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Vastuuvakuutus

VA 04, erityisehdot 319 – 396, voimassa 1.1.2021

319 Huolto- ja korjausliike
1 Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen 
VA 01 kohdasta 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan 
myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjatta-
vaksi otetulle asiakkaan laitteelle tai esineelle.
2 Huolto- tai korjaustyötä suoritettaessa tai sen seurauk-
sena työn kohteena olleelle laitteelle tai esineelle aiheutettu 
vahinko korvataan kuitenkin vain, kun
• vahinko aiheutuu laitteelle tai esineelle sitä siirrettäessä 

huoltopisteen sisällä tai sen alueella,
• vahinko aiheutuu laitteen tai esineen putoamisesta.
3 Vakuutuksesta korvataan myös kuljetusvälineen kuljetta-
jan tuottamuksesta aiheutunut laitteen tai esineen tai sen 
osan vaurioituminen sitä vakuutuksenottajan toimesta
• huolto- tai korjaustoimeen välittömästi liittyvästä syys-

tä siirrettäessä tai
• sitä haettaessa huolto- tai korjaustehtävää varten asi-

akkaalta tai palautettaessa mainittujen toimenpiteiden 
jälkeen asiakkaalle.

Edellytyksenä on, että kuljetusvälineen kuljettajana toimii 
joko vakuutuksenottaja itse tai sellainen henkilö, josta hän 
on vahingonkorvauslain mukaisessa vastuussa ja että 
kuljettajalla on asianmukainen ajokortti.

4 Rajoitukset 
Vakuutuksen perusteella ei korvata vahinkoa,
• joka syntyy laitteen, esineen tai sen osan varkaudesta, 

murrosta tai näiden yrityksestä,
• joka aiheutuu tulen tai räjähdyksen seurauksena huol-

lettavana, korjattavana tai muuten huoltopisteessä tai 
sen alueella olevalle laitteelle, esineelle tai sen osalle,

• joka kohtaa vakuutuksenottajan kaupintavarastoon 
kuuluvaa omaisuutta.

320 Autohuoltamo ja -korjaamo
1 Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen 
VA 01 kohdasta 3.2.2, 3.2.3 ja 3.2.18 vakuutukseen sisäl-
tyy seuraavin rajoituksin korvausvastuu vahingosta, joka 
aiheutetaan huollettavaksi, korjattavaksi, asennettavaksi tai 

säilytettäväksi otetulle asiakkaan ajoneuvolle tai sen osalle. 
Vakuutus kattaa myös ajoneuvon huolto- tai korjaustyöhön 
liittyvän koeajon tai ajoneuvon siirron aikana sille aiheute-
tun vahingon.

2 Rajoitukset
2.1 Vakuutukseen ei sisälly vahinko, jonka syynä on jatkuva 
huolimattomuus.
2.2 Korvattavan vahingon korjauskustannuksista vähenne-
tään se työn ja varaosien osuus, joka koostuu alkuperäisen 
toimeksiannon mukaisen työn uudelleen tekemisestä. 
Vähennys suoritetaan siinäkin tapauksessa, että työn suo-
rittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja.
2.3 Vakuutukseen ei sisälly vahinko, jonka asianmukaista 
ajokorttia vailla oleva henkilö on moottoriajoneuvoa kuljet-
taessaan sille aiheuttanut.
2.4 Vakuutukseen ei sisälly vahinko, joka syntyy ajoneuvon, 
sen osan tai ajoneuvossa olevan omaisuuden ilkivaltaisesta 
vahingoittamisesta, luvattomasta käyttöönottamisesta, 
varkaudesta, murrosta tai niiden yrityksestä.
2.5 Vakuutukseen ei sisälly vahinko, joka aiheutuu tulen 
tai räjähdyksen seurauksena ajoneuvolle tai sen osalle tai 
siinä olevalle omaisuudelle. Tällaista vahinkoa ei korvata 
siinäkään tapauksessa, että vahinko aiheutuu korjaustyön 
yhteydessä tai sen seurauksena.
2.6 Vakuutukseen ei sisälly vahinko, joka kohtaa vakuu-
tuksenottajan kaupintavarastoon kuuluvaa tai muutoin 
myytäväkseen ottamaa ajoneuvoa.
2.7 Vakuutukseen ei sisälly vahinko, joka kohtaa korjaa-
moalueen ulkopuolella muulla kuin omalla konevoimalla 
kuljetettavaa ajoneuvoa.

