Tuoteseloste

Irtaimistovakuutus
Voimassa 1.1.2020 alkaen

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

Omaisuus jaotellaan:

Omaisuusvakuutuksella ei vakuuteta
seuraavia kohteita:
• Liikennevakuutuskelpoisia ajoneuvoja ja moottorityökoneita
• Aluksia vesi- ja ilmaliikenteessä
• Maaperää ja vesialuetta
• Kasvavaa satoa avomaalla

• 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

Kiinteistövakuutuksen vakuutusratkaisut
ja niiden erot
Yrityksen irtaimisto on mahdollista vakuuttaa eri
tavoin. Tietyillä toimialoilla vakuutus voi perustua
joko liikevaihtoon tai liiketilan huoneistoalaan. Näillä
toimialoilla irtaimisto voidaan vakuuttaa täydestä
arvostaan yhtenä kokonaisuutena.

Yrityksen toiminnan kannalta tärkeimmät koneet
vakuutetaan yleensä laajalla turvatasolla, jolloin ne on
järkevää erottaa omaksi kohteeksi. Kohteiden jaottelulla
varmistetaan tarkoituksenmukainen vakuutusratkaisu ja
oikea, riskinmukainen vakuutusmaksu.

Useimmiten irtaimisto vakuutetaan kuitenkin
enimmäiskorvausmäärällä ja jaoteltuna useampaan
kohteeseen. Koneiden ja kaluston vakuutusmäärän
tulee kattaa jälleenhankintakustannuksen lisäksi
mahdolliset kuljetus- ja asennuskulut. Vaihto-omaisuuden
vakuutusmäärän tulee kattaa myös käsittelykustannukset.

Ifin irtaimistovakuutukseen sisältyy automaattisesti
vakuutus myös arkistojen ja tiedostojen palautuskustannuksille, liikehuoneistossa säilytettävälle rahalle ja
työntekijöiden henkilökohtaiselle omaisuudelle.

Tuotannollisilla toimialoilla vaihto-omaisuuden
vakuutusmäärän tulee kattaa myös valmistevaraston
valmiusasteen mukainen myyntikate.

Tee vahinkoilmoitus
Omilla sivuillasi
osoitteessa if.fi

Tavat vakuuttaa irtaimisto			

Huomioi

Koneet ja kalusto täysarvona liikevaihdon tai pinta-alan perusteella

Pienillä yrityksillä, osalla toimialoista

Koneet ja kalusto sekä vaihto-omaisuus omilla euromäärillä

Helppo laajentaa muihin toimipaikkoihin ja
samalla myös siirtojen ajaksi

Toiminnan tärkeimmät koneet omina kohteinaan.

Laajennus kuten edellä

Mukana kuljetettavat laitteet, valintasi mukaan Pohjoismaissa,
Euroopassa tai kaikkialla maailmassa.

Aina täysturvalaajuudella

Asunnon tai mökin irtaimisto
Sisustus- ja parannustyöt

Esim. vuokralaisen tekemät pinnat
ja kiinteät asennukset

Irtaimiston vakuutukseen sisältyy 				Enimmäiskorvausmäärät
automaattisesti myös					
Arkistojen, tiedostojen ja ohjelmien palautuskustannukset varmuuskopiolta		

10 000 euroa

Rahat ja arvopaperit liikehuoneistossa murron ja ryöstön varalta			

10 000 euroa

Työntekijöiden henkilökohtainen omaisuus					

10 000 euroa

Voit korottaa vakuutusmääriä ja samalla laajentaa kattamaan
Rahat ja arvopaperit kuljetuksen aikana						

Tarvittavaan summaan asti

Vahingonhoitokustannuksia, joilla ison vahingon yhteydessä korvataan		
1 % vahingosta, enintään
työajan menetystä yms. kuluja ilman tositteita					
2 000 euroa
										

Valitse sopiva turvataso
Voit valita haluamasi turvatason. Suppea taso
antaa turvaa palon varalta, perustaso korvaa lisäksi
luonnonilmiö- ja rikosvahinkoja sekä putkivuodon
johdosta tapahtuvia kastumisvahinkoja. Laaja taso korvaa
myös mm. ulkoiset rikkoutumiset ja on laajennettavissa
sisäisen rikon varalle.

