KOTIVAKUUTUS
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
ja LähiTapiolan alueyhtiöt, Suomi

Loisto Kotivakuutus
Perus Kotivakuutus

Laaja Kotivakuutus
Suppea Kotivakuutus

Täydelliset sopimusta koskevat tiedot ovat tuoteselosteessa (Kotitalouden vakuutukset), vakuutusehdoissa (Kotitalouden vakuutusehdot) ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Kotivakuutuksella vakuutetaan kodin ja vapaa-ajan rakennukset, piha, piharakennukset ja -rakennelmat sekä irtaimisto siinä osoitteessa, johon vakuutus on
otettu. Kotivakuutus sisältää myös vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Rakennuksen vakuutus

Rakennuksen vakuutuksessa esimerkiksi

ü
ü

itse rakennus ja sen kiinteät sisustukset

û

rakennuksen perusanturoiden alapuolella olevat rakenteet, salaojaputkistot ja jätevesien maapuhdistamokenttä
putkistoineen sekä paalutukset

ü
ü

lämmitysaineet, kuten lämmitysöljy ja polttopuut

û

enintään 12 m² piharakennukset lukuun ottamatta
saunarakennuksia ja piha-alueen kasvusto yhteensä
enintään 8 000 euroon asti

pora- ja lämpökaivot, lukuun ottamatta pumppua laitteistoineen

û

piha-alueella olevat patsaat, taide-esineet sekä muut
vastaavat erikoisrakennelmat

ü

rakenteilla tai peruskorjattavana olevan rakennuksen
vakuutus korvaa rakennustarvikkeille sattuneet vahingot.

û

vesialueet, laiturit ja rantarakennelmat.

tontilla sijaitsevat ja kiinteästi asennetut LVISA-laitteet,
johdot, antennit, kaapelit ja putkistot

Irtaimiston vakuutuksessa esimerkiksi
Irtaimiston vakuutus

ü

ü
ü

huonekalut, vaatteet, taloustavarat, urheiluvälineet,
kodinkoneet ja laitteet sekä vakuutetun arvo-omaisuus ja
kokoelmat vakuutuskirjaan merkittyyn enimmäiskorvausmäärään saakka
yksittäiset esineet enintään 15 000 euroon saakka
rahat ja arvopaperit 500 euroon saakka (eivät kuulu
vapaa-ajan asunnon irtaimistoon)

ü

asuinhuoneiston kiinteät sisustukset vakuutuskirjaan
merkittyyn enimmäiskorvausmäärään saakka

ü

soutuvene ja sen enintään 10 hevosvoiman perämoottori, soutujolla, kanootti, kajakki ja purjelauta enintään
5 000 euroon saakka

ü

muut sähköiset liikkumisvälineet (max 25 km/h) enintään
2 000 euroon saakka

ü

ansiotyövälineet sekä henkilökohtaiset apu- ja hoitovälineet enintään 5 000 euroon saakka

ü

omaan käyttöön vuokrattu tai lainattu omaisuus enintään 5 000 euroon saakka

ü

autosta, perävaunusta tai veneestä varastettua omaisuutta korvataan 2 000 euroon saakka

ü

vakuutuspaikan ulkopuolella olevan tai matkalla mukana
olevan omaisuuden enimmäiskorvausmäärä kerrotaan
vakuutuskirjalla.

û
û
û

eläimet

û

tietovälineiden tiedostot ja ohjelmat (Loisto Kotivakuutuksesta korvataan kuitenkin vahingon yhteydessä tiedostojen palautuksia)

û

muut moottoriajoneuvot ja vesikulkuneuvot kuin vakuutuksen kohteissa mainitut.

Oikeusturvavakuutus ei kata esimerkiksi vastapuolen
oikeudenkäyntikuluja eikä ansiotyöhön, avioeroihin tai
lapsiin liittyviä riita-asioita.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

!
!

Perus Kotivakuutus korvaa myös murrot, ryöstöt ja ilkivallan.

!

Laaja Kotivakuutus korvaa edellisten lisäksi äkilliset ja
ennalta arvaamattomat vahingot, kuten rikkoutumiset.

!

Koti-irtaimiston Loisto Kotivakuutus korvaa esimerkiksi
tiedostojen palautuksen tietokonevahinkojen yhteydessä.

!
!