321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana 
oleva omaisuus
Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen 
(VA 01) kohdista Käytettävänä oleva omaisuus ja Käsitel-
tävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus, sekä Kansain-
välisen vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen (VA 11 ja 
VA 12) kohdista Käytettävänä oleva omaisuus ja Käsitel-
tävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus vakuutuksesta 
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korvataan myös vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa 
vakuutuksenottajan tai vakuutetun hallussa, käsiteltävänä, 
huolehdittavana ja suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen 
alaisena olevalle omaisuudelle aiheutetut vahingot.
Tämän erityisehdon perusteella ei kuitenkaan korvata 
vahinkoa, joka on aiheutunut
• vakuutetun säilytettävänä tai nostotoiminnan kohteena 

olevalle omaisuudelle
• vakuutetun vuokralle ottamalle tai muulla tavoin va-

kuutetun käytössä olevalle käyttöomaisuuteen rinnas-
tettavalle omaisuudelle.

Tämän erityisehdon perusteella ei myöskään korvata 
vahinkoa, kun korvausvastuu perustuu
• huolinta-, varastointi- tai kuljetustoimintaan tai tie-

kuljetussopimuslakiin, vastaavaan ulkomaisen lakiin, 
CMR-yleissopimukseen tai muuhun kuljetusmuotoa 
koskevaan kotimaiseen tai ulkomaiseen lakiin, mää-
räykseen tai sopimukseen taikka Pohjoismaisen Spe-
ditööriliiton yleisten määräysten mukaiseen huolitsijan 
vastuuseen.

Vakuutuksesta yhden vakuutuskauden aikana maksetta-
vien korvausten yhteisenimmäismäärä on torjuntakus-
tannukset sekä selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeu-
denkäyntikulut mukaan lukien enintään vakuutuskirjaan 
merkitty vakuutusmäärä.
Tämän ehtokohdan perusteella ei korvata vakuutettujen 
toisilleen aiheuttamia vahinkoja.
Muilta osin noudatetaan Toiminnan vastuuvakuutuksen 
(VA 01) tai Kansainvälisen vastuuvakuutuksen (VA 11 ja VA 
12) vakuutusehtoja sekä vakuutuskirjassa todettua.

322 Maanrakennustyö
Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehto-
jen VA 01 kohdasta 3.1 vakuutuksesta korvataan myös 
vahinko, joka aiheutuu vakuutuksenottajan tai hänen 
työntekijänsä tuottamuksesta suoritettaessa työkoneella 
työtä olosuhteissa, joissa vakuutuksenottaja vahingonkor-
vauslain mukaan on työn teettäjään nähden työntekijään 
rinnastettava.
Vakuutuksenottajan tulee ennen työhön ryhtymistä 
hankkia selvitys työalueen kaapeleista ja putkista niiden 
haltijalta ja ottaa niiden sijainti huomioon työn suorittami-
sessa. Vahingon koskiessa maahan upotettua kaapelia tai 
putkea on vakuutusyhtiölle toimitettava kaapelin tai putken 
haltijan kirjallinen todistus siitä, että kartta tai maastossa 
suoritettu näyttö oli toimitettu ennen työhön ryhtymistä.
Jos kaapeli- tai putkivahingossa ei vakuutusyhtiölle ole toi-
mitettu edellä mainittua todistusta, vähennetään omavas-
tuuna vakuutuskirjassa mainitun omavastuun sijasta 25 % 
vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjassa 
mainitun omavastuun määrä.

323 Venekorjaamo
1 Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehto-
jen VA 01 kohdasta 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutukseen sisältyy 
seuraavin rajoituksin korvausvastuu vahingosta, joka 
aiheutetaan huollettavaksi, korjattavaksi, asennettavaksi tai 

huollon ajaksi säilytettäväksi otetulle asiakkaan veneelle tai 
sen osalle.

2 Rajoitukset
2.1 Vakuutukseen ei sisälly vahinko, jonka syynä on jatkuva 
huolimattomuus.
2.2 Toimeksiantoon kuuluvaa työtä suoritettaessa sen 
kohteelle aiheutettu vahinko sisältyy vakuutukseen vain, 
kun vahinko
• sattuu polttoaineen täytössä, voitelussa, öljyn, öljyn-

suodattimen, ilmansuodattimen tai nesteiden tar-
kistuksessa tai vaihdossa, akun, sytytystulppien tai 
katkojan kärkien vaihdossa tahi potkurin irrotuksessa 
tai kiinnityksessä, tai

• todetaan vasta sen jälkeen, kun vene on luovutettu 
asiakkaalle.

