Kiinteistövakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Suomi
Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on?
Kiinteistöturva antaa turvaa yrityskiinteistöjen omaisuusvahingoille. Laajuuden ja omavastuut voit valita itse.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutus kattaa äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia omaisuusvahinkoja alla
olevan listan mukaan, jos ne ovat saatavilla vakuutettavalle kohteelle ja
valittu vakuutukseen. Kohteelle valittu turva eli vakuutetut riskit on merkitty
vakuutuskirjaan.

tulipalo
rikos

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutuksen kohteena eivät ole:

maaperä
rakennuksen LVISA-laitteet
pora- ja lämpökaivot lukuun ottamatta pumppua laitteistoineen
rakennuksen perustusrakenteet lukuun ottamatta perusanturoita

putkivuoto

rakennuksessa harjoitettua tuotanto- tai liiketoimintaa palvelevat
koneet ja laitteet

luonnonilmiö

rakenteilla olevat rakennukset

sähköilmiö

peruskorjattavana oleva rakennus, ellei siitä ole erikseen sovittu ja
tehty merkintää vakuutuskirjaan

rikkoutuminen

käyttöomaisuuteen kuuluva omaisuus, vaikka se olisikin rakennukseen kiinnitettyä
irtain omaisuus
lämpökeskus, vaikka se olisi rakennuksen osa.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Kiinteistövakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka syntyyn on selväsyy-yhteys:

viranomaismääräysten laiminlyönnillä
suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus-, asennus- tai työvirheellä
rakentamismääräysten, rakentamista koskevien ohjeiden tai hyvän
rakentamistavan vastaisella rakentamisella, keskeneräisyydellä,
puutteellisuudella tai ikääntymisellä.
Vakuutus ei korvaa:

säätö- ja kunnossapitotoimia
ennakko- ja määräaikaishuoltoa
puhdistamista
jäätyneen putken sulattamista
tukkeutuneen putken tai laitteen puhdistus- tai avaamistoimia
toimintahäiriöiden poistamista
eikä näiden yhteydessä vaihdettavia osia.

Huom! Vakuutusta koskevat tiedot jatkuvat paperin kääntöpuolelle.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutuskirjaan merkityssä paikassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot vakuutettavasta kohteesta
maksaa vakuutusmaksu ajallaan
noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita
ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot vakuutusyhtiöille

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Laskutus 1-6 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun Pohjantähti tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.
Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
Pohjantähden oikeus irtisanoa vakuutus on rajoitettu yhtiön yleisissä sopimusehdoissa lueteltuihin tilanteisiin. Tällainen tilanne on kysymyksessä
esimerkiksi, jos vakuutuksenottaja ei ole suorittanut vakuutusmaksua vakuutussopimuksen mukaisesti. Pohjantähdellä on oikeus irtisanoa vakuutus
päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Miten irtisanon sopimuksen?
kirjallisesti ilman irtisanomisaikaa

Tonttivakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Suomi
Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on?
Vakuutus korvaa tontille aiheutuneita vahinkoja. Tontti on rajoiltaan määritelty maa-alue, jonka
pinta-ala on enintään 2 ha. Tonttiin kuuluvat
•
maaperä
•
tontin puusto, istutukset ja pinnoitteet
•
kiinteät rakenteet, joita ovat esimerkiksi aita, portaat ja valaisimet
•
tontin turvatekniikka.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutus kattaa äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia omaisuusvahinkoja alla
olevan listan mukaan, jos ne ovat valittu vakuutukseen. Kohteelle valittu
turva eli vakuutetut riskit on merkitty vakuutuskirjaan.

tulipalo
sähköilmiö
rikos
putkivuoto

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutuksen kohteena ei ole:

vesialueet
yli 20 m² suuruiset rakennukset
rakennuksen LVISA-laitteet ja salaojat
rakennuksessa harjoitettua toimintaa palvelevat LVISA-laitteet
rakennukseen kytketyt rakenteet ja koneet

luonnonilmiö

vuokralaisen tai muun käyttäjän hankkima omaisuus, jota vakuutuksenottaja ei omista

rikkoutuminen

mainokset
irtain omaisuus
laiturirakenteet
pora- ja lämpökaivot.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Vakuutus ei korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutunutta vahinkoa, jonka
syntyyn on selvä syy-yhteys:

viranomaismääräysten laiminlyönnillä
suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus-, asennus- tai työvirheellä
rakentamismääräysten, rakentamista koskevien ohjeiden tai hyvän
rakentamistavan vastaisella rakentamisella, keskeneräisyydellä,
puutteellisuudella tai ikääntymisellä.
Vakuutus ei korvaa

säätö- ja kunnossapitotoimia
ennakko- ja määräaikaishuoltoa
puhdistamista
jäätyneen putken sulattamista
tukkeutuneen putken tai laitteen puhdistus- tai avaamistoimia
toimintahäiriöiden poistamista
eikä näiden yhteydessä vaihdettavia osia.

