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1. Vakuutuksen luonne
Tämän vakuutuksen vakuutuksenottajana on Indoor Group Oy. Vakuutus on ryhmävakuutus, jonka Indoor
Group Oy on ottanut Asko tai Sotka Erämaksu rahoituksella ostoksensa tekevälle yksityishenkilölle.
Vakuutus korvaa Asko tai Sotka Erämaksu rahoituksella (jatkossa rahoitus) ostetulle huonekalulle tai
sisustustuotteelle (jatkossa tuote) aiheutuneita vahinkoja tämän vakuutusehdon mukaisesti.

2. Vakuutetut ja vakuutuksen voimassaolo
Vakuutettuna on tuotteen rahoituksella hankkinut yksityishenkilö.
Vakuutus on voimassa vuoden ajan esineen luovutuksesta ostajalle Suomessa sattuneissa vahingoissa.
Vakuutusturva päättyy, jos
•
•
•

tuote palautetaan myyjälle
rahoituksen maksuerä jää maksamatta
tuote lainataan, luovutetaan tai myydään eteenpäin.

3. Vakuutuksen kohde
Vakuutuksen kohteena on Asko ja Sotka Erämaksu rahoituksella ostettu tuote.

4. Vakuutusturva
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti tapahtuneet
vahingot. Näitä ovat esimerkiksi äkilliset ja ennalta-arvaamattomat rikkoutumiset, varkaus- tai
ilkivaltavahingot ja vuoto- tai palovahingot.

5. Rajoitusehdot
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

tuotteelle suunnittelu-, asennus-, käsittely- tai käyttövirheestä tai rakenne-, valmistus- tai
aineviasta
hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten tuotteen
- hankaantumisesta, kulumisesta, naarmuuntumisesta tai kolhiintumisesta
- homehtumisesta, kondensiosta tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä
lämpötilan vaihtelusta aiheutuneesta aineen laajenemisesta tai supistumisesta tai hajusta
lumesta tai sateesta
hyönteisistä tai tuhoeläimistä
tuotteen katoamisesta tai unohtamisesta
petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta vilpillisestä menettelystä tai sopimuksen
rikkomisesta tai vuokralaisen tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta
sellaisesta syystä, että se voidaan korvata jonkin erityislain, takuun, muun sitoumuksen tai
vakuutuksen perusteella.

Vakuutuksesta ei korvata
1. vahinkoa, jonka lemmikkieläin on aiheuttanut hampaillaan, kynsillään, virtsaamalla, ulostamalla,
oksentamalla tai tahraamalla
2. vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä; kuten esimerkiksi varkausvahinkoa, jonka
tapahtuma-aikaa, -paikkaa ja -olosuhteita ei voida tarkoin määritellä
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3.
4.
5.

tuotteen arvon alentumista, eikä takuun taikka muun kaupan yhteydessä saadun lisäedun
menettämistä tai heikentymistä vakuutustapahtuman tai sen takia tehdyn korjaustyön johdosta
vahingonselvittelykuluja tai -kustannuksia, eikä vahinkoon välillisesti liittyviä kustannuksia, kuten
puhelin- ja matkakuluja, ansionmenetystä tai muita vastaavia kustannuksia.
korjauskustannuksia siltä osin kuin ne ylittävät tuotteella ennen vahinkohetkeä olleen hinnan

6. Suojeluohjeet
Suojeluohjeissa on tavallisimpia varotoimenpiteitä, joilla vahingon synty pyritään estämään tai vahingon
laajuutta pienentämään.
Vakuutetun ja häneen samastettavan henkilön tulee noudattaa suojeluohjeita. Suojeluohjeen laiminlyönti
voi aiheuttaa sen, ettei korvausta makseta tai se maksetaan alennettuna yleisten sopimusehtojen kohdan 5
mukaisesti.
Vakuutetun ja häneen samastettavan henkilön tulee huolehtia, ettei tuotetta käytetä valmistajan,
maahantuojan tai myyjän antamien käyttö-, huolto- tai asennusohjeiden vastaisesti tai aseteta liian kovalle
rasitukselle.

6.1. Omaisuuden turvallinen käyttö ja säilytys
•

•
•
•

Vakuutuksen kohteen säilytystilojen ikkunoiden, ovien ja muiden sisäänpääsyteiden on oltava
lukitut. Omaisuuden on oltava erikseen lukittuna, kun sitä säilytetään ns. yhteistiloissa, joihin on
pääsy esimerkiksi taloyhtiön asukkailla
Ulkona tai mukana olevaa omaisuutta on varkausvahingon välttämiseksi valvottava. Jos mukana
oleva omaisuus jää ilman vakuutetun valvontaa, se on lukittava tai jätettävä lukittuun tilaan.
Kuljetettavana oleva omaisuus on pakattava kyseiselle tavaralle sopivalla tavalla niin, että se
kestää tavanomaiset sään ja kuljetuksen rasitukset.
Nesteet sekä tahraavat ja syövyttävät aineet tulee kuljettaa erikseen ja pakata niin suojaavasti,
etteivät ne voi vahingoittaa muita tavaroita.