Oikeusturvavakuutus kattaa mm. käräjäoikeuteen saatettavissa olevia asioita, riita-, hakemus- ja rikosasioita.

ansiotyövälineet, jotka ovat yhdistyksen, yhtiön tai yhteisön käytössä tai omistuksessa

Vastuuvakuutus ei kata esimerkiksi vahinkoa, josta
vakuutettu ei ole lain mukaan korvausvastuussa tai joka on
aiheutettu tahallisesti tai itselle.

Suppea Kotivakuutus korvaa palo- ja myrskyvahingot.

Vastuuvakuutus kattaa mm. lapsen ja koiran aiheuttamia
vahinkoja sekä itse huolimattomuudesta aiheutettuja
vahinkoja.

toiselle lainattu tai vuokrattu omaisuus

!
!
!
!
!

omaisuuden katoaminen, unohtaminen tai niiden seurauksena aiheutuneet vahingot
varkausvahinko, kun tapahtumapaikkaa tai -aikaa ei voida
määritellä
lukitsemattoman polkupyörän, veneen tai perämoottorin
varkausvahingot
urheilu- ja harrastusvälineiden rikkoutuminen, kun niitä
käytetään siihen, mihin ne on tarkoitettu
lemmikki- tai kotieläinten aiheuttamat vahingot
hyönteisten, mikrobien, tuhoeläinten, lintujen, lepakoiden,
jäniseläinten ja jyrsijöiden aiheuttamat vahingot
vähitellen, esimerkiksi kulumisesta tai ruostumisesta aiheutuvat vahingot
suunnittelu-, asennus-, käyttö-, perustamis- tai rakennusvirheestä aiheutuneet vahingot
pakkasesta, kuumuudesta, kuivuudesta, sateesta, jään tai
lumen painosta taikka tulvimisesta aiheutuvat vahingot
takuun piiriin kuuluvat vahingot
tahallisesti aiheutetut vahingot.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Koti-irtaimiston vakuutus

ü
ü

Vakuutus on voimassa kodissa ja rajoitetusti asuinhuoneiston yhteisissä säilytystiloissa.

ü

Ulkomailla vakuutus on voimassa enintään 3 kuukautta matkan alkamisesta vakuutuskirjaan merkittyyn euromäärään saakka. Jos kotiirtaimisto on vakuutettu Loisto Kotivakuutuksella, on vakuutus voimassa ulkomailla 6 kuukautta matkan alkamisesta vakuutuskirjaan
merkittyyn euromäärään saakka.

ü

Muuton aikana vakuutus on voimassa 2 kuukauden ajan, kun muutat vanhasta kodista uuteen Suomen rajojen sisällä.

Suomessa vakuutus on voimassa enintään vuoden ajan siitä hetkestä, kun omaisuutta on tilapäisesti viety pois asunnosta esimerkiksi
matkan vuoksi.

Vastuuvakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa yhden vuoden ajan matkan alkamisesta vakuutuskirjaan merkittyyn euromäärään saakka.
Oikeusturvavakuutus on voimassa Pohjoismaissa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
•

Vakuutussopimusta solmittaessa anna oikeat tiedot vakuutettavasta kohteesta.

•

Vakuutuksen voimassaollessa maksa vakuutusmaksut ja noudata suojeluohjeita sekä ilmoita vakuutusyhtiön vastuuseen vaikuttavasta
vaaran lisääntymisestä.

•

Vahingon satuttua tai välittömästi uhatessa huolehdi vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta.

•

Korvausvaatimuksen esittämisen yhteydessä osallistu vahingon ja sen suuruuden selvittämiseen.

•

Huolehdi, että enimmäiskorvausmäärät ovat riittävät.

•

Huolehdi, että vakuutusturvasi jatkuu katkeamattomana, jos kodin vakuutukseen tulee muutoksia tai vakuutusyhtiösi vaihtuu.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
•

Vakuutus maksetaan viimeistään eräpäivänä pankin kautta viitenumerollisella laskulla. Voit maksaa vakuutuksen myös e-laskuna tai
suoramaksuna.

•

Voit maksaa vakuutuksen yhdessä tai useammassa erässä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus tulee voimaan aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu, ja on voimassa toistaiseksi. Vakuutus päättyy, kun irtisanot sen. Myös
vakuutusyhtiö voi tietyissä tilanteissa irtisanoa vakuutuksesi, esimerkiksi jos jätät vakuutusmaksut maksamatta.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen kirjallisesti milloin tahansa vakuutuskauden aikana.
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