Lisäkustannusvakuutus
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 maatalous- tai liitännäiselinkeinotoiminnan keskeytymisestä aiheutuneita lisäkustannuksia.
Vastuuajan alkamisajankohta on omaisuusvahingon sattumishetki.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus kattaa vakuutetun riskin toteutumisesta aiheutuvat lisäkustan-

Vakuutuksen kohteena eivät ole muut kuin omaisuusvahingon seurauksena

nukset, jotka on erikseen ehdoissa mainittu. Korvattavuuden edellytyk-

syntyneet lisäkustannukset.

senä on, että korvattavan omaisuusvahingon tai rakennusta kohdanneen
vahingon suorana seurauksena maatalouskonetta tai liitännäiselinkeinotoiminnan työkonetta ei voida käyttää vakuutuksenottajan harjoittamaan
maatalous- tai liitännäiselinkeinotoimintaan. Korvauksen edellytyksenä on
myös että, työn tekemistä ei voida siirtää toiseen ajankohtaan. Vakuutetut
riskit on lueteltu vakuutuskirjassa.

tulipalo
sähköilmiö
rikos
putkivuoto

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Lisäkustannusvakuutus ei korvaa:

kuluja, jotka ovat mahdollisesti säästyneet tai pienentyneet sen
vuoksi, että niitä ei ole tarvinnut maksaa, ne on korvattu muun
vakuutuksen perusteella tai ne ovat säästyneet muulla tavoin
omaisuuden korjaamisen ja jälleenrakentamisen viivästymisestä
aiheutuneita kuluja, mikäli ne viivästyvät vakuutuksenottajasta
johtuvasta syystä.

luonnonilmiö
rikkoutuminen

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa vakuutuspaikassa, jossa vakuutuksenottaja harjoittaa vakuutuskirjaan merkittyä toimintaa.

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

