
Näyttelyvakuutus N03

Vakuutusehdot
Voimassa 1.6.2012 alkaen

LähiTapiola sitoutuu näiden näyttelyvakuutusehtojen, 
tavaran kuljetusvakuutusehtojen, vakuutuskirjaan 
merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden (esimer-
kiksi ohjeet taide-esineiden käsittelystä) sekä yleisten 
sopimusehtojen mukaisesti korvaamaan vakuutetulle 
omaisuudelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon 
sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset.

Sovittaessa näyttelyvakuutuksesta vain näyttelyajaksi 
(ilman siihen liittyviä edestakaisia kuljetuksia) tavaran 
kuljetusvakuutusehtoja ei sovelleta.

1 Vakuutuksen kohde
Vakuutuksen kohteena on vakuutussopimuksessa 
yksilöity näyttelyssä tai messuilla esiteltävä tai 
myytävä tavara sekä vakuutussopimuksessa mainitut 
näyttelyrakenteet, esitteet, kalusteet ja muu 
vastaava näyttelytarpeisto.

Arvokkaasta taideteoksesta (yli 10 000 euroa) on Lä-
hiTapiolalle toimitettava ennen vakuutuksen tekemis-
tä asiantuntijalausunto, josta ilmenee teoksen arvo, 
tekijä, nimi, tekotapa ja mitat sekä lausunnon laatija 
ja laatimispäivä.

2 Vakuutuksen laajuus
2.1 Vakuutus kattaa ulkoapäin aiheutuneen äkillisen ja 
ennalta arvaamattoman vahingon, joka näyttelyaika-
na sattuu vakuutetulle tavaralle seuraavien vakuutus-
tapahtumien suorana seurauksena:

2.1.1 Palo

Palolla tarkoitetaan irtipäässyttä tulta.

2.1.2 Särkyminen

Tavara on särkynyt, kun se on muuttanut muotoaan 
ulkopuolisen voiman vaikutuksesta.

Esimerkki

Sisäisen tapahtuman aiheuttamaa särkymistä tai 
rikkoutumista, kuten laitteen tai koneen rikkoutumista 
sen normaalin käytön seurauksena, ei korvata.

2.1.3 Vuoto

Vuodolla tarkoitetaan sprinklerilaitteiston tai raken-
nuksen oman kiinteän vesijohtoverkoston äkillisen 
vuotamisen aiheuttamaa vahinkoa.

2.1.4 Murto

Murtautumisella tarkoitetaan tunkeutumista raken-
nukseen tai muuhun suojeluohjeen mukaisesti suojaa-
vasti suljettuun säilytyspaikkaan sen rakenteita tai 
lukkoja vahingoittaen.

2.1.5 Ryöstö

Ryöstöllä tarkoitetaan vahinkoa, jossa omaisuutta on 
anastettu käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkival-
taa tai sen uhkausta (rikoslaki 31 luku 1 ja 2 §).

2.1.6 Varkaus

Varkaudella tarkoitetaan yksilöitävissä olevaa tava-
ran anastusta näytteillä pitäjän hallusta.

2.1.7 Ilkivalta

Ilkivallalla tarkoitetaan yksilöitävissä olevaa tavaran 
tahallista vahingoittamista ulkopuolisen toimesta.

2.2 Kohdissa 2.1.4 – 2.1.7 mainituissa vakuutustapah-
tumissa korvauksen edellytyksenä on, että tapahtu-
masta on tehty rikosilmoitus.

2.3 Ulkona olevan tavaran osalta vakuutus kattaa 
vain kohdassa 2.1.1 mainitun vakuutustapahtuman 
(palo).

Tavaran katsotaan olevan ulkona myös silloin, kun se 
on katoksessa, teltassa, lastauslaiturilla tai muussa 
vastaavassa tilassa.

3 Rajoitukset
3.1 Kun näyttelyvakuutuksesta on sovittu vain näyt-
telyajaksi, vakuutus ei kata vahinkoa, jollei vakuutuk-
senottaja tai vakuutettu ole erikseen osoittanut sen 
tapahtuneen näyttelyaikana. Tätä tarkoitusta varten 
tavara on tarkastettava vakuutuksen alkaessa (kohta 
4.1.1) sekä vakuutuksen päättyessä (kohta 4.1.2).

Tarkastushavainnot (ei vaurioita/vaurioiden laatu) on 
kirjattava.

3.2 Vakuutus ei kata vahinkoa, menetystä tai kustan-
nusta, jonka on aiheuttanut

3.2.1 tavanomainen likaantuminen, hankaantuminen, 
kuluminen, naarmuuntuminen tai muu näihin verrattava. 

