
Kalustovakuutus
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?
Vakuutuksella vakuutat omistamasi maatalouskaluston. Maatalouskalustoa ovat traktorin tai muun ajoneuvon veto-
koukkuun, nostolaitteisiin tai etukuormaajaan kytkettävät laitteet. Vakuutuksella voidaan vakuuttaa myös liiketoimin-
taasi liittyvä leasing-sopimuksella tai muulla vuokrasopimuksella hallussa oleva maatalouskalusto. Tällöin vakuutus on 
voimassa vain tilanteissa kun omaisuus ei ole vakuutettu muulla vakuutuksella.

Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutus kattaa äkillisen ja ennalta-arvaamattoman tapahtuman aiheut-

taman suoranaisen esinevahingon, kun omaisuus on vakuutettu toteutu-

neen riskin varalta. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen 

perusteella. Kohteelle valittu turva eli vakuutetut riskit on merkitty vakuu-

tuskirjaan.

tulipalo

sähköilmiö

rikos

putkivuoto

luonnonilmiö

rikkoutuminen

Huom! Vakuutusta koskevat tiedot jatkuvat paperin kääntöpuolelle.

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutuksen kohteena eivät ole:

rahat ja arvopaperit 

ATK-ohjelmat ja tiedostot 

rekisteröitävät työkoneet ja ajoneuvot, eivätkä niiden varusteet 

omalla konevoimalla kulkevat koneet ja laitteet, eivätkä niiden 
varaosat

veneet, alukset ja niiden varusteet

ilma-alukset

kasvit ja eläimet.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Kalustovakuutus ei korvaa:

 esineen kulumista, ruostumista, syöpymistä, pilaantumista, sienet-
tymistä, aineen väsymistä tai vähitellen tapahtuvaa vahingoittumista 
eikä esineen tai sen osan toimintakyvyn lakkaamista

asennus-, työ-, käyttö-, laskenta- tai piirustusvirhettä joka on 
aiheutunut korjattavana, huollettavan tai käsiteltävänä olevalle 
raaka-aineelle, puolivalmisteelle, valmiille tuotteelle, asiakkaan 
omaisuudelle, koneelle tai laitteelle

vahinkoa joka on aiheutunut virheellisestä neuvosta tai ohjeesta

vahinkoa joka on aiheutunut valmistusvirheestä

vahinkoa, jonka syntyyn on selvä syy-yhteys: viranomaisten laimin-
lyönnillä, rakennuksen tai LVISA-laitteen suunnittelu-, valmistus-, 
materiaali-, rakennus- tai asennusvirheellä, rakentamismääräysten, 
rakentamista koskevien ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastai-
sella rakentamisella taikka keskeneräisyydellä, puutteellisuudella tai 
ikääntymisellä.



Missä vakuutusturva on voimassa?

Vakuutus on voimassa tilan alueella.

Mitkä ovat velvoitteeni? 

Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot  
•  vakuutettavasta kohteesta ja sen käytöstä 

maksaa vakuutusmaksu ajallaan 

noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita

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.

Miten irtisanon sopimuksen? 

kirjallisesti ilman irtisanomisaikaa


