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HO110 Vakuutuksen sisältö

Hevosen vakuutusmääränä kuoleman varalta on käypä arvo, joka
vastaa hevosen markkina-arvoa. Arvo määritetään muun muassa
ostohinnan, siitos- ja kilpailutulosten tai muiden saavutusten
perusteella. Pohjantähti voi vakuutuskauden vaihtuessa tai
vakuutustapahtuman satuttua arvioida hevosen käyvän arvon ja
sopia uuden vakuutusmäärän.

Pohjantähtiturvan hevosvakuutus on vakuutuskirjassa mainittu
nimellä Hevosturva tai Ryhmävakuutus. Hevosturvan voi tehdä
yksilövakuutuksena hevoselle ja syntyvälle varsalle.
Ryhmävakuutuksen voi tehdä vähintään kolmelle hevoselle.

Syntyvän varsan kuoleman vakuutusmäärä määritetään varaus-,
astutus-, siemennys- ja varsamaksujen perusteella.

Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö on määritelty
vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa. Vakuutusehdot
muodostuvat näistä Hevosvakuutuksen lajiehdoista ja
Pohjantähden yleisistä sopimusehdoista. Jos sopimuksessa
poiketaan vakuutusehdoista, mainitaan se vakuutuskirjassa.

Hevosen ja syntyvän varsan hoitokulujen vakuutusmääränä on
sovittu määrä. Ryhmävakuutuksen vakuutusmääränä tapaturman
ja sairauden osalta sekä kuoleman varalta on sovittu määrä.

Vakuutetut kohteet ja niille valittu vakuutusturva on merkitty
vakuutuskirjaan.

Vakuutusmäärät on esitetty vakuutuskirjassa kunkin hevosen,
syntyvän varsan tai ryhmän yhteydessä.

HO120 Keskeisiä määrityksiä

4 Omavastuu

1 Vakuutuksen voimassaolo

Hoitokuluihin ja hevosvastuuseen valittu omavastuu on merkitty
vakuutuskirjaan. Hoitokulujen omavastuu vähennetään yhden
kerran vakuutuskaudessa tapaturma- ja sairausriskikohtaisesti
kyseisen vakuutuskauden aikana aiheutuneesta vahingon
määrästä. Ulkomaan lisäturvan omavastuu vähennetään aina
matkakohtaisesti sekä tapaturma- että sairausriskin perusteella
korvattavasta vahingon yhteismäärästä.

Hevosen vakuutus alkaa sen täytettyä 30 vuorokautta.
Ryhmävakuutuksen piiriin kuuluvat yli 30 vuorokauden ikäiset,
vakuutuskirjaan merkityt hevoset.
Varsalle ennen sen syntymää otettu hevosturva jatkuu
katkeamatta syntymän jälkeen.

Hevosvastuun omavastuu vähennetään aina jokaisen
korvattavan vakuutustapahtuman vahingon määrästä.

Vakuutusturva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka
aikana vakuutettu hevonen täyttää 25 vuotta.

HO130 Vakuutusturvan sisältö

Hevosvakuutus on voimassa tapaturman ja sairauden
hoitokulujen osalta Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hevosvastuun
osalta vakuutus on voimassa Pohjoismaissa ja kuoleman osalta
kaikkialla maailmassa. Varkauden osalta hevosvakuutus on
voimassa vain Suomessa.

Hevosturvaan voidaan valita seuraavat riskit ja riskeihin sisältyvät
korvauslajit:
−
tapaturma
•
eläimen kuolema
•
eläimen hoitokulut
−
sairaus
•
eläimen kuolema
•
eläimen hoitokulut
−
ulkomaan lisäturva
•
tapaturman ja sairauden hoitokulut
−
hevosvastuuvastuuvahinko.

Ulkomaan lisäturvalla laajennettu vakuutus on voimassa
kaikkialla maailmassa enintään 90 vuorokautta Suomesta
ulkomaille tehtävillä matkoilla tapaturman ja sairauden
hoitokulujen sekä hevosvastuun osalta. Yli kolmen kuukauden
pituisen matkan osalta vakuutuksen voimassaoloajasta, -alueesta
ja lisämaksusta voidaan sopia erikseen. Matka alkaa, kun
hevonen lähtee Suomesta ja päättyy, kun se palaa takaisin
Suomeen. Matkan ulkomailla ei katsota katkeavan alle 30
vuorokauden mittaisen Suomessa käynnin vuoksi, jos vakuutettu
hevonen palaa tai sen on tarkoitus palata ulkomaille.