Esimerkki

Esiteltävässä veneessä kävellään likaisilla kengillä tai 
messuvieraat tahrivat esittelykohteen kalusteita jääte
löllä. Näin likaantuneista tai kuluneista vakuutetuista 
tavaroista ei suoriteta korvausta.
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3.2.2 se, että väline, jolla tavaraa siirretään tai kä-
sitellään tai tavaran kiinnitys tuohon välineeseen ei 
ollut turvallisen käsittelyn kannalta sopiva tai asian-
mukaisessa kunnossa.

Esimerkki

Raskaita patsaita tai veneitä paikoilleen nostavan 
nosturin nostokapasiteetin on oltava nostettavalle 
tavaralle riittävä.

3.2.3 tavaran oma ominaisuus tai kylmyys, lämpö, 
valo, ilman lämpötilan tai kosteuspitoisuuden vaihte-
lut, ellei vahinko ole aiheutunut suorana seurauksena 
kohdassa 2 mainitusta vakuutustapahtumasta.

Esimerkki

Kun veistos murtuu tekotapansa tai käytetyn materiaalin 
vuoksi, vahingon on aiheuttanut tavaran oma ominai
suus. Näyttelytilan liian kostean tai kuivan ilman taide
teoksille aiheuttamat vahingot eivät ole korvattavia.

3.2.4 murto, ryöstö, varkaus tai ilkivalta, kun tavara 
on jätetty vartioimatta tai suojaamatta.

3.2.4.1 Vartioinnilla tarkoitetaan sitä, että vähintään 
yksi henkilö pitää tavaraa silmällä.

Arvoesineeltä edellytetään lisäksi sen laadun mukais-
ta esinekohtaista erityissuojausta, mitä on:
• lukittu esittelyvitriini koruille, kelloille, raha- ja 

postimerkkikokoelmille sekä vastaaville
• kiinnitys, joka estää esineen sieppauksen
• kosketuksen ilmaiseva rikosilmoituslaitteisto 

(esim. suuret arvokkaat taulut).

3.2.4.2 Suojaamisella tarkoitetaan tavaroiden säi-
lytyspaikan lukitsemista vakuutuskirjassa mainitun 
murtosuojeluohjeen mukaisesti tai ohjeen puuttuessa 
siten, että säilytyspaikkaan pääsee vain rakenteita 
tai lukkoja rikkoen.

Arvoesineet edellyttävät edellä mainitun murtosuo-
jeluohjeen mukaisen lukitsemisen lisäksi vahinkova-
kuutusyhtiöiden hyväksymään hälytyskeskukseen tai 
poliisille yhdistetyn rikosilmoituslaitteiston ylläpitoa.

3.2.5 tulipalo, kun tavaran laatuun ja arvoon nähden 
asianmukainen ja riittävä palosuojaus tai palohälytys-
järjestelmä puuttuu siltä osin kuin se on vaikuttanut 
vahingon laajuuteen.

3.2.6 sota, sisällissota tai tapahtumat, jotka näiden 
lisäksi luetaan kuuluviksi vakuutusta merkittäessä 
yleisesti voimassa olevien tavaran sotavakuutusehto-
jen korvauspiiriin.

3.2.7 lakko, työsulku, mellakka, kansalaislevottomuu-
det, ryöstely, terrorismi tai sabotaasi.

3.3 Missään tapauksessa vakuutus ei kata vahinkoa, 
vastuuta tai kustannusta, jonka on suoraan tai välilli-
sesti aiheuttanut tai johon on myötävaikuttanut
a) ionisoiva säteily tai radioaktiivinen saastuminen, 

joka aiheutuu ydinpolttoaineesta tai ydinjätteestä 
tai ydinpolttoaineen palamisesta

b) ydinlaitoksen, reaktorin tai muun ydinlaitteen tai 
siihen liittyvän komponentin räjähdysherkkyys tai 
radioaktiivinen, myrkyllinen tai muu vaarallinen tai 
saastuttava ominaisuus

c) ydinfissiolla ja/tai ydinfuusiolla tai muulla vastaa-
valla reaktiolla tai radioaktiivisella voimalla tai 
aineella toimiva sota-ase.

4 Vakuutuksen voimassaolo
4.1 Vakuutus on voimassa vakuutussopimuksessa 
sovittuna näyttelyaikana.

4.2 Vakuutus alkaa, kun tavara on saapunut vakuu-
tussopimuksessa tarkoitetulle messu- tai näyttely-
alueelle ja siellä purettu varsinaiseen kuljetukseen 
käytetystä kuljetusvälineestä välittömästi sen sivulle.

4.3 Vakuutus päättyy, kun tavaran lastaus vakuutus-
sopimuksessa tarkoitetulla messu- tai näyttelyalueella 
varsinaiseen kuljetukseen varattuun kuljetusvälinee-
seen sen sivulta alkaa.

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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