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Ifin omaisuusvakuutuksessa yrityksen omaisuusriskit 
jaetaan selkeisiin kokonaisuuksiin. Vakuutuskirjasta 
näet helposti vakuutetut omaisuuskohteet, vakuutuksen 
voimassaoloalueen ja kullekin kohteelle valitsemasi 

turvalaajuuden ja omavastuun.

Omaisuus jaotellaan:
• Asuinrakennukset, mm. asunto-osakeyhtiöt
• Rakennukset, muut kuin asuinkäytössä
• Yritysirtaimisto, kuten vaihto-omaisuus, koneet  

ja kalusto
• Keskeytysvakuutukset
• Rakennus- ja asennustyöt, työkalut ja  

ympäröivä omaisuus
• Talousmetsä ja tonttimetsä
• Tuotantoeläimet, hevoset ja koirat

Omaisuusvakuutuksella ei vakuuteta 
seuraavia kohteita: 
• Liikennevakuutuskelpoisia ajoneuvoja ja moottorityö- 

koneita
• Aluksia vesi- ja ilmaliikenteessä
• Maaperää ja vesialuetta
• Kasvavaa satoa avomaalla

Yritysten omaisuusvakuutus

Yritysten ja yhteisöjen omistamien tuotantoeläinten, 
hevosten ja koirien vakuutusratkaisut ovat yksinkertaisia 
ja helppohoitoisia. Tuotantoeläimet on pääosin 
mahdollista vakuuttaa eläinmäärän perusteella 
täysarvoratkaisuilla. Joillakin eläintyypeillä saatavilla 

on vain euromääräisiä ratkaisuja. Hevosen ja koiran 
yksilöllisiin vakuutuksiin voi liittää myös hoitokuluturvan 

joko vamman tai sairauden varalta.

Eläimiä koskevat vakuutusratkaisut
ja kohteet

Vakuutusratkaisuksi voi valita suppean tason, jolloin 
vakuutuksesta korvataan eläimen menetys tulipalo-, 
salamanisku-, sähköilmiö- tai villieläinvahingon 
seurauksena. Perustasoinen vakuutus korvaa edellisten 

lisäksi myös rikoksen ja tapaturman aiheuttaman 
menetyksen. Täysturva tuo turvaa myös sairauden 
aiheuttamiin eläinten menetyksiin.

Valitse sopiva turvataso

Eläinvakuutukset tehdään yleensä jatkuvana, 
automaattisesti uudistuvana vakuutuksena.

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan määritellyssä 
vakuutuspaikassa. Vakuutuspaikka on yleensä tilan osoite, 
mutta vakuutus on voimassa myös muualla tilan alueella.

 

Hevosten ja koirien osalta vakuutus on voimassa kaikkialla 
Suomessa. Pohjoismaissa, EU:ssa ja Sveitsissä vakuutus 
on voimassa tilapäisesti enintään yhden vuoden ajan. 
Hevosen tai koiran hoitokuluturva ei ole voimassa 
ulkomailla, jos sairaus tai tapaturma on alkanut Suomessa.

Vakuutuksen voimassaolo



Vakuutus korvaa eläimen markkina-arvon valitun turvan 
mukaisen vahinkotapahtuman seurauksena, kun eläin 
kuolee tai joudutaan hätäteurastamaan.

Tuotantoeläimet vakuutetaan eläinlajeittain, kukin laji 
erikseen. Naudat, siat ja osin myös siipikarja voidaan 
vakuuttaa eläinmäärän perusteella täydestä arvostaan. 

Eläinlajista riippumatta eläimet voidaan vakuuttaa 
enimmäiskorvausmäärällä, ryhmänä tai yksilöllisesti.

Vakuutuksen kohteena eivät ole eläinten poikaset 
seuraaviin rajoihin asti, ellei erikseen mainittu:

• Naudoilla alle 1 kk ikäiset vasikat
• Sioilla alle 30 kg painoiset porsaat
• Siipikarjalla alle 1 viikon ikäiset untuvikot
• Lampailla ja vuohilla alle 1 kk ikäiset karitsat/kilit

Palovahingon varalta poikaset kuitenkin kuuluvat 
automaattisesti emoeläimen vakuutukseen.

Hoitokulut voidaan liittää hevosen ja koiran yksilölliseen 
vakuutukseen. Hoitokuluturva korvaa hoitokuluja valitun 
turvalaajuuden mukaan, perustasolla tapaturman hoidon 
ja täysturvassa myös sairauden hoidon kustannuksia. 
Hoitokuluilla tarkoitetaan eläinlääkärin kustannuksia, 
tämän määräämiä lääkekustannuksia, välttämättömiä 
tutkimuksia kuten röntgeniä ja klinikan päivähoitomaksuja.

Mitä vakuutus korvaa ja miten?

Kuhunkin turvatasoon liittyy rajoituksia. Turvat eivät 
yleisesti korvaa sellaista vahinkoa, johon korvaus on 
saatavissa muualta, esim. erityislain perusteella tai 
muuten julkisista varoista eikä myöskään vahingon 
johdosta saamatta jääviä tukia. 