Ryhmävakuutukseen voidaan valita seuraavat riskit ja riskeihin
sisältyvät korvauslajit:
−
tapaturma
•
eläimen kuolema
•
eläimen hoitokulut
−
sairaus
•
eläimen kuolema
•
eläimen hoitokulut
−
ulkomaan lisäturva
•
tapaturman ja sairauden hoitokulut
−
ryhmän vastuu
•
vastuuvahinko.

2 Vakuutuksen kohde
Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu, vakuutetun
omistama yksilöity hevonen, syntyvä varsa tai hevosryhmä, johon
kuuluvat hevoset on merkitty vakuutuskirjaan.
Vakuutuksen kohteena voi olla myös yhteisomistuksen taikka
vuokra- tai leasingsopimuksen perusteella vakuutetun
vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluva hevonen, syntyvä varsa
tai hevosryhmä, johon kuuluvat hevoset on merkitty
vakuutuskirjaan.

Vakuutusturvan sisältö eli vakuutukseen valitut riskit ja niihin
sisältyvät korvauslajit vakuutusmäärineen on merkitty
vakuutuskirjaan.

Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan
samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Lisäksi
vakuutettuja ovat vakuutuksen kohteena olevan hevosen,
syntyvän varsan tai hevosryhmän yhteisomistajat. Henkilön
vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen
rekisteriin merkittyä vakinaista osoitetta.

Vakuutustapahtuma on vakuutetun riskin toteutuminen eli
valitusta turvasta riippuen hevosen tai syntyvän varsan sairaus
tai tapaturma taikka hevosvastuun toteutuminen.
Vakuutustapahtuman katsotaan sattuneen sinä ajankohtana,
jolloin hevosen varkaus on todettu, hevosen vammautuminen on
tapahtunut tai sen sairaus eläinlääketieteellisen kokemuksen

3 Vakuutusmäärän peruste
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Vakuutus korvaa tutkimus- ja hoitokuluina
−
eläinlääkärin kohtuulliset palkkiot
−
eläinlääkärin määräämät valmisteet, jotka Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA) on hyväksynyt
lääkkeiksi sekä sidetarpeet
−
eläinklinikan hoitopäivämaksut, jos tapaturma tai sairaus
yleisen eläinlääketieteellisen kokemuksen perusteella vaatii
klinikkahoitoa
−
eläinlääkärin määräämät tarpeelliset laboratorio- ja
röntgentutkimukset
−
akuutin tapaturmaisen kavioluun murtuman tai
kaviohalkeaman hoitoon liittyvät eläinlääkärin määräämät
sairaskengitykset.

mukaan on alkanut riippumatta siitä, milloin vammautuminen tai
sairaus tai niiden oireet on ensimmäisen kerran todettu.

HO131 Hevosen tapaturma ja sairaus
1 Tapaturman korvattavuus
Vakuutuksen perusteella korvattava hevosen tapaturma on
vakuutuksen voimassa ollessa sattunut äkillinen ja odottamaton
ulkoinen tapahtuma, joka aiheuttaa vamman, jonka eläinlääkäri
on todennut ja jota voidaan pitää myös eläinlääketieteellisin
perustein ulkoisen tapahtuman aiheuttamana.
2 Sairauden korvattavuus

Vakuutus korvaa sairauden hoitokuluina
−
akuutin kaviokuumeen hoitoon liittyvät eläinlääkärin
määräämät sairaskengitykset
−
kehityshäiriöstä tai synnynnäisestä viasta tai sairaudesta
aiheutuneet kulut, kun hevosella on ollut Pohjantähdessä
voimassa sille ennen syntymää otettu vakuutus ja
vakuutusturva on jatkunut saman sisältöisenä katkeamatta
−
alle neljävuotiaan hevosen nivelrustoirtoaman aiheuttamat
leikkauskustannukset edellyttäen, että nivelrustoirtoama ei
ole syntynyt ennen vakuutuksen alkamista.