Huom! Vakuutusta koskevat tiedot jatkuvat paperin kääntöpuolelle.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Kohteen vakuutusturva on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä paikassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot
maksaa vakuutusmaksu ajallaan
noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita
ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot vakuutusyhtiöille

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Laskutus 1-6 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun Pohjantähti tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.
Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
Pohjantähden oikeus irtisanoa vakuutus on rajoitettu yhtiön yleisissä sopimusehdoissa lueteltuihin tilanteisiin. Tällainen tilanne on kysymyksessä
esimerkiksi, jos vakuutuksenottaja ei ole suorittanut vakuutusmaksua vakuutussopimuksen mukaisesti. Pohjantähdellä on oikeus irtisanoa vakuutus
päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Miten irtisanon sopimuksen?
kirjallisesti ilman irtisanomisaikaa

LVISA-vakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Suomi
Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on?
LVISA-vakuutuksella vakuutetaan lvis-laitteita, joita ovat kaikki rakennuksen sähköistykseen, lämmittämiseen, veden
käsittelyyn tai ilmastointiin käytettävät kiinteästi asennetut laitteet. Vakuutuksen laajuuden ja omavastuut voit valita
itse.
Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutus kattaa äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia omaisuusvahinkoja alla
olevan listan mukaan, jos ne ovat saatavilla vakuutettavalle kohteelle ja
valittu vakuutukseen. Kohteelle valittu turva eli vakuutetut riskit on merkitty

Mitä vakuutus ei kata?
tuotanto- ja liiketoimintaa palvelevia LVISA-laitteita
vuokralaisen tai muun käyttäjän hankkimaa omaisuutta, jota vakuutuksenottaja ei omista.

vakuutuskirjaan.

tulipalo
sähköilmiö
rikos
putkivuoto
luonnonilmiö
rikkoutuminen

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Lvis-vakuutus ei korvaa:

vahinkoa, jonka syntyyn on selvä syy-yhteys viranomaismääräysten
laiminlyönnillä tai suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakenne-,
perustamis- tai asennusvirheellä taikka rakentamismääräysten, rakentamista koskevien ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisella
rakentamisella taikka työvirheellä, käyttövirheellä, keskeneräisyydellä, puutteellisuudella tai ikääntymisellä.
säätö- ja kunnossapitotoimia, ennakko- ja määräaikaishuoltoa, puhdistamista, jäätyneen putken sulattamista, tukkeutuneen putken tai
laitteen puhdistus- tai avaamistoimia, toimintahäiriöiden poistamista
eikä näiden yhteydessä vaihdettavia osia.
vahinkoa, joka aiheutuu luonnonvesien johtamiseen tarkoitetuista
putkistoista tai laitteista tai muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä, lukuun ottamatta rakennuksen sisäpuolisen sadevesiviemärin vuotoa
kunnallisen tai muun ulkopuolisen putkiston vian tai tukkeuman
aiheuttamaa vahinkoa
kondenssiveden aiheuttamaa vahinkoa
hukkaan vuotanutta kaasua tai nestettä
kulumisesta tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutuvaa
vahinkoa
jäätymisen aiheuttamaa vahinkoa
tulvan, aallokon, jäiden liikkumisen tai routimisen aiheuttamaa vahinkoa, vaikka se olisi seurausta rankkasateesta.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot vakuutettavasta kohteesta
maksaa vakuutusmaksu ajallaan
noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita
ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot vakuutusyhtiöille

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Laskutus 1-6 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun Pohjantähti tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.
Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
Pohjantähden oikeus irtisanoa vakuutus on rajoitettu yhtiön yleisissä sopimusehdoissa lueteltuihin tilanteisiin. Tällainen tilanne on kysymyksessä
esimerkiksi, jos vakuutuksenottaja ei ole suorittanut vakuutusmaksua vakuutussopimuksen mukaisesti. Pohjantähdellä on oikeus irtisanoa vakuutus
päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Miten irtisanon sopimuksen?
kirjallisesti ilman irtisanomisaikaa

Irtaimistovakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Suomi
Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on?
Vakuutuksen kohteena on vakuutuspaikassa oleva vakuutuksenottajan omistama irtaimisto. Alle 14 kW kiinteistönhoitokoneet kuuluvat vakuutuksen piiriin.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutus kattaa äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia omaisuusvahinkoja alla
olevan listan mukaan, jos ne ovat valittu vakuutukseen.

