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VA100 VASTUUVAKUUTUS 1.7.2019
VA110 VAKUUTUKSEN
SISÄLTÖ
Pohjantähtiturvan vastuuvakuutus on osa
Toiminnan turvaa. Toiminnan turva voidaan valita perheelle, milloin turvan nimi
on Ryhmän toiminnan turva tai henkilölle,
milloin turvan nimi on Henkilön toiminnan
turva.
Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö on
määritelty vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa.
Vakuutusehdot muodostuvat
näistä Vastuuvakuutuksen lajiehdoista ja
Pohjantähden yleisistä sopimusehdoista.
Jos sopimuksessa poiketaan vakuutusehdoista, mainitaan siitä vakuutuskirjassa.
Vakuutetut henkilöt ja heille valitut turvat ja
riskit on merkitty vakuutuskirjaan.

1 Pohjantähtibonus
Pohjantähtiturvan bonusjärjestelmällä vaikutetaan tiettyjen vakuutusten alkuperäiseen vakuutusmaksuun. Bonusjärjestelmän tarkoitus on bonusjärjestelmän mukaisesti alentaa vakuutusmaksua, jos vahinkoja ei satu ja vastaavasti korottaa vakuutusmaksua, jos vahinkoja sattuu. Pohjantähtibonus kasvaa portaittain vahingottomien vuosien myötä ja vastaavasti laskee portaittain vahinkojen seurauksena.
Pohjantähtibonukseen vaikuttavat vakuutuksenottajan saman vakuutussopimuksen kodin vakuutukset, metsävakuutukset,
Toiminnan turvan vastuu- ja oikeusturvavakuutukset sekä ennen 1.4.2016 alkaneet venevakuutukset. Henkilövakuutukset sekä hevos-, seuraeläin- ja lemmikkivakuutukset eivät vaikuta Pohjantähtibonukseen.
Bonukseen vaikuttaa viimeisin vähintään
kuuden kuukauden pituinen bonuskausi.
Bonuskausi alkaa vakuutussopimuksen
alkamisesta tai edellisen bonuskauden
päättymisestä ja päättyy uudistusajankohtana noin 1,5 kuukautta ennen vakuutuskauden vaihtumista.

Bonus on sopimuskohtainen, eikä sitä voi
siirtää. Kuolemantapauksen johdosta bonus siirtyy lesken tekemään sopimukseen.
Sopimuksen päättyessä voimassa ollut
bonus mitätöityy, ellei sopimusta oteta uudelleen voimaan tai korvata uudella sopimuksella kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä.
Bonusmuutos perustuu Pohjantähtibonukseen vaikuttavista vakuutuksista korvattuihin vahinkoihin.
Vakuutussopimuksen
mukaan korvattava tapahtuma on yksi vahinko riippumatta siitä, suoritetaanko korvaus yhdessä tai useammassa erässä.
Bonuskauden aikana korvattava vahinko
laskee bonusta kaksi porrasta. Saman bonuskauden aikana korvattavat myöhemmät vahingot eivät laske bonusta. Vahingottoman bonuskauden jälkeen bonus
nousee yhden portaan. Bonusporras on
kolme prosenttia ja bonusalennus tai -korotus voi olla enimmillään 30 prosenttia.

VA120 KESKEISIÄ
MÄÄRITYKSIÄ
1 Vakuutetut
Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Henkilön asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä vakinaista
osoitetta.

2 Voimassaolo
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, Suomen rajojen ulkopuolella kuitenkin enintään 90 vuorokautta matkan alkamisesta, ellei erikseen ole toisin sovittu
ja siitä tehty merkintää vakuutuskirjaan.
Jos vakuutetulla on voimassa Pohjantähden myöntämä 90 vuorokautta pidempi
matkustajavakuutus, on perusvastuuvakuutus voimassa saman ajan kuin matkustajavakuutus.
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Yhtäjaksoisen matkan tai oleskelun ulkomailla ei katsota katkeavan alle 30 vuorokauden mittaisen kotimaassa käynnin
vuoksi, mikäli tarkoitus on palata samaan
matkakohteeseen.

VA130 VAKUUTUSTURVAN
SISÄLTÖ
Vakuutus on turva yksityishenkilön vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen varalle.
Vakuutusturvan sisältö eli vakuutukseen
valitut riskit on merkitty vakuutuskirjaan.
Vastuuvakuutukseen voi valita perusvastuu-, kiinteistönomistajan vastuu-, eläimenomistajan vastuu- ja vieraan ajoneuvon kuljettajan vastuuriskin.
Kiinteistönomistajan vastuuriski täydentää
perusvastuuta, joten sitä ei voi valita ilman
perusvastuuta.
Veneenkuljettajan vastuuriski on ollut valittavissa ennen 1.4.2016 alkaneisiin vastuuvakuutuksiin. Veneenkuljettajan vastuu on
täydentänyt perusvastuuta eikä se ole ollut
valittavissa ilman perusvastuuta.