2.3 Veneelle tai sen osalle siirrettäessä ja nostettaessa 
aiheutettu vahinko sisältyy vakuutukseen vain, kun se
• aiheutetaan korjaamorakennuksen sisällä, telakan tai 

korjaamon alueella, siihen alueeseen välittömästi liitty-
vällä alueella tai mainitun alueen ja lähimmän vesiltä-
nostoluiskan välillä, 

• aiheutuu putoamisesta nosto- tai muusta laitteesta. 
Nostamisesta veneelle tai sen osalle muutoin aiheutet-
tu vahinko ei sisälly vakuutukseen, 

• aiheutetaan kuljetettaessa venettä sen omalla ko-
nevoimalla sen huollon, korjauksen, asennuksen tai 
työaikana tapahtuvan koeajon tai veneen noudon ja 
palautuksen vuoksi.

2.4 Vakuutukseen ei sisälly vahinko, joka syntyy veneen, 
sen osan tai veneessä olevan omaisuuden luvattomasta 
käyttöönottamisesta, varkaudesta, murrosta tai niiden 
yrityksestä.
2.5 Vakuutukseen ei sisälly vahinko, joka aiheutuu tulen tai 
räjähdyksen seurauksena veneelle tai sen osalle tai siinä 
olevalle omaisuudelle.
2.6 Vakuutukseen ei sisälly vahinko, joka kohtaa vakuu-
tuksenottajan kaupintavarastoon kuuluvaa tai muutoin 
myytäväkseen ottamaa venettä tai venettä, joka on 
rinnastettavissa vakuutuksenottajan käyttöomaisuuteen 
riippumatta siitä, kuka veneen omistaa.

324 Vuokralaisen vastuu
1 Korvattavat vahingot
Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen 
VA 01 ja Kansainvälisen vastuuvakuutuksen vakuutusehto-
jen (VA 11 ja VA 12) kohdista Käytettävänä oleva omai-
suus ja Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus 
vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut 
vakuutetun vuokraamille tai hallussaan pitämille huoneis-
toille tai näiden huoneistojen irtaimistolle. 
Poiketen rajoitusehtojen kohdasta Liikennevahinko va-
kuutuksesta korvataan myös vakuutetun vuokraamalleen 
kiinteistölle aiheuttama liikennevahinko, jota ei korvata 
liikennevakuutuksesta. 
Tämä vakuutus on toissijainen suhteessa kiinteistön palo-
vakuutukseen.
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2 Rajoitukset
2.1 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu 
vuokralle otetun omaisuuden kulumisesta, ruostumisesta, 
syöpymisestä, hajusta, pilaantumisesta, homehtumises-
ta, lahoamisesta, sienettymisestä, aineen väsymisesta, 
vanhentumisesta tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta 
ilmiöstä.
2.2 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka syntyy vakuu-
tuksenottajan samankaltaisesta usein toistuvasta huoli-
mattomuudesta.
2.3 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu 
suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhees-
tä tai huoltokorjausten tai kunnossapidon laiminlyönnistä.
2.4 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka syntyy vakuu-
tusturvan tarkoittamalle omaisuudelle sellaisista tekijöistä, 
teosta tai olosuhteista, joiden perusteella vahingoittuminen 
on ollut ennalta arvattavissa.

3 Suojeluohjeet
Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutu-
sehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. 
Jos vakuutettu laiminlyö suojeluohjeiden noudattamisen, 
hänelle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se evätä 
yleisten sopimusehtojen kohdan 6.3 mukaisesti.
3.1 Kiinteistön öljysäiliöt ja niihin liittyvät öljyputkistot on 
tarkastettava ensimmäisen kerran kymmenentenä käyt-
tövuotena ja tämän jälkeen terässäiliöt joka viides vuosi ja 
muut säiliöt joka kymmenes vuosi. Käytöstä poistetuista 
lämmitysöljysäiliöistä on poistettava lämmitysöljy, tehtävä 
laitteistot vaarattomiksi ja poistettava täyttöyhteys seuraa-
van lämmityskauden alkuun mennessä.
3.2 Vesijohtoja ja viemäreitä käytettäessä on jatkuvasti 
valvottava, että vedet ohjautuvat viemäriin ja että viemä-
rissä ei ole tukoksia.
Vakuutusmäärä vahinkoa kohden ja vakuutuskauden aika-
na on yhteensä 50.000 euroa.

