
Korjaamokasko  
Korjaus- ja huoltotoimintaa harjoittaville yrityksille

Vakuutusehdot
Voimassa 1.4.2015 alkaen

1 Vakuutuksen tarkoitus
Vakuutuksen tarkoituksena on korvata LähiTapiolan 
kaskovakuutus yrityksille -ehtojen kohtien 3.1–3.2 ja 
3.4–3.6 mukaisista vakuutustapahtumista vakuutuk-
sen kohteelle aiheutunut vahinko. 

Vakuutuskirja ja vakuutusehdot määrittelevät vakuu-
tussopimuksen keskeisen sisällön.

2 Vakuutusmuoto
Vakuutus voi sisältää Laajan korjaamoturvan tai 
Suppean korjaamoturvan. Vakuutusturvan laajuus on 
merkitty vakuutuskirjaan.

3 Vakuutuksen kohde
Vakuutuksen kohteena ovat sopimuksessa mainitun 
vakuutuksenottajan omistamassa tai hallitsemassa 
yhtenäisen kokonaisuuden muodostamassa säilytys-
tilassa olevat asiakkaiden omistamat tai hallitsemat 
ajoneuvot.

Vakuutuksen kohteeseen kuuluvat myös LähiTapiolan 
kaskovakuutus yrityksille -ehdon kohdan 2.1 mukaiset 
lisälaitteet ja -varusteet.

4 Voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa, kun ajoneuvot ovat säilytet-
tävänä tai työn kohteena sopimuksessa mainitussa 
paikassa sekä korjaukseen välittömästi liittyvän 
koeajon aikana.

5 Omavastuu
Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtu-
massa vakuutuskirjaan merkitty ajoneuvokohtainen 
omavastuu. Ajoneuvokohtaisia omavastuita peritään 
kuitenkin enintään viisi kappaletta yhtä vakuutusta-
pahtumaa kohden.

Poikkeavat omavastuut
• Varkausvahingoissa, joissa ajoneuvon on viety 

ajoneuvon omilla avaimilla, omavastuu on 50 % 
vahingon määrästä. Omavastuu on kuitenkin aina 
vähintään vakuutuskirjaan merkitty euromääräinen 
varkausvakuutuksen omavastuu viisinkertaisena.

• Varkaus- ja ilkivaltavahingoissa omavastuu on 
kaksinkertainen, jos vakuutuksenottajan hallitse-
man kiinteistön ulkoalue, missä ajoneuvoa säilyte-
tään, ei ole aidattu ja varustettu asianmukaisilla 
ja suojaustarkoituksensa kannalta riittävän tehok-
kailla lukoilla ja valvontamenetelmillä.

6 Suojeluohjeet
Suojeluohjeiden tarkoituksena on ehkäistä uhkaavia 
vaaroja ja pienentää syntyviä vahinkoja. Vakuutetun 
ja häneen samastettavan henkilön tulee noudattaa 
suojeluohjeita. Korvausta alennetaan tai se voidaan 
evätä, jos suojeluohjeen rikkomisella on vaikutusta 
vakuutustapahtuman syntyyn.

Tässä vakuutuksessa noudatetaan LähiTapiolan Kas-
kovakuutus yritysasiakkaille -ehtojen suojeluohjeita 
(kohta 5.7), auto- ja konekorjaamojen suojeluohjeita 
B40 sekä lisäksi seuraavia erityissuojeluohjeita:
• Ajoneuvojen, ajoneuvojen säilytyssuojan ja ajoneu-

von varusteiden avaimia tulee säilyttää kiinteistön 
sisällä lukitussa kaapissa tms. ellei edellä mainit-
tuja valvota jatkuvasti

• Varkausvahinkojen estämiseksi kiinteistöjen ovet 
on varustettava vahinkovakuutusyhtiöiden hyväk-
symillä lukoilla.

• Ajoneuvon korjauksen suorittajalla tulee olla 
voimassa oleva tulityökortti.

7 Muut vakuutuksessa noudatettavat 
ehdot

Vakuutuksessa noudatetaan LähiTapiolan Kaskovakuu-
tus yritysasiakkaille -ehtojen seuraavia määräyksiä:
• Esinevakuutukset: kohdat 3.1–3.2 ja 3.4–3.6
• Oikeusturvavakuutus: kohta 4.3
• Korvaussäännökset: kohta 5, lukuun ottamatta 

kohtia 5.7.1 ja 5.7.2.
• Yleiset sopimusehdot: kohdat 1–18, lukuun 

ottamatta kohtia 15.4, 15.5, 16.4 ja 16.5.
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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.