VA131 Perusvastuu
Henkilön perusvastuuvakuutus korvaa vakuutetun yksityishenkilönä toiselle aiheuttaman henkilö- tai esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden
mukaan korvausvastuussa.
Vakuutus korvaa lisäksi lapsen aiheuttaman vahingon, vaikka lapsi ei vielä ikänsä
puolesta ole korvausvelvollinen. Tämä
laajentava säännös ei koske palovahinkoa
siltä osin kuin vahingon kärsineen oma vakuutus kattaa vahingon eikä vahinkoa,
josta joku toinen on korvausvastuussa.
Vakuutus ei korvaa kohdassa VA135
mainittuja tapahtumia.
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VA132 Eläimenomistajan
vastuu
Kun vakuutukseen on lisätty eläimenomistajan vastuu, vakuutus korvaa vakuutetun
omistaman tavanomaisen lemmikkieläimen toiselle aiheuttaman vahingon riippumatta siitä, onko vakuutettu lain mukaan
korvausvastuussa.
Vakuutus ei korvaa

kohdassa VA135 mainittuja tapahtumia

vahinkoa, joka on aiheutunut toiselle
eläimelle eläinten leikkiessä tai tapellessa.










VA133 Veneenkuljettajan
vastuu
Kun vakuutusta on laajennettu veneenkuljettajan vastuuvakuutuksella, vakuutus
korvaa veneen, vesiskootterin tai aluksen
käyttämisestä toiselle aiheutuneen esinetai henkilövahingon, josta vakuutettu on
voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
Vakuutus ei korvaa

kohdassa VA135 mainittuja tapahtumia

kuljetettavana olleelle veneelle aiheutuneita vahinkoja.

VA134 Kiinteistönomistajan
vastuu
Kun vakuutusta on laajennettu kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksella, vakuutus
korvaa kiinteistön omistajana tai haltijana
toiselle aiheutetun esine- tai henkilövahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan
oikeuden mukaan korvausvastuussa.
Tämä vakuutus koskee vakuutuskirjassa
mainittuja Suomessa sijaitsevia kiinteistöjä.
Vakuutus ei korvaa kohdassa VA135
mainittuja tapahtumia.

VA135 Rajoitukset
Vakuutus ei korvaa vahinkoa

joka on aiheutunut vakuutetulle tai
hänen perheenjäsenelleen



jonka lapsi aiheuttaa sille, kenen valvottavana hän oli vahingon sattuessa
joka on aiheutunut vakuutetun työntekijälle tai häneen rinnastettavalle
siltä osin kuin hän on oikeutettu saamaan korvausta lakisääteisestä tapaturma- tai liikennevakuutuksesta
josta vakuutettu oli tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen vakuutuksen voimaan tullessa
joka aiheutuu omaisuuden tavanomaisen käytön aiheuttamasta kulumisesta tai omaisuuden huonosta
hoidosta
käytettävänä olevalle omaisuudelle,
joka teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvan henkilön hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen
käytettävänä
käsiteltävänä tai huolehdittavana olevalle omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutetun tai jonkun muun
tämän lukuun tai hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvan henkilön

valmistettavana,
asennettavana, korjattavana tai muulla tavoin käsiteltävänä

säilytettävänä

suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutetun henkilön toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen teon luonne ja sen
välitön vaikutuspiiri