330 Käsiteltävänä ja huolehdittavana 
oleva omaisuus
Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen 
VA 01 kohdasta 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan 
myös vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa käsiteltä-
vänä tai huolehdittavana olevalle omaisuudelle aiheutettu 
vahinko.
Tämän erityisehdon perusteella ei kuitenkaan korvata 
vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksenottajan vuokralle 
ottamalle tai muulla tavoin vakuutuksenottajan käytössä 
olevalle käyttöomaisuuteen rinnastettavalle omaisuudelle. 

331 Potilaan omaisuus
Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen 
VA 01 kohdasta 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös kä-
siteltävää tai säilytettävää potilaan omaisuutta kohdannut 
vahinko.

332 Tavaran säilytys
Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen 
VA 01 kohdasta 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös 

säilytettäviksi otettuja pukimia ja henkilökohtaisia käyttö-
esineitä kohdannut vahinko, mikäli säilö on sen hoitajiksi 
määrättyjen henkilöiden pysyvässä valvonnassa. Korvausta 
suoritetaan enintään 2.000 euroa vahinkoa kohden oma-
vastuun ollessa jokaisesta vahingosta 100 euroa.

333 Moottoriajoneuvon siirto
Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen 
VA 01 kohdasta 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahin-
ko, joka kuljettajan tuottamuksesta aiheutuu säilytettäväksi 
otetulle asiakkaan moottoriajoneuvolle sitä siirrettäessä 
säilytyspaikassa tai sen ulkopuolella säilytykseen tuomista tai 
palauttamista varten edellyttäen, että siirron suorittaa tehtä-
vään määrätty henkilö, jolla on asianmukainen ajokortti.

334 Vesiliikenne
Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen 
VA 01 kohdasta 3.2.14 vakuutuksesta korvataan myös 
vahinko, joka aiheutuu rekisteröitävän aluksen tai rekiste-
röitävän veneen käytöstä.

335 Kauko-ohjattu ilma-alus
Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen 
(VA 01) kohdasta Vesi- ja ilma-aluksen käytöstä aiheu-
tunut vahinko, sekä Kansainvälisen vastuuvakuutuksen 
vakuutusehtojen (VA 11 ja VA 12) kohdasta Vesi- ja 
ilma-alus vakuutuksesta korvataan myös vakuutuskirjassa 
mainitussa toiminnassa vakuutuksenottajan tai vakuutetun 
kauko-ohjatulla ilma-aluksella (RPAS, Remotely Piloted 
Aircraft System ja EVLOS, Extended Visual Line of Sight) 
aiheuttamat vahingot.
Tämän erityisehdon edellytyksenä on, että 
• ilma-aluksen lentoonlähtömassa ei kuormineen, varus-

teineen ja polttoaineineen ylitä 20 kg
• ilma-alus ei ole suihkumoottorikäyttöinen
• ilma-alusta käytetään vain kaupalliseen tarkoitukseen
• kaikki tässä toiminnassa vaadittavat kirjalliset luvat on 

hankittu ja ne ovat voimassa sekä kaikkia tätä toimin-
taa koskevia lakeja ja määräyksiä on noudatettu

• lentotoimintaa harjoittavalla tulee olla tämän toiminnan 
harjoittamisessa kulloinkin edellytetty koulutus ja siitä 
voimassa oleva todistus

• lennättämisen tulee tapahtua näköyhteys säilyttäen 
(VLOS, Visual Line of Sight ja EVLOS, Extended Visual 
Line of Sight).

