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1 Vakuutetut ja korvauksen saaja
1.1 Vakuutetut
Vakuutettuina ovat vakuutuskirjaan merkityt henkilöt 
tai vakuutuskirjassa määriteltyyn henkilöryhmään 
kuuluvat henkilöt. 

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutuksessa ovat 
vakuutettuina myös mukana matkustavat, vakuute-
tun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvat 
lähiomaiset. Lähiomaiset on määritelty kohdassa 
4 Matkavakuutuksen liittyviä käsitteitä.

Vakuutetun on asuttava vakituisesti Suomessa ja hä-
nellä on oltava voimassaoleva Kela-kortti osoituksena 
Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuulu-
misesta. Jos vakuutettu oleskelee yhtäjaksoisesti yli 
kuusi kuukautta ulkomailla, ei hänen katsota asuvan 
vakituisesti Suomessa.

1.2 Korvauksen saaja
Korvauksen saajana on vakuutettu tai muu korvauk-
seen oikeutettu. 

2 Vakuutuksen voimassaolo ja 
päättyminen

2.1 Voimassaoloalue ja aika
Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus on voimassa 
vakuutuskirjaan merkityillä alueilla ja vakuutuskirjassa 
mainitun ajan.

2.2 Vakuutuksen päättyminen
Vakuutus päättyy yksittäisen vakuutetun osalta, 
kun hän eroaa vakuutuksenottajan palveluksesta tai 
lakkaa kuulumasta vakuutuskirjassa määriteltyyn 
vakuutettujen ryhmään.

Vakuutussopimuksen päättymisestä kerrotaan tar-
kemmin Yleisten sopimusehtojen kohdassa 16.

Määräaikaisen matkavakuutuksen päättymisajankoh-
ta on mainittu vakuutuskirjassa.

3 Vakuutuksen indeksisidonnaisuus
Vakuutusmäärät, mahdolliset omavastuut ja vakuu-
tusmaksut tarkistetaan vuosittain vakuutuskauden 
alkaessa indeksillä. Matkatavara- ja matkavastuuva-
kuutus on sidottu vakuutuskautta vastaavan kalen-
terivuoden elinkustannusindeksiin. Määräaikaista 
matkavakuutusta ei ole sidottu indeksiin.

4 Matkavakuutukseen liittyviä käsitteitä
Matkan käsite
Matka alkaa Suomesta vakuutetun kotoa, työpai-
kalta, opiskelupaikalta tai vapaa-ajan asunnolta ja 
päättyy johonkin edellä mainituista paikoista. Ulko-
maanmatkalla tarkoitetaan Suomen rajojen ulkopuo-
lelle suuntautuvaa matkaa. 

Yhtäjaksoisen matkan tai oleskelun ulkomailla ei 
katsota katkeavan alle 14 vuorokauden mittaisen 
kotimaassa käynnin vuoksi, jos tarkoitus on palata 
samaan matkakohteeseen.

Suomessa vakuutettu ei ole matkalla 
• ollessaan omistamallaan, puolison omistamalla tai 

samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen omis-
tamalla asunnolla tai vapaa-ajan asunnolla

• ollessaan säännöllisesti omassa käytössä olevalla 
asunnolla tai vapaa-ajan asunnolla

• ollessaan opiskelupaikalla tai työpaikalla
• liikkuessaan edellä mainittujen paikkojen välillä 

matkan pituudesta riippumatta
• jos matkakohde on alle 50 km etäisyydellä edellä 

mainituista paikoista.