muulla tavoin huolehdittavana
Poikkeus: vakuutus korvaa vakuutetun ja hänen perheensä asuntona tai
vapaa-ajan
asuntona
käytetyn
vuokra- tai osakehuoneiston rakenteille, laitteille tai sisäpinnoille äkillisesti aiheutuneen vahingon, josta vakuutettu on huolimattomuutensa tai
laiminlyöntinsä perusteella korvausvastuussa. Vahinko korvataan siltä
osin kun se kohdistuu muuhun kuin
vakuutetun
kunnossapitovastuulla
osakkeenomistajana olevaan omaisuuteen. Vahinkoa, joka aiheutuu
huoneiston huonosta hoidosta, kulumisesta, kolhiintumisesta, likaantumisesta tai vastaavasta syystä, ei
korvata. Vahingon, jonka on aiheuttanut lemmikkieläin, vakuutus korvaa
edellä mainitussa laajuudessa vain,
jos on valittu eläimenomistajan vastuuvakuutus.
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josta vakuutettu on vastuussa sopimuksen, sitoumuksen, lupauksen tai
takuun perusteella, ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sopimusta
jonka vakuutettu aiheuttaa työnantajalleen
jonka vakuutettu aiheuttaa työharjoittelussa, ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa tai vahingonkorvausoikeudellisesti työsuhteeseen verrattavissa olosuhteissa toisen lukuun
toimittaessa, vaikka vakuutettu ei yksittäisessä tapauksessa saisi työsuorituksesta vastiketta
Poikkeus: vastuuvakuutuksen korvauspiiriin kuuluvat vahingot, jotka
vakuutettu on aiheuttanut Pohjantähtiturvalla vakuutetun tai vakuutuskirjaan muutoin merkityn peltokiinteistön vuokraustoiminnassa tai metsäkiinteistön hoidossa
joka aiheutuu omaisuudelle, joka liittyy vakuutetun työharjoitteluun tai
elinkeino- tai ansiotoimintaan
josta vakuutettu on vastuussa kiinteistönomistajana tai -haltijana, ellei
vastuun varalle ole otettu vakuutuskirjaan merkittyä kiinteistönomistajan vastuuvakuutusta
jonka tärinä, savu, noki, kaasu, kosteus, vesi, jätevesi tai vesistön, pohjaveden tai maaperän saastuminen
vähitellen aiheuttaa. Vakuutus korvaa kuitenkin vahingon, jonka satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti tai rakennuksen tai laitteen äkillinen ja ennalta arvaamaton vika aiheuttaa. Korvauksen maksamisen
edellytyksenä on lisäksi, että vakuutettu on tiennyt pilaantumisesta,
päästöstä tai muusta häiriöstä viimeistään 7 vuorokauden kuluttua sen
alkamisesta.
joka johtuu vieraalla työvoimalla suoritetusta louhinta- tai räjäytystyöstä
tai siitä aiheutuvasta maanpainumasta tai -siirtymästä
joka on aiheutunut vakuutetun osallistumisesta peliin tai muuhun sellaiseen toimintaan, joka yleisen kokemuksen mukaan voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoa
joka tapahtuu otettaessa osaa ravitai ratsastuskilpailuun
joka aiheutuu pahoinpitelyn tai tappelun yhteydessä
sakkoon rinnastettavaa rangaistusluonteista vahingonkorvausta
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jonka aikuinen tai vähintään 12-vuotias vakuutettu aiheuttaa tahallaan tai
törkeästä huolimattomuudesta tai ollessaan alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ja se on
vaikuttanut vahingon syntyyn tai
määrään
joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai
moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta liikenteeseen
käyttämisestä
joka aiheutuu veneen, vesiskootterin
tai aluksen käytöstä, ellei vastuun varalle ole otettu vakuutuskirjaan merkittyä veneenkuljettajan vastuuvakuutusta. Rajoitus ei koske enintään
6 hv (4,5 kW) perämoottorilla varustetun soutuveneen käyttöä.
joka aiheutuu ilma-aluksen käyttämisestä
vahinkoa, joka aiheutuu tarttuvasta
taudista.

VA136 VIERAAN AJONEUVON
KULJETTAJAN VASTUU
1 Vakuutusturvan sisältö
Vakuutusturva on henkilökohtainen ja se
koskee vain vakuutuskirjassa mainittua
voimassa olevan ajokortin omaavaa henkilöä, kun hän kuljettaa ajoneuvoa tai perävaunua Suomessa.
Vakuutus korvaa

toiselta yksityiseltä henkilöltä lainatulle,

autoliikkeestä koeajoon saadulle tai

autoliikkeestä, -vuokraamosta tai korjaamosta vuokratulle tai oman auton huollon tai korjauksen ajaksi saadulle
alle 15 vuotta vanhalle henkilö- tai pakettiautolle tai perävaunulle törmäyksessä tai
ulosajossa aiheutuneen vahingon, josta
vakuutettu on voimassaolevan oikeuden
mukaan korvausvastuussa.
Törmäyksellä tarkoitetaan liikkeessä olevan moottoriajoneuvon osumista tai törmäämistä kiinteään tai liikkuvaan esineeseen, toiseen kulkuneuvoon, ihmiseen tai
eläimeen.
Ulosajolla tarkoitetaan liikkeessä olevan
moottoriajoneuvon suistumista pois sille
tarkoitetulta kulkualueelta.

2 Korvaaminen

2 Oikeudenkäyntikulut

Yksityiseltä henkilöltä lainatulle ajoneuvolle tai perävaunulle korvataan törmäyksessä tai ulosajossa aiheutunut vahinko.
Jos ajoneuvo tai perävaunu on vakuutettu
omalla vakuutuksella, korvataan vakuutuksen omavastuuosuus ja bonusmenetys.

Jos vahingonkorvaus joutuu oikeuden käsiteltäväksi ja vaatimus perusteiltaan ilmeisesti koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, hoitaa Pohjantähti vakuutetun puolesta oikeudenkäynnin ja maksaa
tästä johtuvat oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän rajoissa. Vakuutetulle itselleen
aiheutuneet asianosaiskulut eivät kuulu
korvauksen piiriin.