Määrittely: VLOS tarkoittaa lentotoimintaa, jossa lennät-
täjän ja ilma-aluksen välimatka on alle 500 metriä ja jossa 
välitön näköyhteys ilma-alukseen säilyy koko ajan. EVLOS 
tarkoittaa lentotoimintaa, jossa kauko-ohjaustähystäjä 
tarkkailee kauko-ohjattua ilma-alusta ympäröivää ilmatilaa 
ilman apuvälineitä ja avustaa kauko-ohjaajaa varmista-
maan lennon turvallisuuden.
Tämän erityisehdon perusteella korvataan vain suoranai-
nen ilma-aluksen lennättämisellä aiheutettu henkilö- tai 
esinevahinko. Erityisehdon perusteella ei mm. korvata 
vahinkoa, joka johtuu yksityiselämän loukkaamisesta, 
puhdasta taloudellista vahinkoa eikä ympäristövahinkoa. 
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Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa siltä osin 
kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen tai muuhun 
sitoumukseen ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman 
mainittua sitoumusta. 
Vakuutuksesta yhden vakuutuskauden aikana maksetta-
vien korvausten yhteisenimmäismäärä on torjuntakus-
tannukset sekä selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeu-
denkäyntikulut mukaan lukien enintään vakuutuskirjaan 
merkitty vakuutusmäärä.
Muilta osin noudatetaan Toiminnan vastuuvakuutuksen 
(VA 01) tai Kansainvälisen vastuuvakuutuksen (VA 11 ja VA 
12) vakuutusehtoja sekä vakuutuskirjassa todettua.
Voimassaoloalue: vakuutuskirjaan merkitty voimassa-
oloalue pois lukien kuitenkin USA ja Kanada.

340 Vartioimistoiminta
Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen 
VA 01 kohdasta 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös 
laissa yksityisistä turvallisuuspalveluista tarkoitetussa 
vartioinnissa vartioinnin kohteena olevalle omaisuudelle 
aiheutettu vahinko.
Varkaudesta, murrosta, katoamisesta, tulipalosta, neste-
vuodosta, tuotteiden säilytyslämpötilan muuttumisesta tai 
koneiden rikkoutumisesta aiheutunut vahinko korvataan 
vain siltä osin, kun vakuutetun tuottamuksellinen toiminta 
tai laiminlyönti on lisännyt aiheutuneen vahingon määrää. 
Jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon lisääntymisen 
tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, sovelletaan 
Toiminnan vastuuvakuutuksen VA 01 ehtoa 3.2.22 (tahalli-
sesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu vahinko).

343 Räjäytystyö
Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen 
VA 01 kohdasta 3.2.15 vakuutuksesta korvataan myös 
vahinko, joka aiheutuu räjäytys- tai louhintatyöstä tai 
tällaisesta toiminnasta johtuvasta maanpainumasta tai 
-siirtymästä.
Tämän erityisehdon perusteella korvattavissa vahingoissa 
on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä vakuutusyhti-
ön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana samaan vakuu-
tuskauteen kohdistuvissa esinevahingoissa.

345 Hautausmaa
Poiketen Julkisyhteisön vastuuvakuutuksen vakuutusehto-
jen VA 07 kohdasta 3.2.4 tai Toiminnan vastuuvakuutuk-
sen vakuutusehtojen VA 01 kohdasta 3.2.3 vakuutuksesta 
korvataan myös vahinko, joka aiheutuu hautausmaan 
hoidossa vieraalle omaisuudelle.

348 Maatalouslomitus
Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen 
VA 01 kohdasta 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan 
myös vahinko, jonka maatalouslomittaja aiheuttaa toimen-
sa vuoksi käsittelemälleen vieraalle omaisuudelle. Korvauk-
sen enimmäismäärä jokaisessa vahingossa on enintään 
50.000 euroa.

350 Konsulttitoiminnassa kolmannelle 
aiheutettu vahinko
Tämä lisäturva laajentaa konsulttivastuuvakuutuksen 
vakuutusmäärää kolmansille henkilöille aiheutuneiden 
henkilö- ja esinevahinkojen osalta toiminnan vastuuvakuu-
tuksen vakuutusmäärään saakka.
Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen 
VA 01 kohdasta 3.2.8 vakuutuksesta korvataan muulle 
kuin vakuutetun sopimuskumppanille aiheutettu henkilö- ja 
esinevahinko, joka perustuu virheeseen, puutteeseen tai 
laiminlyöntiin vakuutetussa konsulttitoiminnassa toiselle 
annetuissa suunnitelmissa, tutkimus- ja mittaustuloksissa, 
laskelmissa, piirustuksissa, työselostuksissa, selvityksissä, 
neuvoissa tai ohjeissa.
Tämän laajennuksen voimassaolon edellytyksenä on, että 
vakuutuksenottajalla on vakuutusyhtiössämme voimassa 
oleva konsulttitoiminnan vastuuvakuutus.