Vakuutuksen perusteella korvattava hevosen sairaus on sellainen
eläinlääkärin hoitoa vaativa tila, jonka on Pohjantähdelle
toimitetun selvityksen perusteella todettu syntyneen vakuutuksen
voimassa ollessa muutoin kuin tapaturmaisesti.
3 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot
Vakuutus ei korvaa
−
kroonista jalkavaivaa
−
rasitusvammaa tai sen seurauksena kehittynyttä
luunmuutosta
−
kroonista tai rasitusperäistä hengitystiesairautta
−
kehityshäiriötä tai synnynnäistä vikaa tai sairautta
−
rakenteellista vikaa
−
kinnerpattia tai luuliikaa
−
komplikaatiota, joka aiheutuu hoidosta, joka ei ole seurausta
korvattavasta vakuutustapahtumasta
−
hampaiden tai niiden kiinnityskudosten hoitoa, ellei
kyseessä ole tapaturmavamman hoito. Puremisesta
hampaalle aiheutunutta vahinkoa ei kuitenkaan korvata.
−
vahinkoa, joka on seurausta vakuutetun aiheuttamasta tai
sallimasta eläinrääkkäyksestä, eläintautilain, eläinlääkärin
määräysten tai eläimen hoidon laiminlyönnistä.

Lisäksi korvataan kulut, jotka ovat aiheutuneet Pohjantähden
vahinkokäsittelyä varten vaatimista eläinlääkärinlausunnoista tai
kuolleen tai lopetetun eläimen tutkimisesta.
Vakuutus ei korvaa kuluja, jotka ovat aiheutuneet
−
fysioterapiasta tai muusta kuntouttavasta hoidosta
−
laserhoidosta, akupunktiosta, kantasolu-, paineaalto
(shockwave)-, manipulaatio- tai kiropraktisesta hoidosta tai
muista vastaavista hoidoista
−
ennaltaehkäisevästä hoidosta
−
tiinehtyvyyden tai siitoskyvyn, kiimahäiriön tai muun
sukupuolihormonihäiriön tutkimuksesta tai hoidosta,
sterilisaatiosta tai kastraatiosta
−
muun kuin eläinlääkärin suorittamasta hoitotoimenpiteestä
−
hoitovirheestä
−
lopetuksesta tai hautauksesta
−
matka- tai kuljetuskustannuksista
−
sairaudesta, joka on alkanut ennen kuin 30 vuorokautta on
kulunut vakuutuksen alkamisesta.
−
hoitotoimenpiteestä, joka tehdään vakuutuksen päättymisen
jälkeen tai vakuutuksen ollessa rauenneena.

Vakuutus ei korvaa tapaturmana
−
ähkyä ellei kyseessä ole akuutti ylensyöminen
−
vauriota jänteissä, nivelissä tai nivelsiteissä, ellei
eläinlääkäri tutkimuksissaan ole todennut ulkoisen
tapaturman aiheuttamia vammoja kuten ruhjeita tai haavoja.
4 Hevosen tapaturman ja sairauden hoitokulut

HO132 Hevosen kuolemasta ja varkaudesta
aiheutuva menetys

Vakuutus korvaa vakuutuskirjaan merkityn vakuutusturvan
mukaisesti hoitokuluja, jotka ovat vakuutuskauden aikana
aiheutuneet korvattavan tapaturman tai sairauden tutkimuksesta,
hoidosta tai lääkityksestä. Hoitokulun katsotaan aiheutuneen
silloin, kun sen perusteena oleva tutkimus tai hoito on suoritettu
tai tuote taikka palvelu on luovutettu. Vakuutusmäärät
tapaturmien ja sairauksien hoitokuluille ovat erilliset.
Ryhmävakuutuksessa vakuutuskauden enimmäiskorvausmäärät
koskevat koko ryhmää, ei yksittäistä ryhmässä vakuutettua
hevosta. Vakuutuskautta kohden hoitokuluista korvattavan
määrän ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan vakuutustapahtuman
sattumishetkellä merkitty vakuutusmäärä, vaikka yhden
vakuutuskauden aikana korvattaisiin hoitokuluja usean
vakuutustapahtuman perusteella.

1 Tapaturmasta tai sairaudesta johtuva kuolema ja varkaus
Vakuutus korvaa vakuutuskirjaan merkityn vakuutusturvan
mukaisesti, kun hevonen korvattavan tapaturman tai sairauden
seurauksena vakuutuksen voimassa ollessa kuolee tai se on
välttämättä lopetettava ja kuolema tai lopettaminen on
ehtokohdan HO131 mukaan korvattavan tapaturman tai
korvattavan sairauden välitön ja väistämätön seuraus.
Lopettamista pidetään välttämättömänä, kun yleisen
eläinlääketieteellisen kokemuksen perusteella hevosen kuolema
on tapaturman tai sairauden vuoksi odotettavissa asiallisesta
hoidosta huolimatta tai hevonen on lopetettava eläinlääkärin
määräyksestä ilmeisen eläinrääkkäyksen välttämiseksi. Lisäksi
korvattavuuden edellytyksenä on Pohjantähdeltä etukäteen
haettu lopetuslupa.