Lähiomainen
Lähiomaisella tarkoitetaan matkavakuutuksessa
• avio- tai avopuolisoa
• vakuutetun omia ja hänen avio- tai avopuolisonsa 

lapsia ja lastenlapsia
• vakuutetun kanssa samassa taloudessa vakinai-

sesti asuvia muita kuin omia lapsia
• vakuutetun omia ja hänen avio- tai avopuolisonsa 

vanhempia ja isovanhempia 
• sisaruksia ja sisaruspuolia 
• miniää ja vävyä 
• yhtä matkakumppania, jonka kanssa vakuutettu 

on kahdestaan varannut matkan
• maatalouslomittajaa 
• omaishoitajaa 
• enintään yhtä etukäteen matkakohtaisesti ilmoi-

tettua henkilöä 
• matkan aikana alle 16-vuotiaasta vastuussa ole-

vaa henkilöä ja hänen lähiomaisiaan, kun alle 
16-vuotias on matkalla muun kuin oman perheen 
kanssa.

Rekisteröidyn parisuhteen osapuolet rinnastetaan 
aviopuolisoihin. Avopuolisolla tarkoitetaan vakuute-
tun kanssa avioliitonomaisessa suhteessa elävää hen-
kilöä, joka väestörekisterin mukaan asuu vakinaisesti 
vakuutetun kanssa samassa osoitteessa. 

Matkatavaravakuutus

5 Vakuutettu omaisuus
Vakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja 
Yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvata sovitun 
vakuutusturvan laajuudessa vakuutustapahtumasta 
aiheutuvia kuluja. 

Vakuutuksessa on vakuutettuna vakuutetun matkalle 
mukaan ottamansa omaisuus ja matkalla hankittu 
koti-irtaimistoon rinnastettava omaisuus sekä passi 
ja matkaliput.

Matkatavaravakuutuksessa ei ole vakuutettuna
• matkan aikana vuokrattu tai lainattu omaisuus
• silmälasit tai piilolinssit, hammasproteesit tai 

muut henkilökohtaiset apuvälineet
• moottorikäyttöiset ajoneuvot tai laitteet, mat-

kailu- tai muut perävaunut, vesialukset eikä edellä 
mainittujen osat tai tarvikkeet

• kauppatavarat, tavaranäytteet, mainosmateriaali,
• kaupalliset tai opetusfilmit ja -nauhat
• ATK-ohjelmat, tiedostot tai niiden osat, levykkeet 

tai vastaavat
• tutkielmat, opinnäytteet, käsikirjoitukset ja muut 

vastaavat asiakirjat
• kokoelmat eikä niiden osat
• arvopaperit, luottokortit, rahat tai muut maksu-

välineet
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• muuttotavarat eikä erillisenä rahtina toimitettu 
omaisuus

• eläimet eikä kasvit.

6 Korvattavat vakuutustapahtumat ja 
niiden rajoitukset

6.1 Matkatavaran vahingoittuminen
Matkatavaravakuutuksesta korvataan matkan aikana 
matkatavaralle äkillisesti ja odottamattomasti sattu-
nut esinevahinko. 

Matkatavaravakuutuksesta maksetaan korvaus suo-
ranaisesta esinevahingosta. Matkatavarat on vakuu-
tettu vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään 
saakka matkaa kohden. Tämä vakuutusmäärä on suu-
rin mahdollinen korvaus. Matkatavaroiden yhteisarvo 
ei vaikuta korvauksen määrään. 

Vakuutuksesta ei korvata 
• matkatavaran katoamista tai unohtamista
• varkausvahinkoa, kun tapahtumapaikkaa tai 

-aikaa ei voida määritellä
• teltasta varastettua arvo-omaisuutta eikä optisia 

tai elektronisia laitteita
• urheilu- ja harrastusvälineiden rikkoutumista, kun 

niitä käytetään tarkoitukseensa
• tavanomaista naarmuuntumista tai kolhiintumista
• vahinkoa, joka on aiheutunut matkatavaralle sen 

valmistusviasta tai käyttövirheestä
• vahinkoa, joka on aiheutunut normaaleista sää-

olosuhteista tai tavanomaisista luonnonilmiöistä, 
jollei tavara vahingon tapahtuessa ollut hotellin, 
kuljetusliikkeen, matkanjärjestäjän tai vastaavan 
tahon hallussa

• vahinkoa, joka on aiheutunut viranomaisten toi-
menpiteestä

• vahinkoa, joka korvataan jonkin lain, takuun tai 
muun sopimuksen perusteella.