354 Ahtaustoiminta
Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen 
VA 01 kohdasta 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan 
ahtaustyötä tehtäessä ahdettavana olevalle tavaralle ai-
heutettu vahinko. Omavastuu on 25 % vahingon määrästä, 
kuitenkin vähintään 2.000 euroa tai muu tätä suurempi 
vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

362 Määräaikainen vakuutus
Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen VA 01 
kohdan 3.1 sijasta noudatetaan määräaikaisessa vakuu-
tuksessa seuraavaa ehtoa.
Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toi-
minnassa toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta 
vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan 
korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutus-
kauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

371 Uitto
Vakuutuksesta ei korvata vesilaissa tarkoitettua uittova-
hinkoa.

372 Matkatoimisto
Erityisehto 1
1 Tällä erityisehdolla 1 laajennetaan Toiminnan vastuuva-
kuutuksen vakuutusehtojen VA 01 korvauspiiriä jäljempänä 
mainittujen ehtokohtien osalta tilanteissa, joissa vakuutuk-
senottaja matkanjärjestäjänä on matkapalveluyhdistelmiä 
koskevan lain perusteella korvausvelvollinen matkustajalle 
aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu vakuutuksenottajan 
tai tämän sopimuksensa täyttämisessä apunaan käyttämän 
muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Vakuutus 
on kuitenkin voimassa vain vakuutuksenottajan hyväksi.
1.1 Vakuutuksen voimassaoloalue
Poiketen vakuutusehtojen VA 01 kohdasta 2 vakuutus on 
voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutus ei kata vahin-
gonkorvausvelvollisuutta, joka perustuu USA:n tai Kanadan 
voimassaolevaan oikeuteen tai jota käsitellään kyseisten 
valtioiden tuomioistuimissa.
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1.2 Säilytettävänä oleva omaisuus
Poiketen vakuutusehtojen VA 01 kohdasta 3.2.3 vakuu-
tuksesta korvataan myös säilytettäväksi otetulle matkus-
tajien omaisuudelle aiheutetut vahingot 2.000 euroon asti 
vahingon kärsinyttä matkustajaa kohden.
1.3 Tuotevastuu
Poiketen vakuutusehtojen VA 01 kohdasta 3.2.4 vakuutuk-
sesta korvataan valmismatkalla matkustajalle luovutetusta 
tuotteesta aiheutunut henkilö- ja esinevahinko. Tämän eri-
tyisehdon korvauspiiriin kuuluvissa vahingoissa sovelletaan 
Tuotevastuuvakuutuksen yleisiä vakuutusehtoja VA 02.
1.4 Kiinteistön omistaminen ja hallinta
Tähän vakuutukseen ei sovelleta vakuutusehtojen VA 01 
kohtaa 3.2.13.
1.5 Vesialuksen käyttö
Poiketen vakuutusehtojen VA 01 kohdasta 3.2.14 va-
kuutuksesta korvataan myös rekisteröitävän aluksen tai 
rekisteröitävän veneen käytöstä aiheutunut vahinko.
1.6 Liikennevahinko
Poiketen vakuutusehtojen VA 01 kohdasta 3.2.18 vakuu-
tuksesta korvataan myös moottoriajoneuvon liikentee-
seen käyttämisestä aiheutuneet vahingot. Vakuutuksesta 
korvataan vahingot kuitenkin ainoastaan niiltä osin, kun 
osoitetaan, ettei korvausta saada vahingon aiheuttanutta 
ajoneuvoa tai sen liikenteeseen käyttämistä koskevasta 
vakuutuksesta.
1.7 Takautumisoikeus
Vakuutuksenottaja on velvollinen avustamaan Pohjola Va-
kuutusta sen suorittamien korvausten takaisin perinnässä 
mahdollisilta muilta vahingonkorvausvelvollisilta sekä 
toimittamaan tarpeelliset selvitykset ja asiakirjat takautu-
misoikeuden toteuttamiseksi.
Muilta osin noudatetaan yleisiä vakuutusehtoja. Niiden 
rajoituksia sovelletaan myös tässä erityisehdossa tarkoi-
tettuihin, vakuutuksenottajan sopimuksensa täyttämisessä 
apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan aiheutta-
miin vahinkoihin, joista vakuutuksenottaja matkanjärjestä-
jänä on matkapalveluyhdistelmiä koskevan lain perusteella 
vastuussa.

