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Jos vakuutuskirjaan on merkitty, että koti-irtaimistolle on otettu LaajaPlus-turva, irtaimiston vahingot korvataan Kodin omaisuusvakuutusehtojen mukaan 
noudattaen seuraavia laajennuksia: 
  
1. Vakuutettu irtaimisto 
LaajaPlus-turvassa on korotettu joidenkin esine- tai omaisuusryhmien enimmäiskorvausmääriä. Vakuutuksen kohteena olevien yksittäisten esineiden tai 
tiettyjen esine- tai omaisuusryhmien enimmäiskorvausmäärät on kerrottu seuraavassa taulukossa. 
 

 

Kohde Enimmäis- 
korvaus- 
määrä euroa 

Yksittäinen esine tai kokoelma 17 000 
 

Enintään 17 000 euron hintaisia yksittäisiä taide-
teoksia, koruja ja muita arvoesineitä yhteensä 

50 000 
 

Enintään 17 000 euron hintaisia yksittäisiä esi-
neitä, jotka kuuluvat samaan esineryhmään tai 
joilla on sama tai samantyyppinen käyttötarkoi-
tus (esim. aseet, kalastusvälineet, pöytähopeat, 
soittimet) yhteensä  

50 000 

Polkupyörä tai sähköinen liikkumisväline varus-

teineen 

5 000 

Moottoriajoneuvossa, matkailuautossa, perävau-
nussa, asuntoperävaunussa tai veneessä pysy-
västi tai tilapäisesti säilytettävä kodin ja vapaa-
ajan asuinrakennuksen irtaimisto varkaus- ja ilki-
valtavahingoissa 

3 500
  
 

Kerros-, rivi- ja paritalojen kellarikomeroissa ja 
muissa asunnon hallintaan ja käyttöön liittyvissä 
ulkopuolisissa varastoissa pysyvästi tai tilapäi-
sesti säilytettävä irtaimisto yhteensä 

3 500 
 

Soutuveneeksi valmistettu vene tai kanootti sekä 
niihin kuuluva enintään kahdeksan hevosvoiman 
perämoottori yhteensä 

3 500 
 

Ansiotoiminnassa käytettävät työkalut, työväli-
neet ja laitteet yhteensä 

2 000 
 

Rahaa ja arvopapereita vakuutuspaikassa      500 

Rahaa ja arvopapereita vakuutuspaikan ulko-
puolella 

200 

 
  
2. Matkatavarat ulkomaanmatkalla 
LaajaPlus-turva matkatavaravahingon omavastuu on 50 euroa, mikäli vahingon määrä on enintään 3 500 euroa. Määrä voi sisältää rahaa 500 euroon 
saakka. Matkatavarakohde on voimassa enintään 45 vuorokautta kestävällä ulkomaanmatkalla. 
 
3. Korvattavat vahingot 
LaajaPlus-turvasta korvataan Kodin omaisuusvakuutusehtojen mukaiset vakuutustapahtumat. Erityisesti huomioon otettavia ovat kohdat 3 Vakuutusturvat, 
4 Vakuutuksen yleiset rajoitukset ja 5 Suojeluohjeet. 
 
4. Vahinkojen korvaaminen 
Omaisuuden hinnan arvioimisessa ja vahingon määrän laskemisessa noudatetaan Kodin omaisuusvakuutusehtojen säännöksiä seuraavin poikkeuksin: 
 
Kannettavia tietokoneita, tabletteja, matkapuhelimia ja niitä vastaavia laitteita korvattaessa ei tehdä ehtokohdan 6.2.3.3 mukaisia ikävähennyksiä käyttöön-
ottovuodelta eikä sitä seuraavalta vuodelta.   
 
Muuta ehtokohdassa 6.2.3.3 mainittua omaisuutta korvattaessa ei tehdä ehtokohdan 6.2.3.3 mukaisia ikävähennyksiä käyttöönottovuodelta eikä kolmelta 
seuraavalta vuodelta. 
 
Lisäksi LaajaPlus-turvasta korvataan: 
 
Hole-in-one 
LaajaPlus-turvasta korvataan vakuutetun hole-in-one-lyönnistä aiheutuva kirjoittamattoman herrasmiessäännön mukainen samppanjatarjoilu kentän klubira-
vintolassa välittömästi kyseisen kierroksen jälkeen. Turva on voimassa kaikkialla maailmassa. Enimmäiskorvausmäärä on 850 euroa ilman omavastuuta. 
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