6.2 Matkatavaran myöhästyminen
Matkatavaravakuutuksesta korvataan välttämättö-
myystarvikkeiden hankintakustannukset, kun mat-
katavarat on luovutettu kuljetusliikkeen, liikenneyri-
tyksen tai matkanjärjestäjän haltuun ja ne tulevat 
matkakohteeseen vakuutetun jälkeen.
• Lomamatkalla korvausta maksetaan, kun matkata-

varat myöhästyvät vähintään 12 tuntia. Korvausta 
maksetaan enintään 100 euroa jokaista alkanutta 
vuorokautta kohti ja enintään 400 euroa vakuu-
tettua kohden. Yhteensä välttämättömyystarvik-
keita korvataan enintään vakuutuskirjassa mainittu 
vakuutusmäärä.

• Työ- ja virkamatkalla korvausta maksetaan, kun 
matkatavarat myöhästyvät vähintään 4 tuntia. 
Korvausta maksetaan enintään 500 euroa vakuu-
tettua kohti. Yhteensä välttämättömyystarvik-
keita korvataan kuitenkin enintään vakuutuskir-
jassa mainittu vakuutusmäärä.

6.3 Muut kustannukset
Matkatavaravakuutuksesta korvataan myös
• kuljetuksessa kadonneen matkatavaran etsimisestä 

vakuutetulle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, 
jos tavara on ollut luovutettuna hotellin, huoltoase-
man, kuljetusliikkeen, liikenneyrityksen, matkanjär-
jestäjän tai muun vastaavan haltuun

• matkatavaran pelastamisesta ja vahingon rajoit-
tamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset

• enintään 300 euroa murron tai ryöstön yhtey-
dessä menetettyä käteistä rahaa

• passin, viisumin tai matkalippujen uusimisesta 
matkan aikana aiheutuneet ylimääräiset matka-, 
majoitus- ja puhelinkustannukset enintään 200 
euroon asti.

7 Suojeluohjeet
Suojeluohjeet ovat toimintaohjeita, joita noudatta-
malla voidaan estää vahinko tai pienentää vahin-
koa. Jos vakuutuksenottaja, vakuutettu tai häneen 
samastettava henkilö ei noudata suojeluohjeita ja 
se vaikuttaa vahingon syntymiseen tai laajuuteen, 
korvausta voidaan vähentää tai se voidaan jättää 
kokonaan maksamatta.
1. Nesteet sekä tahraavat ja syövyttävät aineet on 

pakattava niin suojaavasti, ettei niillä vuotaes-
saan tai pullon rikkoontuessa ole mahdollisuutta 
aiheuttaa vahinkoa muille matkatavaroille, kun 
omaisuutta annetaan kuljetettavaksi tai ulkopuoli-
sen käsiteltäväksi.

2. Kuljetusliikkeen antamia ohjeita ja pakkausmää-
räyksiä on noudatettava. Kuljetettavana oleva 
omaisuus on pakattava tälle tavaralle sopivalla 
tavalla niin, että se kestää tavanomaiset sään ja 
kuljetuksen rasitukset. Helposti rikkoutuvat esi-
neet, kuten kamerat, tietokoneet ja lasiesineet 
tulee kuljettaa yleisissä kulkuneuvoissa käsimatka-
tavarana.

3. Matkatavaroita on valvottava ja pidettävä välittö-
mässä läheisyydessä varkauksien varalta. Matka-
tavaroita ei saa jättää valvomatta yleisiin tiloihin. 
Valvonnalla tarkoitetaan matkan aikana sellaista 
näköyhteyttä omaisuuteen, että vakuutettu tai 
joku muu hänen lukuunsa voi havaita, mikäli asiaan 
kuulumattomat koskevat omaisuuteen.