Erityisehto 2
Poiketen Varallisuusvastuuvakuutuksen ehdoista VA 03 
vakuutuksesta ei korvata
• vahinkoa tai haittaa, joka aiheutuu matkatavaroiden 

kuljetuksen viivästymisestä
• hinnanalennusta eikä virheen korjaamisesta vakuutuk-

senottajalle aiheutunutta muuta kustannusta.

374 Kiinteistöjen hoito
Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen 
VA 01 kohdasta 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös 
hoidettavaksi otetulle kiinteistölle tai sen laitteelle aiheu-
tettu vahinko, josta vakuutuksenottajan omavastuu on 
vakuutuskirjaan merkityn omavastuun kolminkertainen 
määrä. Vakuutus ei koske hoidettavaksi otetun kiinteistön 
omistajan vastuuta.

375 Keskeytys tai toimintahäiriö
1 Vakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, 
joista vakuutuksenottaja tai vakuutettu on voimassa olevan 
oikeuden mukaan korvausvastuussa.

2 Rajoitukset
2.1 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu 
sähkön, kaasun, lämmön tai veden toimituksen tahi jakelun 
keskeytymisestä.
2.2 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu 
kulloinkin noudatettavan standardin sallimasta jännitevaih-
telusta.
2.3 Vakuutuksesta ei korvata myrskyyn, tulvaan tai 
salamaniskuun tai vastaavaan luonnonilmiöön perustuvaa 
vahinkoa, joka aiheutuu
• jännite- tai nollajohtimen vioittumisesta tai katkeami-

sesta tai
• sähkön, kaasun, lämmön tai veden toimituksen tai 

jakelun keskeytymisestä
• tai muusta vastaavasta häiriöstä.
2.4 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu 
puhelin- tai tietoliikenteen keskeytymisestä.
2.5 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu häly-
tys- tai valvontalaitteen toimintahäiriöstä
2.6 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu put-
kiston, kaapeleiden tai muiden laitteiden alimitoituksesta 
tai siitä etteivät laitoksen koneistot tai laitteet rakenteensa 
puolesta vastaa niistä annettuja varmuus- tai turvallisuus-
määräyksiä.
2.7 Vakuutuksesta ei korvata vakiokorvauksia tai hinna-
nalennuksia.

380 Tilintarkastus
Varallisuusvastuuvakuutuksen voimassaolon edellytyksenä 
on, että yrityksen johdossa toimii KHT- tai HTM-tutkinnon 
suorittanut henkilö.

384 Tilaisuuden järjestäjä
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut 
yleisötilaisuudessa, josta on kokoontumislain perusteella 
tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille.

392 Kaupan tuotevastuu
Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa 
toiselle luovutetusta tuotteesta aiheutunut henkilö- ja 
esinevahinko, jonka vakuutuksenottaja on velvollinen 
tuotteen myyjänä korvaamaan tuotevastuulain perusteella 
tai kuluttajansuojalain 5 luvun 21 §:n perusteella, tai josta 
vakuutuksenottaja on korvausvastuussa vuokralle antajana 
tai vakuutettuun toimintaan käytettävässä liikepaikassa 
valmistetun tuotteen valmistajana.
Tämän erityisehdon perusteella korvataan myös vakuu-
tuksenottajan myymästä tuotteesta aiheutunut henkilö- ja 
esinevahinko, kun vakuutuksenottajan korvausvastuu 
perustuu vakuutuksenottajan omaan virheelliseen menet-
telyyn tuotteen myyjänä.
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Tämän erityisehdon korvauspiiriin kuuluvissa vahingoissa 
sovelletaan Tuotevastuuvakuutuksen ehtoja VA 02.

393 Ravitsemistoiminnan tuotevastuu
Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen 
VA 01 kohdasta 3.2.4 vakuutuksesta korvataan vakuute-
tussa toiminnassa toiselle tarjotusta tuotteesta aiheutu-
nut henkilö- ja esinevahinko, jonka vakuutuksenottaja on 
velvollinen korvaamaan yksinomaan tuotteen valmistajana 
tai myyjänä.
Tämän erityisehdon korvauspiiriin kuuluvissa vahingoissa 
sovelletaan Tuotevastuuvakuutuksen ehtoja VA 02.