Autoliikkeestä, -vuokraamosta tai -korjaamosta käyttöön saadulle ajoneuvolle tai
perävaunulle aiheutuneesta vahingosta
korvataan omavastuuosuus, mutta ei bonusmenetystä.
Vakuutusmäärä ja omavastuu on merkitty
vakuutuskirjaan.

3 Rajoitukset
Vakuutus ei korvaa vahinkoa

kun ajoneuvo on ollut vakuutetun tai
hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvan henkilön
käytössä yli 14 vuorokautta

kun vakuutettu lainaa ajoneuvoa
säännöllisesti

ajoneuvolle, jonka omistaja tai haltija
on vakuutettu tai hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuva
henkilö

siltä osin, kun vahinko korvataan liikennevakuutuksesta tai ajoneuvon
vapaaehtoisen autovakuutuksen perusteella.

VA140 KORVAAMINEN
1 Erityisiä toimenpiteitä vakuutustapahtuman satuttua
Vakuutuksen piiriin kuuluvassa asiassa
Pohjantähti selvittää, onko vakuutettu vahingonkorvausvelvollinen,
neuvottelee
korvauksen vaatijan kanssa sekä maksaa
vahingon edellyttämät korvaukset omavastuulla vähennettynä.
Vakuutetun tulee varata yhtiölle tilaisuus
vahingon määrän arvioimiseen ja sovintoratkaisun aikaansaamiseen.
Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä
tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido
Pohjantähteä, ellei korvauksen määrä ja
peruste ole oikea.
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Jos vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutuksenottajalle olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vakuutuksen
piiriin kuuluvien vahinkojen korvaamisesta
eikä vakuutuksenottaja tähän suostu, vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan
suurempaa vahingonkorvausta eikä tämän ajankohdan jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä suorittamaan enempiä selvittelyjä asiassa.

3 Korvaussäännöt
Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä
on Pohjantähden korvausvelvollisuuden
ylin raja jokaisessa vakuutustapahtumassa. Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi.
Vahingon määrä arvioidaan vahingonkorvauslain säännösten mukaan ja omaisuudesta maksetaan käyvän arvon mukainen
korvaus.
Vahingon määrää laskettaessa otetaan
huomioon arvonlisäverosta annetut säännökset. Jos korvauksensaajalla on oikeus
lain mukaan vähentää tai saada palautuksena vahingosta aiheutuviin laskuihin sisältyvät arvonlisäverot omassa verotuksessaan, kyseiset arvonlisäverot vähennetään korvauksesta. Samoin menetellään, jos korvaus tulee arvonlisäverollisen
tulon sijaan.

4 Yhteisvastuullisuus
Jos usea henkilö on yhdessä velvollinen
korvaamaan saman vahingon, vakuutus
korvaa vain sen osan vahingosta, joka
vastaa vakuutetun osuutta vahingon aiheuttajana tai vakuutetun vakuutustapahtumasta saamaa hyötyä. Vakuutus korvaa
enintään vahingon aiheuttaneiden henkilöiden lukumäärän mukaan määräytyvän
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osuuden kokonaisvahingosta, ellei vakuutettu näytä muuta toteen.

5 Uhkaavan vahingonvaaran
torjuntakustannukset
Vakuutetulla on vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tai satuttua velvollisuus
huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan

välitön toiselle aiheutuvan korvattavan
vastuuvahingon uhka, mutta ei tämän pidemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia,
ellei Pohjantähden kanssa erikseen sovita
toimenpiteistä. Vakuutus korvaa näistä
välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset.
Vakuutus ei korvaa vakuutetun omalle
omaisuudelle, kuten maaperälle, vedelle
tai muulle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja. Torjuntakuluja korvataan tällöin vain
tilanteissa, joissa välitön vaara uhkaa jonkun muun omaisuutta esimerkiksi ympäristöä pilaavien aineiden kulkeutuessa
pohjaveteen tai maaperän kautta omalta
maalta muualle. Korvattavia toimenpiteitä
ovat vain ne välttämättömät toimenpiteet,
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joilla vakuutuksesta korvattavan, jonkin
toisen omaisuutta uhkaavan vahingon välitön uhka on saatu poistetuksi.
Ympäristövahingon satuttua voidaan joutua tekemään välittömän vaaran torjuntaa
laajempia toimenpiteitä syntyneen tilanteen loppuun hoitamiseksi. Näitä voivat
olla esimerkiksi saastuneiden maamassojen kuljettaminen, syntyneiden ongelmajätteiden hävittäminen tai neutralointi.
Näistä syntyneitä kustannuksia ei korvata
vastuuvakuutuksesta torjuntakuluina siinäkään tapauksessa, että kyseessä ovat
viranomaisten pakottavien määräysten
mukaiset toimenpiteet.