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutuksen kohteena eivät ole:

liikennevakuutettavat moottoriajoneuvot

tulipalo

moottorityökoneet ja niiden varusteet

sähköilmiö

rakennustarvikkeet.

rikos
putkivuoto
luonnonilmiö
rikkoutuminen

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Vakuutus ei korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutunutta vahinkoa, jonka
syntyyn on selvä syy-yhteys:

viranomaismääräysten laiminlyönnillä
suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus-, asennus- tai työvirheellä
rakentamismääräysten, rakentamista koskevien ohjeiden tai hyvän
rakentamistavan vastaisella rakentamisella, keskeneräisyydellä,
puutteellisuudella tai ikääntymisellä.
Vakuutus ei korvaa

säätö- ja kunnossapitotoimia
ennakko- ja määräaikaishuoltoa
puhdistamista
jäätyneen putken sulattamista
tukkeutuneen putken tai laitteen puhdistus- tai avaamistoimia
toimintahäiriöiden poistamista
eikä näiden yhteydessä vaihdettavia osia.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Kohteen vakuutusturva on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä paikassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot
maksaa vakuutusmaksu ajallaan
noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita
ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot vakuutusyhtiöille

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Laskutus 1-6 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun Pohjantähti tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.
Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
Pohjantähden oikeus irtisanoa vakuutus on rajoitettu yhtiön yleisissä sopimusehdoissa lueteltuihin tilanteisiin. Tällainen tilanne on kysymyksessä
esimerkiksi, jos vakuutuksenottaja ei ole suorittanut vakuutusmaksua vakuutussopimuksen mukaisesti. Pohjantähdellä on oikeus irtisanoa vakuutus
päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Miten irtisanon sopimuksen?
kirjallisesti ilman irtisanomisaikaa

Kiinteistötoiminnan vakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Suomi
Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on?
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden toiminnanturva, joka korvaa vakuutetun yrityksen toiminnasta aiheutuneet henkilöja esine- ja varallisuusvahingot, oikeusriidoista aiheutuneet kustannukset sekä yhtiölle aiheutuneet keskeytysvahingot.

Mitä vakuutus kattaa?
Toiminnanturva korvaa vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden

Mitä vakuutus ei kata?
itselle aiheutunutta vahinkoa
yrityksen käytettävänä olevaa omaisuutta

mukaan korvausvastuussa.

käsiteltävänä tai huolehdittavana olevaa omaisuutta

Vakuutettuina ovat:

tuotevastuuta

vakuutuskirjaan vakuutuksenottajaksi merkitty yritys
vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt
sellaiset palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden
mukaan on korvausvastuussa.
Vakuutus kattaa vastuu-, oikeusturva- ja vuokratulon menetyksestä aiheutuneen vahingon alla olevan listan mukaan, jos ne ovat saatavilla vakuutettavalle

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos

vakuutettu on joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
laiminlyönyt velvollisuuttaan rajoittaa tai torjua vahinkoa. Sama
koskee velvollisuuden laiminlyöntiä, johon on vaikuttanut vakuutetun
alkoholin tai huumausaineiden käyttö.

kohteelle ja valittu vakuutukseen. Kohteelle valittu turva eli vakuutetut riskit on
merkitty vakuutuskirjaan.

vuokratulon menetys
kiinteistön vastuu
hallinnon vastuu
kiiinteistön oikeusturva

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot yritystoiminnasta
maksaa vakuutusmaksu ajallaan
noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita
ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot vakuutusyhtiöille

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Laskutus 1-6 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun Pohjantähti tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.
Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
Pohjantähden oikeus irtisanoa vakuutus on rajoitettu yhtiön yleisissä sopimusehdoissa lueteltuihin tilanteisiin. Tällainen tilanne on kysymyksessä
esimerkiksi, jos vakuutuksenottaja ei ole suorittanut vakuutusmaksua vakuutussopimuksen mukaisesti. Pohjantähdellä on oikeus irtisanoa vakuutus
päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Miten irtisanon sopimuksen?
kirjallisesti ilman irtisanomisaikaa

Talkooväen vakuutus kiinteistölle
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Suomi
Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on?
Taloyhtiön talkooväen vakuutuksen voit ottaa kiinteistövakuutuksen yhteyteen. Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa
määritellyt taloyhtiön 16-75-vuotiaat talon asukkaat. Vakuutetun tulee asua Suomessa yli kuusi (6) kuukautta vuodessa
ja hänen väestötietolain mukainen kotipaikkansa on Suomessa ja hänellä on oikeus sairausvakuutuslakimme mukaisiin
etuuksiin.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutus kattaa tapaturmiin liittyviä kuluja alla olevan listan mukaan
mikäli ne ovat valittu vakuutettavaksi.