Voit laajentaa turvaa kattamaan myös lämpenemisen
aiheuttaman pilaantumisen, esim. elintarvikkeiden osalta.
Voit halutessasi vakuuttaa myös puhdistuskustannukset
epidemiavahinkojen yhteydessä.

Irtaimiston turvatasot
Mitä turvatasot sisältävät

			Laaja		Perus		Suppea

Palon, noen tai savun aiheuttamat vahingot

●

●

●

●

Rikoksina Murron ja ryöstön

●

●

Rakennuksen LVI tekniikan rikkoutumisen
ja Vuotovahingon

●

●

Muu vahinkotapahtuma

●

Luonnonilmiöinä Myrskytuuli, poikkeuksellinen
rankkasade, raesade, villieläin

Valinnaiset lisäturvat
Sisäinen rikkoutuminen, esim. oikosulun tai
salaman johdosta

●

Vaatii lisäturvan
●

Vain Laajan tason yhteydessä

●

Laajan ja Perustason yhteydessä

●

Laajan ja Perustason yhteydessä

Kylmäsäilytystuotteiden lämpeneminen

●

Vain Laajan tason yhteydessä

Epidemiavahinko, puhdistus ja hävitys

●

Mahdollista keskeytysvakuutuksen kautta

Ikkunan tai oven lasin rikkominen
Maaperän puhdistaminen omaisuusvahingon
seurauksena

Vakuutuksen voimassaolo
Vakuutus on voimassa vakuutuspaikassa, ellei
erikseen toisin ole mainittu. Irtaimistovakuutuksen
voimassaoloalueen voi laajentaa, jolloin vakuutus korvaa
myös kuljetuksen aikaisia vahinkoja 20 000 euroon asti.
Tätä kalliimmat laitteet voidaan vakuuttaa kuljetuksen
ajan koko vakuutusmäärästä. Tämä kannattaa tehdä, jos
eri paikoissa käyttäminen on osa normaalia liiketoimintaa.

Matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet, erilaiset
mittauslaitteet yms. vakuutetaan Mukana kuljetettavina
laitteina ja niiden osalta voimassaoloalueeksi voit valita
Pohjoismaat, Euroopan tai koko maailman.
Tavallisesti vakuutus on voimassa vakuutuskauden ja
uudistuu automaattisesti seuraavalle kaudelle.

Mitä vakuutus korvaa ja miten?
Vakuutus korvaa äkillisesti ja ennalta arvaamatta
sattuneita omaisuusvahinkoja valitsemasi turvan mukaan.
Vakuutustapahtuman tulee olla todennettavissa: miten,
missä, milloin ja mitä tapahtui, mikä aiheutti vahingon.
Suoranaisten omaisuusvahinkojen lisäksi korvataan
kustannuksia, jotka aiheutuvat vahingon torjumisesta.
Esimerkiksi, kun avaimet varastetaan murtautumalla
ja on pelättävissä niiden käyttöä, lukituksen uudelleensarjoituskustannukset ovat korvattavia.

Korvauksen määrä

Irtaimiston arviointi
Lähtökohtaisesti korvauksen perusteena on
korjauskustannukset tai uuden vastaavan hankkiminen.
Korvausta voi alentaa omaisuuden heikko kunto. Mikäli
omaisuuskohteen tekninen arvo ennen vahinkoa
on alle puolet uuden vastaavan arvosta, korvataan
vakuutuksesta enintään tekninen arvo. Omaisuuden
ikääntyessä sen rikkoutumista ei pidetä enää täysin
ennalta-arvaamattomana, eikä sen arvokaan vastaa enää
uuden arvoa. Siksi rikkoutumisvahingoissa sovelletaan
ikävähennystä.