394 Asennus-, rakennus- ja 
suunnittelutoiminnan tuotevastuu
Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen 
VA 01 kohdasta 3.2.4 vakuutuksesta korvataan työmaalla 
tai rakennuskohteessa tavanomaisen asennus-, rakennus- 
tai suunnittelutyön tuloksena syntyneestä toiselle luovu-
tetusta tuotteesta aiheutunut henkilö- ja esinevahinko, 
jonka vakuutuksenottaja on velvollinen korvaamaan kuten 
tuotteen valmistaja.
Tämän erityisehdon korvauspiiriin kuuluvissa vahingoissa 
sovelletaan Tuotevastuuvakuutuksen ehtoja VA 02.

395 Työssäoppiminen ja työharjoittelu
Tällä erityisehdolla laajennetaan vastuuvakuutuksen 
korvauspiiriä siten, että vakuutus kattaa opiskelijan 
henkilökohtaisen korvausvastuun siinä tapauksessa, että 
hän on työssäoppimis- tai työharjoittelujakson yhteydessä 
aiheuttanut työnantajalle taikka kolmannelle osapuolelle 
henkilö- tai esinevahingon lievää suuremmalla tuottamuk-
sella.
Kolmannelle aiheutetun vahingon korvaamisen osalta on 
edellytyksenä lisäksi se, ettei työnantajan vastuuvakuutus 
kata vahinkoa. Muilta osin noudatetaan voimassa olevia 
vastuuvakuutusehtoja.

396 Hoiva-alan yritys
Tämän laajennuksen perusteella korvataan vakuutusehto-
jen mukaisesti vakuutuskauden aikana todettu ulkopuoli-
selle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutuk-
senottajan hoivattavana oleva henkilö, on voimassa olevan 
oikeuden mukaan henkilökohtaisessa korvausvastuussa. 
Korvauksen edellytyksenä on lisäksi se, että vakuutettu on 
ollut vakuutuksenottajan yrityksessä hoivattavana vahin-
gon aiheuttaessaan.
Tämä Toiminnan vastuuvakuutuksen (VA 01) laajennus 
toimii vahinkotilanteessa toissijaisena vakuutuksena mah-
dollisen muun vastuuvakuutuksen jälkeen, josta korvausta 
voidaan hakea (esim. lapsen kotivakuutus). 

Vakuutetut
Vakuutuksenottajan hoivattavana olevat henkilöt. 

Rajoitukset
Tämän laajennuksen perusteella ei kuitenkaan korvata: 
• vakuutuksenottajalle taikka sen lainassa, hallussa tai 

muutoin hyödyksi käytettävänä olleelle omaisuudelle 
aiheutettua vahinkoa, 

• vakuutuksenottajan työntekijälle tai tähän rinnastet-
tavalle (esim. vuokratyöntekijälle tai työharjoittelijalle) 
aiheutettua vahinkoa taikka hänellä lainassa, hallussa 
tai muutoin hyödyksi käytettävänä olleelle omaisuudelle 
aiheutettua vahinkoa.

• vahinkoa, joka on aiheutettu toiselle vakuutetulle, 
• tahallaan aiheutettua vahinkoa, ellei vahinkoa aiheut-

tanut lapsi ole alle 15-vuotias tai sellaisessa mielen-
tilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen 
rikoksesta.

• vahinkoa, josta joku muu kuin vakuutettu on korvaus-
vastuussa. 

• vahinkoa, jonka vakuutettu aiheuttaa perheenjäsenel-
leen taikka tämän omalle tai lainassa, hallussa tai muu-
toin hyödyksi käytettävänä olleelle omaisuudelle.

Muut vakuutusehdot
Muilta osin sovelletaan Mittaturvan perheen vastuuvakuu-
tuksen vakuutusehtoja. 
Voimassaoloalue Suomi 
Vakuutusmäärä 170.000 euroa vahinkoa kohti ja yhteensä 
enintään vakuutuskauden aikana. 
Omavastuu 150 euroa jokaista vahinkoa kohti.

Pohjola Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3

Helsinki, Gebhardinaukio 1, 00013 OP
Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta

Valvontaviranomainen: Finanssivalvonta, www.fiva.fi
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