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa poikkeuksellisen voimakas sade aiheuttaa maanpinnalla veden
tulvimisen.
Vesistötulvalla tarkoitetaan joen, järven, ojan tai puron vedenpinnan poikkeuksellista nousua, joka johtuu
myrskytuulesta, poikkeuksellisista sateista, lumen sulamisesta taikka jää- tai hyydepadoista.
Merivesitulvalla tarkoitetaan poikkeuksellista merenpinnan nousua, joka johtuu myrskytuulesta, ilmanpaineen
vaihtelusta tai virtauksista Tanskan salmissa.
Tulvavahinkona korvataan myös poikkeuksellisen vesistö- ja merivesitulvan seurauksena jään liikkumisesta
aiheutuneet vahingot.
Poikkeuksellisena pidetään sadetta, kun sademäärä 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa. Poikkeuksellisena
veden pinnan tai meren pinnan nousuna pidetään veden korkeutta, jonka esiintymistodennäköisyys on kerran 50
vuodessa tai harvemmin. Poikkeuksellista ei ole pysyvästä keskivedenpinnan noususta tai vedenpinnan tason
normaalista vaihtelusta tai aallokosta johtuva tulva.

22.1.11.2

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka rakennukselle aiheutuu suunnittelu-, perustus- tai
rakennusvirheen vuoksi.
Vakuutuksesta ei korvata rakennukselle tai siellä olevalle irtaimistolle aiheutunutta vahinkoa, jos rakennus
on rakennettu ilman laissa säädettyä lupaa tai myönnetyn luvan vastaisesti.

22.1.12

Villieläimen tunkeutuminen asuinhuoneistoon
Vakuutuksesta korvataan villieläimen tunkeutumisesta sisälle asuinhuoneistoon rakennukselle ja irtaimistolle
aiheutunut vahinko.
Vakuutuksesta ei korvata hyönteisten, jyrsijöiden tai tuhoeläinten aiheuttamaa vahinkoa.

22.1.13

Liikenneonnettomuus tai karilleajo
Vakuutuksesta korvataan liikenneonnettomuudessa, jossa moottoriajoneuvo on ollut osallisena, tai karilleajossa
irtaimistolle aiheutunut vahinko siltä osin, kuin korvausta ei suoriteta muusta vakuutuksesta.

22.1.14

Lisävahingot eräiden vakuutustapahtumien yhteydessä
Vakuutuksesta korvataan edellä kohdissa 22.1.1 - 22.1.4 mainittujen korvattavien vakuutustapahtumien yhteydessä
tapahtuneesta vakuutuksen kohteen katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko.
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Vakuutuksesta korvataan edellä kohdissa 22.1.1 ja 22.1.3 - 22.1.12 mainittujen korvattavien vakuutustapahtumien
johdosta kylmyydestä tai kuumuudesta, sateesta tai muusta senkaltaisesta syystä vakuutuksen kohteelle aiheutunut
vahinko, jos se on ollut mainitun vakuutustapahtuman välitön ja väistämätön seuraus.
22.1.15

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
-

sodasta, kapinasta, vallankumouksesta, lakosta tai muusta senkaltaisesta syystä
ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta siitä, missä ydinvahinko on sattunut.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka korvataan kuluttajansuoja-, tuotevastuu-, liikenne-,
sähkömarkkina-, sähköturvallisuuslain tai takuun perusteella. Takuulla tarkoitetaan kaikkia
takuusitoumuksia, jotka on annettu irtaimeen esineeseen, rakennuksen LVISA-laitteisiin ja -järjestelmiin
tai rakennuksen rakentamiseen tai korjaamiseen liittyen.
R22.2

Vakuutukseen sovelletaan lisäksi rakennusten ja irtaimistojen yhteisiä ehtokohtia 20.
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