4. Yleisissä kulkuneuvoissa arvoesineet on kuljetet-
tava käsimatkatavarana.

5. Hotellihuoneessa tai vastaavassa majoitustilassa 
yhteisarvoltaan yli 350 euron arvoesineet sekä 
optiset ja elektroniset laitteet on säilytettävä asi-
anmukaisesti erikseen lukittavassa tilassa, kuten 
matkalaukussa tai tallelokerossa, kun se on mah-
dollista ottaen huomioon esineen koko, käyttö ja 
olosuhteet.

6. Matkatavaroiden säilytystilojen ikkunat, ovet ja 
muut sisäänpääsytiet on pidettävä lukossa.

7. Kun pysäköidyssä autossa, matkailu- tai muussa 
perävaunussa tai veneessä säilytetään arvo-
kasta tai varkausaltista omaisuutta, kuten optisia 
tai elektronisia laitteita ja arvoesineitä, on ovien 
(perävaunussa kuomun) oltava lukittuna ja omai-
suuden joko peitettynä tai muuten piilossa. 

8. Kun omaisuutta säilytetään ns. yhteistiloissa tai 
ulkona, on omaisuuden oltava lukittuna. 

9. Paikallisen viranomaisen, matkanjärjestäjän tai 
vastaavien tahojen antamia ohjeita on nouda-
tettava. 

8 Korvaukset
8.1 Korvauksen hakeminen
Vahingosta on ilmoitettava LähiTapiolalle mahdolli-
simman pian. Ilmoituksen voi tehdä joko puhelimit-
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se tai täyttämällä vahinkoilmoituksen internetissä. 
LähiTapiolalle on varattava mahdollisuus vahingon 
tarkastamiseen ennen vahingon korjaamista tai va-
hingoittuneen omaisuuden hävittämistä.

Korvaushakemukseen tulee liittää selvitys vahingon 
kohteeksi joutuneen omaisuuden hankintapaikasta ja 
-ajankohdasta. Välttämättömyystarvikkeiden osalta 
hakemukseen tulee liittää alkuperäiset tositteet.

Jos on tapahtunut varkaus tai muu rikos, on va-
hingosta tehtävä rikosilmoitus rikoksentekomaan 
poliisille ja LähiTapiolalle toimitettava poliisin antama 
jäljennös rikosilmoituksesta.

Jos esine on vahingoittunut tai kadonnut kuljetuksen 
aikana, vahingosta on ilmoitettava kuljetusliikkeen tai 
liikenneyrityksen edustajalle ja tähän liittyvä tosite on 
toimitettava LähiTapiolalle. Ilmoittamisen laiminlyönti 
oikeuttaa LähiTapiolan vähentämään korvauksesta 
kohtuullisen osuuden.

LähiTapiolalla on oikeus lunastaa esine tai sen osa 
esineellä ennen vahinkoa olleesta arvosta tai mak-
saa esineen arvon mukainen korvaus vähennettynä 
korvauksen saajalle jäävän vaurioituneen esineen 
jäännösarvolla.

Jos menetettyä omaisuutta saadaan takaisin korva-
uksen maksamisen jälkeen, vakuutuksenottajan tulee 
viipymättä luovuttaa se LähiTapiolalle tai palauttaa 
korvaus sen osalta.

Jos esine on vakuutettu usealla vakuutuksella saman 
vakuutustapahtuman varalta, on korvauksen määrä 
yhteensä enintään aiheutunut vahingon määrä.

Vahingon torjumis- tai rajoittamisvelvollisuuksien 
laiminlyönnistä voi Yleisten sopimusehtojen kohdan 
6.2 mukaan seurata, että korvausta alennetaan tai se 
evätään kokonaan. 

Korvauksenhakijan velvollisuuksista, korvausoikeuden 
vanhentumisesta ja vakuutusyhtiön velvollisuuksista 
kerrotaan Yleisten sopimusehtojen kohdassa 11 Kor-
vausmenettely. 