tapaturman hoitokulut
tapaturman aiheuttama pysyvä haitta
tapaturmainen kuolema

Mitä vakuutus ei kata?
tapaturmaa tai vammaa, joka on sattunut ennen vakuutukseen
liittymistä
vammaa, vamman laajuutta tai paranemisen pitkittymistä siltä
osin kuin se johtuu tapaturmasta riippumattomista syistä, kuten
sairaudesta, rakenteellisesta viasta tai tuki- ja liikuntaelimistön tai
kudosten iänmukaisesta rappeutumisesta, vaikka ne olisivat olleet
oireettomia ennen tapaturmaa
hampaan tai hammasproteesin rikkoutumista, jos rikkoutuminen
tapahtuu puremisen yhteydessä
riidan tai pahoinpitelyn yhteydessä syntyneen vamman hoitokuluja, ohimenevää työkyvyttömyyttä ja pysyvää haittaa, ellei asiasta
tehty poliisitutkinta tai tuomioistuinkäsittely osoita vakuutettua
syyttömäksi osapuoleksi ja ellei vakuutettu vaadi tiedossa olevalle
vastapuolelle rangaistusta teosta.
vamman tai vammautumisolosuhteiden jälkeen ilmeneviä psyykkisiä
oireita
lääkeaineen, alkoholin, alkoholin korvikkeen tai muun huumaavan
aineen aiheuttamaa myrkytystä tai elinvauriota
vammaa tai kuolemaa, joka aiheutuu muun kuin tämän vakuutuksen
perusteella korvattavan vamman hoitotoimenpiteiden yhteydessä
saastuneen ruuan tai juoman aiheuttamaa sairaustilaa
hyönteisen piston tai pureman aiheuttamaa tartuntatautia
vammaa, joka aiheutuu Yhdistyneiden Kansakuntien tai vastaavan
järjestön rauhanturvaamistehtävissä
vammaa, joka on aiheutunut, kun vakuutettu oli tekemässä tai yritti
tehdä rikollista tekoa
vammaa, joka on aiheutunut vakuutetun sairauden tai ruumiinvian
aiheuttamasta tapaturmasta
kuolemaa tai vammaa, joka aiheutuu vakuutetun itsemurhasta tai
itsemurhayrityksestä.
Tapaturmana ei korvata

rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vammoja, nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä, akillesjänteen repeämää eikä
nivelten tavantakaisia sijoiltaanmenoja, ellei vamma ole aiheutunut
tapaturmasta jossa tervekin kudos vaurioituisi

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Vakuutuksen perusteella korvattava tapaturma on vakuutuksen
voimassa ollessa sattunut äkillinen ja odottamaton tapahtuma,
jonka yhteydessä syntyvä ulkoinen isku-, törmäys- tai lämpövoima
tai kemiallisten aineiden koostumus aiheuttaa ruumiinvamman, jota
voidaan pitää myös lääketieteellisin perustein ulkoisen tapahtuman
aiheuttamana
Tapaturman aiheuttamaksi ruumiinvammaksi katsotaan myös
enintään yhden päivän aikana kehittynyt lihaksen tai jänteen
venähdysvamma, joka on seurausta poikkeuksellisesta liikkeestä tai
urheilusuorituksen yhteydessä tapahtuvasta äkillisestä voimanponnistuksesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta
venähdysvamman syntymisestä. Voimanponnistuksen ja poikkeavan liikkeen aiheuttaman venähdysvamman hoitokuluna ei korvata
leikkaustoimenpiteitä.
Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on
hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta.

Huom! Vakuutusta koskevat tiedot jatkuvat paperin kääntöpuolelle.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa kiinteistössä talkootöillä suoritettavien talonmies-, siivous-, rakennus- ja korjaustöiden aikana.

Mitkä ovat velvoitteeni?
maksaa vakuutusmaksu ajallaan
ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Pohjantähdelle

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Laskutus 1-12 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun Pohjantähti tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.
Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
Pohjantähden oikeus irtisanoa vakuutus on rajoitettu yhtiön yleisissä sopimusehdoissa lueteltuihin tilanteisiin. Tällainen tilanne on kysymyksessä
esimerkiksi, jos vakuutuksenottaja ei ole suorittanut vakuutusmaksua vakuutussopimuksen mukaisesti. Pohjantähdellä on oikeus irtisanoa vakuutus
päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.
Vakuutus päättyy, kun kiinteistövakuutus päättyy tai vakuutuksenottaja ei ole enää taloyhtiön asukas. Vakuutus on voimassa 16-75-vuotiailla.

Miten irtisanon sopimuksen?
kirjallisesti ilman irtisanomisaikaa