Korvauksen määrä perustuu vahinkoa kärsineen
omaisuuden arvoon tai hintaan. Käytetty omaisuus
korvataan ensisijaisesti korjauttamalla tai hankkimalla
tilalle vastaava omaisuus. Korjaamisen yhteydessä ei
korvata omaisuuden arvon alenemista tai vahinkoon
liittymättömiä muutos- tai parannustöitä.

Esimerkkejä ikävähennyksistä
Vakuutuskorvausta laskettaessa tehdään vakuutetun
omaisuuden ikään perustuva 5 prosentin vuosittainen
vähennys. Ikävähennystä ei tehdä käyttöönottovuotta
seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana. Vähennys
lasketaan kertomalla vähennysprosentti tämän jälkeen
alkaneiden kalenterivuosien määrällä. Käytännössä siis
alle 4 vuotiaan koneen rikkoutumisvahingoissa ei tehdä
ikävähennyksiä.

Ehdoissa on lueteltujen joukko nopeammin ikääntyviä
laitteita, joiden osalta ikävähennykset ovat nopeampia
ja suurempia. Niiden osalta ikävähennystä ei tehdä
käyttöönottovuotta seuraavan kalenterivuoden aikana ja
vuosittainen ikävähennysprosentti on 15%.

Esimerkkejä rajoituksista
Kaikista vahingoista ei voi saada korvausta. Vakuutus
korvaa vain äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia tapahtumia.
Jokaisessa turvassa on esitelty, mitä tapahtumia
kyseisestä turvasta korvataan ja mitä ei korvata.
Vahinkoja ei yleisesti korvata, jos vahinko aiheutuu
esimerkiksi:
• kulumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta tai muusta
vähitellen tapahtuvasta syystä
• virheellisesti suunnitellulle, rakennetulle, asennetulle tai
käyttöohjeen vastaisesti käytetylle omaisuudelle
• valmistus- tai aineviasta

Vakuutuksesta ei korvata myöskään:
• omaisuuden unohtamista tai kadottamista
• petosta tai kavallusta
• anastusta ilman murtoa tai ryöstöä
Vakuutuskohteeseen liittyvät turvat löytyvät vakuutuskirjalta kyseisen kohteen kohdalta. Kuhunkin turvaan
liittyvät korvattavat tapahtumat ja rajoitusehdot löydät
vakuutusehdoista, luvusta 5.

Vahingosta vähennetään omavastuu
Jokaiseen vahinkoon liittyy omavastuuosuus eli
korvauksesta vähennettävä rahamäärä, joka jää sinun
itsesi maksettavaksi. Voit valita haluamasi omavastuun
useista vaihtoehdoista. Usein on taloudellisesti järkevää
valita suurempi omavastuu. Tällöin maksat pienemmät
vahingot itse, ja me korvaamme ne, joissa taloudelliset
menetykset ovat tuntuvia. Omavastuun suuruus vaikuttaa
vakuutuksesi hintaan.

Joissakin vahingoissa sovelletaan korkeampia
omavastuita, niistä tarkemmin ehtojen luvussa 7

Pidä huolta omaisuudestasi
Omaisuusvakuutukseen liittyy myös suojeluohjeita, joita
noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä
ja pienentää vahinkoja. Suojeluohjeiden laiminlyönnistä
saattaa seurata korvauksen alentaminen tai epääminen.

Suojeluohjeita ovat esimerkiksi
määräykset
Paloturvallisuudesta
•
•
•
•

alkusammutuskalustosta
yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä
tuhopolton torjunnasta
hitsauksesta yms. tulitöiden suorittamisesta

Rikoksen torjunnasta
•
•
•
•

lukituksesta
avainturvallisuudesta
rahan ja arvopaperien säilyttämisestä
murtohälytysjärjestelmästä

Ohjelmien ja tiedostojen varmistamisesta
Tutustu vakuutuksen mukana saamiisi suojeluohjeisiin ja
toimi niiden mukaan. Huomaathan, että netistä löytyvä
Tulitöiden turvallisuusohje on osa suojeluohjetta, vaikka
sitä ei toimitetakaan vakuutuskirjan mukana.

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 vuorokauden 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
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