8.2 Korvauksen määrän laskeminen
Vakuutuksen tarkoituksena on korvata todellisia 
menetyksiä, joten käytetyn omaisuuden ikä vaikuttaa 
vahingon määrän arviointiin. Korvattavan vahingon 
määrä lasketaan seuraavien ikävähennysten lasken-
tasääntöjen perusteella:
• Käyttöönottovuonna ja sitä seuraavana kalenteri-

vuotena uuden vastaavan esineen hankin tahinta 
korvataan kokonaan. Seuraavana kalenterivuo-
tena korvaus on 90 % ja sitä seuraavina 80 %, 
70 %, 60 %, 50 %, 40 %, 30 %, 20 %, 10 % ja 
0 %. Arvoesineiden osalta päivänarvon lasken-
nassa otetaan huomioon esineen iän, käytön, 
käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun vastaa-
van seikan vaikutus esineen arvoon. 

• Jos vahingoittunut matkatavara voidaan kor-
jata, vahingon määrä on korjauslaskun mukaiset 
korjauskustannukset, kuitenkin enintään ikävä-
hennyksillä laskettu matkatavaran päivänarvo. 
LähiTapiolalla on oikeus korvauksen rahana mak-
samisen sijaan korjauttaa tai hankkia tilalle vas-
taava esine.

• Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon 
verotuksesta, kuten arvonlisäverosta, annetut sää-
dökset.

Korvausta voidaan alentaa, jos vakuutettu on huoli-
mattomuudellaan ollut aiheuttamassa vahinkoa tai 
laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen. Korvaus 
voidaan myös jättää maksamatta, jos vakuutettu tai 
muu korvaukseen oikeutettu on tahallisesti aiheutta-
nut vahingon. Korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan 
vähentää myös muissa Yleisten sopimusehtojen koh-
dissa 2.2, 5.2, 6 ja 7 mainituissa tapauksissa.

Matkavastuuvakuutus
Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen 
ja Yleisten sopimusehtojen mukaisesti vakuutuksen 
korvauspiiriin kuuluvissa tapauksissa
• selvittää vakuutetulle esitettyjen korvausvaati-

musten peruste ja määrä
• korvata toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahin-

got, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeu-
den mukaan korvausvastuussa

• hoitaa oikeudenkäynti, jos korvausvaatimus joutuu 
oikeuskäsittelyyn.

9 Korvattavat vakuutustapahtumat ja 
niiden rajoitukset

9.1 Toiselle aiheutettu vahinko
Vakuutuksesta korvataan vakuutetun matkalla yksi-
tyishenkilönä toiselle aiheuttama henkilö- ja esineva-
hinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta 
vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan 
korvausvastuussa.

Voimassaolevan oikeuden mukaan vahinkojen kor-
vaamisen lähtökohtana on, että jokainen vastaa itse 
kohdalleen osuneesta vahingosta. Vakuutettu voi 
joutua korvausvastuuseen, jos hän on aiheuttanut 
vahingon huolimattomalla toiminnallaan tai vakuu-
tettu muutoin on voimassaolevan oikeuden mukaan 
korvausvastuussa tapahtuneesta.

9.2 Lapsen aiheuttamat vahingot
Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka aiheuttaa 
lapsi, jota vahingon sattuessa ei ikänsä puolesta ole 
pidettävä korvausvelvollisena. Vahinko korvataan 
siinä laajuudessa kuin sen olisi aiheuttanut lapsi, joka 
on saavuttanut korvausvelvollisuuden syntymistä 
edellyttävän alimman iän.

Tämä säännös ei koske vahinkoa, josta joku toinen on 
korvausvastuussa eikä vahinkoa, joka aiheutuu sille, 
jonka hoidettavana lapsi vahingon sattuessa oli.