Rikosturvassa on erikseen rajoitettu turvan ulkopuolelle 
mm. eläimen katoaminen ilman ryöstöä tai murtoa sekä 
kavallus. Tapaturmavahingon keskeisiä rajoituksia ovat 
synnynnäinen vika, vamma, joka on syntynyt ennen 
vakuutuksen voimaantuloa sekä eläinten laiminlyönnistä 
tai eläinlääkärin ohjeiden noudattamatta jättämisestä 
aiheutuvat vahingot.

Täysturvan rajoituksissa on edellisten lisäksi rajoituksia 
mm. sellaisista menetyksistä, jotka johtuvat salmonellan 
tai muun tarttuvan taudin aiheuttamaa arvon alentumista.

Hevosen täysturvassa korvauksen ulkopuolelle jäävät 
myös rasitusvammat ja käytösongelmista johtuva 
lopettaminen.

Ehdoissa on myös rajoja sille, kuinka suuri osa eläimistä 
pitää vähintään menettää yksittäisessä vahingossa, jotta 
vahinko olisi korvattava:

• emakoita 4 kpl
• lihasikoja tai porsaita 10 % vakuutetun eläinryhmän 

kokonaismäärästä
• siipikarjaa 15 % vakuutetun eläinryhmän kokonais- 

määrästä
• lampaita tai vuohia 4 kpl

Esimerkkejä rajoituksista

Jokaiseen vahinkoon liittyy omavastuuosuus eli 
korvauksesta vähennettävä rahamäärä, joka jää sinun 
itsesi maksettavaksi. Omavastuun voi valita useista 
vaihtoehdoista. Usein on taloudellisesti järkevää valita 
suurempi omavastuu. Tällöin pienemmät vahingot 
jäävät vahingonkärsineelle ja vakuutus korvaa ne, joissa 
taloudelliset menetykset ovat tuntuvia. Omavastuun 
suuruus vaikuttaa vakuutuksen hintaan.

Hoitokuluturvan omavastuu on 25% kulujen määrästä, 
kuitenkin vähintään vakuutuskirjalle merkitty 
omavastuu. Hoitokuluissa omavastuu on tapaturma- tai 
sairauskohtainen. 

Vahingosta vähennetään omavastuu
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Vakuutus on sopimus
Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Sopimuksen 
perusteella määräytyy vakuutusturvan laajuus ja 
oma- vastuu. Sopimuksen keskeinen sisältö kerrotaan 
vakuutuskirjassa.

Vakuutusmaksu ja sen maksaminen
Vakuutuksen maksuun vaikuttavat vakuutuskohteesta 
riippuen muun muassa

• vakuutuksenottajan toimiala, toimipisteen sijainti, 
vakuutus- ja vahinkohistoria

• vakuutuskohteen ominaisuudet ja käyttötarkoitus
• vakuutusturvan laajuus ja omavastuu. 

Vakuutus pysyy voimassa, kun vakuutusmaksu maksetaan 
viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutusmaksua ei ole 
maksettu, If irtisanoo vakuutuksen päättymään 14 vuoro- 
kauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

 

Vakuutussopimuksen muuttaminen ja 
sen päättyminen
Vakuutus on voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan. 
Vakuutuksen kohteessa tapahtuvista muutoksista tulee 
ilmoittaa yhtiöllemme.

Vakuutusyhtiö voi muuttaa vakuutusehtoja ja -maksuja 
vakuutuskauden vaihtuessa vakuutusehdoissa kerrotuilla 
edellytyksillä. Lisäksi vakuutusyhtiö voi tehdä niihin 
muutoksia, jotka eivät vaikuta vakuutusturvasi keskeiseen 
sisältöön. Muutoksista ilmoitamme sinulle etukäteen.

Vakuutuksesi voi päättyä:

• ennalta sovittuna ajankohtana
• kun ilmoitat siitä kirjallisesti yhtiöömme
• vakuutusyhtiön päätöksellä kesken vakuutuskauden, jos 

vakuutusmaksua ei ole maksettu
• vakuutusyhtiön päätöksellä muissa vakuutusehdoissa ja 

laeissa mainituissa tilanteissa

Vakuutus on sopimus
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If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö. 
Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5360.

Eläinvakuutukseenkin liittyy suojeluohjeita, joita 
noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä 
ja pienentää vahinkoja. Internetsivuiltamme löytyy lisäksi 
tulitöitä koskevia turvallisuusohjeita, jotka ovat osa 
suojeluohjeita. Suojeluohjeiden laiminlyönnistä saattaa 
seurata korvauksen alentaminen.

Eläimiin liittyvät suojeluohjeet ovat pääosin rakennusten 
turvallisuuteen liittyviä ohjeita. Eläinten turvallisuus 
esim. paloriskin osalta on riippuvainen rakennuksen 
turvallisuudesta. Suojeluohjeissa on myös vaatimuksia 
suojavaatteista ja desinfioinnista tartuntatautien 
leviämisen ehkäisemiseksi.

Maatalouteen liittyy myös viranomaismääräyksiä mm. 
eläintautilakia ja tuettavaa rakentamista koskien.

Tutustu vakuutuksen mukana saamiisi suojeluohjeisiin 
ja toimi niiden mukaan. Huomaathan että kaikki 
suojeluohjeet eivät liity korvattaviin vahinkoihin vaan 
niissä on myös ohjeita turvalliseen toimintaan.

Pidä huolta omaisuudestasi

Tee vahinkoilmoitus 

Omilla sivuillasi 

osoitteessa if.fi