7. Vahinkojen korvaaminen
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle vakuutuksen voimassaoloaikana äkillisesti ja ennalta
arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutunut välitön esinevahinko. Korvaamisperusteena
esinevahingossa on välittömästi vahingosta aiheutunut menetys, joten käytettyä tuotetta ei aina korvata
uuden tuotteen hinnasta.
Korvaus suoritetaan tuotteen omistajalle.

7.1. Enimmäiskorvausmäärä ja omavastuu
Enimmäiskorvausmäärä vakuutetulle tuotteelle on rahoituksella katettu osuus tuotteen ostohinnasta,
kuitenkin enintään 6000 euroa.
Esimerkiksi ostetun sohvan hinta on 2 000 euroa ja ostaja ottaa rahoituksen 1000 eurolle. Tällöin
enimmäiskorvausmäärä vahinkotilanteessa on 1000 euroa.
Vahingosta vähennetään 50 euron omavastuu.

7.2. Irtaimen esineen hinnan arvioiminen
Irtaimen esineen hinta arvioidaan ominaisuuksiltaan ja käyttökelpoisuudeltaan vastaavan uuden esineen
uudishinnan mukaan. Uudishintana käytetään hintaa, jolla lähinnä vastaava esine voidaan hankkia tilalle,
jos hankinta on mahdollista.
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Vahingoittunutta esinettä ei saa hävittää ennen vakuutusyhtiön lupaa.

7.3. Korvaamistavat
Vakuutusyhtiö korvaa esinevahingon jollakin alla olevalla valitsemallaan tavalla.
Esinevahinko korvataan ensisijaisesti maksamalla korjauskustannukset. Korjaamisella tarkoitetaan
omaisuuden palauttamista vastaavanlaiseen kuntoon, joka sillä oli ennen vahinkoa. Vakuutusyhtiöllä on
oikeus määrätä vahingoittuneen esineen korjaaja tai korjaustapa.
Korjauskustannukset maksetaan sen hinnan mukaan, jolla vakuutusyhtiö olisi tuotteen voinut korjauttaa.
Korjauskustannuksina maksetaan enintään tuotteella ennen vahinkoa ollut hinta. Jos tuotetta ei korjata,
vaikka se olisi mahdollista, korvauksena maksetaan arvioituja korjauskustannuksia vastaava rahamäärä,
enintään kuitenkin tuotteella ennen vahinkoa ollut hinta.
Jos tuotetta ei voida korjata tai se on menetetty eikä sitä ole saatu takaisin, korvauksena maksetaan
enintään esineellä välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut uudishinta vähennettynä
omavastuulla. Vaihtoehtoisesti vakuutusyhtiö voi korvata esinevahingon hankkimalla tilalle
vastaavanlaisen ja samaan käyttöön tarkoitetun tuotteen tai korvata rahakorvauksen hinnasta, jolla tilalle
olisi voitu hankkia vastaavanlainen tuote. Hankintahinnasta vähennetään omavastuu. Vahingoittunut tuote
siirtyy vakuutusyhtiön omistukseen.
Jos menetetty tuote saadaan takaisin korvauksen maksamisen jälkeen, korvauksen saajan tulee viipymättä
luovuttaa se yhtiölle tai palauttaa korvaus sen osalta.

7.4. Henkilön menettelyn vaikutus
Vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta tai evätä korvauksen kokonaan siltä vakuutetulta tai häneen
samastettavalta, joka on
•

•
•

aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Sama koskee
vakuutustapahtumaa, johon on vaikuttanut vakuutetun alkoholin tai huumaavien aineiden käyttö
(yleiset sopimusehdot, ehtokohta 6.1).
laiminlyönyt vakuutuksen suojeluohjeiden noudattamisen (ehtokohta 6 ja yleiset sopimusehdot,
ehtokohta 5.1.1)
laiminlyönyt vahingon torjumis- ja rajoittamistoimet (yleiset sopimusehdot, ehtokohta 5.2.1).
Vakuutettuun samastettavista henkilöistä kerrotaan yleisten sopimusehtojen kohdassa 7.

7.5. Korvauksen hakeminen
Vakuutetun on viipymättä ilmoitettava vakuutustapahtumasta vakuutusyhtiölle. Korvauksen hakijan on
annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun
selvittämiseksi.
Tällaisia asiakirjoja ovat ne, joiden avulla voidaan todeta vahingon sattuminen ja sen suuruus ja korvauksen
saaja. Rikoksesta on viipymättä ilmoitettava poliisiviranomaiselle.
Asiakirjat ja selvitykset korvauksen hakijan on hankittava ja toimitettava vakuutusyhtiölle omalla
kustannuksellaan.
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8. Vakuutuksen myöntäjä
Vakuutuksen myöntäjä on Vahinkovakuutusyhtiö If, Suomen sivuliike.
Vakuutusyhtiöitä valvoo Finanssivalvonta,
PL 103, 00101 Helsinki.
Vaihde 010 831 51, faksi 010 831 5328,
www.finassivalvonta.fi.
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If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
PL 4, 00025 IF
Y-tunnus: 1602149-8
Asko ja Sotka ostoturvalle

Puhelin: 010 19 15 15
www.if.fi

If Vahinkovakuutus Oyj, Ruotsi
Rekisteröity kotipaikka Tukholma
Kotipaikan Y-tunnus: 516401-8102
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