9.3 Koiran aiheuttamat vahingot
Vakuutuksesta korvataan tuottamuksesta riippu-
matta vakuutetun omistaman koiran aiheuttama 
henkilövahinko sekä vahinko, jonka koira aiheuttaa 
välittömässä yhteentörmäyksessä moottoriajoneuvon 
kanssa. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahin-
koa, josta koiran hoitaja tai joku muu kuin vakuutettu 
on korvausvastuussa, eikä myöskään vahinkoa, joka 
aiheutuu koiran hoitajalle tai hänen kanssaan yhtei-
sessä taloudessa asuvalle henkilölle.
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9.4 Rajoitukset
Itselle tai työntekijälle aiheutettu vahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu 
• vakuutetulle itselleen, muulle vakuutetulle tai 

oikeushenkilölle, jonka määräysvallasta vakuute-
tuilla yhteensä on yli puolet 

• vakuutetun työntekijälle tai tähän rinnastettavalle 
siltä osin kuin hän on oikeutettu saamaan korva-
usta lakisääteisestä työtapaturma- tai liikenneva-
kuutuksesta.

Sopimukseen perustuva korvausvastuu
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin 
korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai 
muuhun sitoumukseen, ellei korvausvastuuta olisi 
ilman kyseistä sitoumusta. 

Tietoisuus virheestä
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu 
virheestä tai virheellisyydestä, josta vakuutettu oli tai 
hänen olisi pitänyt olla tietoinen vakuutuksen voi-
maantullessa.

Käytettävänä oleva omaisuus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka 
vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin ta-
pahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai 
muutoin hänen hyödykseen käytettävänä.

Vakuutus kattaa kuitenkin korvausvastuun, joka 
vakuutetulle aiheutuu hänen matkalla majoitustilana 
käyttämänsä osake- tai vuokrahuoneiston rakenteille 
tai laitteille äkillisesti tuotetusta vahingosta.

Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka 
vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapah-
tuessa on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän 
lukuun 
• valmistettavana, asennettavana, korjattavana 

taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdit-
tavana 

• säilytettävänä 
• suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, 

kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toi-
minnan tai vahinkoa aiheuttaneen teon luonne ja 
sen välitön vaikutuspiiri 

• muulla tavoin huolehdittavana.

Liikennevahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu 
moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen 
liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain 
mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä.

Vesi- ja ilma-alus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu 
• rekisteröitävän aluksen tai rekisteröitävän veneen 

käytöstä
• ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun, kun vakuu-

tuksenottaja on korvausvelvollinen ilma-aluksen 
omistajana, haltijana, käyttäjänä, ilma-aluksessa 
tehtävää suorittavana tai näiden työnantajana.

Ympäristövahingot sekä kosteudesta ja tulvimisesta 
aiheutuvat vahingot
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
• tärinästä, melusta, lämmöstä, hajusta, valosta tai 

muusta sen kaltaisesta häiriöstä

• savusta, noesta, pölystä, höyrystä, kaasusta tai 
ilman saastumisesta

• saastumisesta tai muusta vaikutuksesta maape-
rään, rakennukseen, vedenottamoon, vesialuee-
seen tai pohjaveteen

• kosteudesta
• sade- tai sulamisveden aiheuttamasta tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, jonka 
syynä on satunnaisen virheen aiheuttama tilapäinen 
tapahtuma tai olosuhde taikka se, että rakennukseen 
tai laitteeseen on syntynyt vika tai puute äkillisesti ja 
odottamatta.

Ansio- tai elinkeinotoiminta
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka vakuutettu 
aiheuttaa työtehtävässä toisen palveluksessa taikka 
itsenäisessä ammatti-, elinkeino- tai ansiotoimin-
nassa, tai joka aiheutuu vakuutetun ansiotoimintaan 
liittyvälle omaisuudelle.

Tahallisuus, törkeä huolimattomuus sekä rikoksen 
yhteydessä aiheutuvat vahingot
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu 
pahoinpitelyn tai muun rikoksen taikka tappelun 
yhteydessä.

Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, 
jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman 
tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella taikka 
ollessaan alkoholin tai muun huumaavaan aineen 
vaikutuksen alaisena ja tämä seikka on oleellisesti 
vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään.

Tätä ehtokohtaa ei kuitenkaan sovelleta alle 12-vuo-
tiaan aiheuttamaan vahinkoon.

Sakko
Vakuutuksesta ei korvata sakkoa tai muuta sen kal-
taista seuraamusta.

Muu vastuuvakuutus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin se 
korvataan vakuutetun muusta vastuuvakuutuksesta.

10 Vahingon selvittäminen
10.1 LähiTapiolan velvollisuudet
LähiTapiola selvittää, onko vakuutetulla vahingonkor-
vausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvaus-
piiriin kuuluvasta, omavastuun ylittävästä vakuutus-
tapahtumasta ja neuvottelee korvauksen vaatijan 
kanssa. 

Jos LähiTapiola on ilmoittanut vakuutetulle olevansa 
valmis tekemään enimmäiskorvausmäärän rajoissa 
sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vakuu-
tuksen piiriin kuuluvien vahinkojen korvaamisesta eikä 
vakuutettu tähän suostu, LähiTapiola ei ole velvolli-
nen maksamaan suurempaa vahingonkorvausta tai 
tämän ajankohdan jälkeen aiheutuneita kustannuksia 
eikä selvittämään asiaa enempää.

10.2 Vakuutetun velvollisuudet
Vakuutetun tulee pyrkiä siihen, että LähiTapiolalle va-
rataan tilaisuus vahingon määrän arvioimiseen sekä 
mahdollisuus myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun 
aikaansaamiseen. Jos vakuutettu korvaa vahingon, 
sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido 
LähiTapiolaa, ellei korvauksen määrä ja peruste ole 
ilmeisen oikea. 



6 LähiTapiola
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Vakuutettu on velvollinen
• omalla kustannuksellaan osallistumaan vahingon 

selvittelyyn (ks. Yleiset sopimusehdot, kohta 11.1)
• esittämään LähiTapiolalle hallussaan olevat tiedot 

ja asiakirjat, joilla on merkitystä vahingon selvit-
telyssä

• hankkimaan tai valmistamaan tarpeelliset selvi-
tykset ja tutkimukset, jotka ovat kohtuullisin kus-
tannuksin vakuutetun saatavilla.

Jos vahinko johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutetun on 
viipymättä ilmoitettava tästä LähiTapiolalle. Ellei 
vakuutettu ilmoita oikeudenkäynnistä etukäteen Lä-
hiTapiolalle, LähiTapiolalla ei ole velvollisuutta korvata 
oikeudenkäynnistä aiheutuneita kustannuksia tai 
kuluja. 

11 Korvaukset
11.1 Vahingonkorvaus
Vakuutuksesta korvataan se vahingonkorvaus, jonka 
vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan. Vahin-
gonkorvauksen määrä lasketaan vahingonkorvausta 
koskevien säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti.

11.2 Uhkaavan vahingonvaaran 
torjuntakustannukset

Vakuutetulla on vakuutustapahtuman välittömästi 
uhatessa tai satuttua velvollisuus huolehtia vahingon 
torjumisesta tai rajoittamisesta (ks. Yleiset sopimus-
ehdot, kohta 6.2). Tämä velvollisuus koskee ainoas-
taan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön 
toiselle aiheutuvan vastuuvahingon uhka, mutta ei 
tätä pitemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia, ellei 
LähiTapiolan kanssa erikseen toimenpiteistä sovita. 
Näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuvat 
kustannukset korvataan vakuutuksesta.

11.3 Selvitys- ja oikeudenkäyntikulut
Vakuutuksesta korvataan vahingon selvittelystä 
aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset. 
Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata sellaisia vakuute-
tulle syntyviä selvityskustannuksia, jotka vakuutettu on 
vakuutusehtojen mukaan velvollinen itse maksamaan 
tai joista ei ole LähiTapiolan kanssa erikseen sovittu.

Jos vahingonkorvauskysymys joutuu oikeuden käsi-
teltäväksi ja on ilmeistä, että vaatimus perusteiltaan 
koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, hoitaa 
LähiTapiola vakuutetun puolesta oikeudenkäynnin ja 
maksaa tästä aiheutuvat välttämättömät ja kohtuul-
liset oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikulujen 
korvaa minen edellyttää lisäksi, että LähiTapiola on 
voinut nimetä asianajajan, joka edustaa vakuutettua. 
Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, 
vakuutuksesta korvataan ainoastaan vakuutuksen 
piiriin kuuluvan korvausvaatimuksen osuus kustannuk-
sista.

Asianajo- ja oikeudenkäyntikulut korvataan oikeu-
denkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa 
annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeus-
ohjeiden mukaisesti. Palkkion ja kulujen kohtuulli-
suutta arvioitaessa otetaan huomioon riidanalaisen 
etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun 
työn määrä ja laatu.

11.4 Korvauksen määrä ja omavastuu

11.4.1 Korvauksen määrä
Yhtä matkaa kohden maksettavien korvausten 
yhteisenimmäismäärä on selvitys- ja oikeudenkäynti-
kustannukset mukaan lukien vakuutuskirjaan merkitty 
vakuutusmäärä. Torjuntakustannukset korvataan 
Yleisten sopimusehtojen kohdan 6.2 mukaisesti.

Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet 
vahingot katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi 
siitä riippumatta, onko vahingot todettu yhden vai 
useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset 
vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, kat-
sotaan niiden kohdistuneen siihen vakuutuskauteen, 
jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu.

11.4.2 Omavastuu
Vakuutetulla on jokaisessa vakuutustapahtumassa 
vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon mää-
rästä.

11.5 Yhteisvastuullisuus
Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaa-
maan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan 
ainoastaan se osa vahingosta, mikä vastaa vakuute-
tun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen ehkä 
vakuutustapahtumasta saamaansa etua. Ellei edellä 
mainituista syistä muuta johdu, vakuutuksesta korva-
taan enintään pääluvun mukainen osuus kokonaisva-
hingosta.

11.6 Sopimus vahingonkorvauksesta
Jos LähiTapiola on ilmoittanut vakuutetulle olevansa 
valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuk-
sen vahingonkärsineen kanssa tämän vahinkojen 
korvaamisesta, eikä vakuutettu tähän suostu, Lä-
hiTapiola ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen 
aiheutuneita kustannuksia eikä suorittamaan lisäsel-
vityksiä asiassa. 

Jos vakuutettu korvaa vahingon tai tekee sitä koske-
van muun sopimuksen, ei tämä sido LähiTapiolaa, ellei 
korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisen oikea. 

11.7 Arvonlisävero
Vahingon määrää laskettaessa otetaan huo mioon 
arvonlisäverosta annetut säädökset.
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Vakuutukset myöntävät seuraavat LähiTapiola-ryhmään kuuluvat keskinäiset vakuutusyhtiöt (y-tunnus):

LähiTapiola Etelä (0139557-7) | LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa (0178281-7) | LokalTapiola Sydkusten -  
LähiTapiola Etelärannikko (0135987-5) | LähiTapiola Itä (2246442-0) | LähiTapiola Kaakkois-Suomi  

(0225907-5) | LähiTapiola Kainuu-Koillismaa (0210339-6) | LähiTapiola Keski-Suomi (0208463-1) | LähiTapiola  
Lappi (0277001-7) | LähiTapiola Loimi-Häme (0134859-4) | LähiTapiola Länsi-Suomi (0134099-8) | LähiTapiola  

Pirkanmaa (0205843-3) | LokalTapiola Österbotten - LähiTapiola Pohjanmaa (0180953-0) | LähiTapiola  
Pohjoinen (2235550-7) | LähiTapiola Pääkaupunkiseutu (2647339-1) | LähiTapiola Savo (1759597-9) |  

LähiTapiola Savo-Karjala (0218612-8) | LähiTapiola Uusimaa (0224469-0) | LähiTapiola  
Varsinais-Suomi (0204067-1) | LähiTapiola Vellamo (0282283-3) |  

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0211034-2)

Löydät yhtiöiden yhteystiedot osoitteesta www.lahitapiola.fi.
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