Korvausta hoitokuluista on haettava Pohjantähdeltä vuoden
kuluessa niiden aiheutumisesta.
Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon
arvonlisäverosta annetut säännökset.

Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaollessa tapahtuneen
hevosen varkauden, kun hevosta ei ole saatu takaisin kolmen
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HO133 Ulkomaan lisäturva

kuukauden kuluessa hevosen varkauden havaitsemisesta.
Korvauksen edellytyksenä on viipymättä poliisille tehty
rikosilmoitus, jossa tekijälle vaaditaan rangaistusta teosta.

1 Matkatapaturman ja –sairauden korvattavuus

Lisäksi tapaturmana korvataan, jos hevonen vakuutuksen
voimassa ollessa kuolee kastraation seurauksena. Korvaus
määräytyy ehtokohdan HO132.2 mukaisesti.

Ulkomaan lisäturvan perusteella korvattava hevosen
matkatapaturma on matkan aikana sattunut äkillinen ja
odottamaton ulkoinen tapahtuma, joka aiheuttaa vamman, jonka
eläinlääkäri on todennut ja jota voidaan pitää myös
eläinlääketieteellisin perustein ulkoisen tapahtuman
aiheuttamana. Matkatapaturman korvattavuuden edellytyksenä
on, että eläinlääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden
kuluessa tapaturman sattumisesta.

Vakuutus ei korvaa kuolemaa, jos sen aiheuttanut sairaus tai
sen oireet ovat alkaneet ennen kuin 30 vuorokautta on kulunut
vakuutuksen alkamisesta.
Vakuutus ei korvaa hevosen kuolemaa tai lopettamista, joka on
seurausta
−
ilman nielemisestä tai puun puremisesta tai näiden
seurauksista
−
sairaudesta riippumattomasta luonneviasta tai
käyttäytymishäiriöstä
−
hengitystiesairaudesta
−
käyttöarvon alenemisesta tai käyttötarkoituksen
muuttumisesta
−
taloudellisista syistä
−
eläintautilain tai eläinlääkärin määräysten laiminlyönnistä
−
vakuutetun aiheuttamasta tai sallimasta eläinrääkkäyksestä
tai hoidon laiminlyönnistä
−
vakuutuksenottajan päätöksen perusteella tehdystä
lopettamisesta, ellei se ole välttämätöntä ehtokohdan
HO132.1 (Tapaturmasta tai sairaudesta johtuva kuolema tai
varkaus) tarkoittamalla tavalla.

Ulkomaan lisäturvan perusteella korvattava matkasairaus on
sellainen eläinlääkärin hoitoa vaativa tila, jonka on
Pohjantähdelle toimitetun selvityksen perusteella todettu
syntyneen muutoin kuin tapaturmaisesti. Matkasairauden
oireiden tulee ilmetä vasta matkan aikana tai niiden on
eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaan katsottava saaneen
alkunsa vasta matkalla. Matkasairautena korvataan myös ennen
matkaa alkaneen sairauden äkillinen paheneminen.
Korvattavuuden edellytyksenä on, että vakuutettu hevonen on
matkalle lähtiessään ollut oireeton eikä terveydentilan muutos
yleisen eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaan ole ollut
todennäköinen ja odotettavissa.
Korvattavuuden edellytyksenä on, että matka on alkanut
ulkomaan lisäturvan voimassaoloaikana. Ulkomaan lisäturvan
perusteella korvataan matkatapaturman ja matkasairauden
hoidosta matkan aikana aiheutuneita hoitokuluja yhteensä
enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.
Vakuutusmäärä on matkakohtainen.

2 Korvaaminen
Yksilövakuutuksen perusteella korvauksena maksetaan
hevosen käypä arvo korvattavan vahingon sattumishetkellä,
kuitenkin enintään kuolinhetkellä vakuutuskirjaan merkitty
vakuutusmäärä. Ryhmävakuutuksen perusteella korvauksena
maksetaan hevosen kuolinhetkellä vakuutuskirjaan merkitty
vakuutusmäärä.

Muilta osin matkatapaturman ja –sairauden korvattavuus
määräytyy ehtokohdan HO131 mukaisesti.

HO134 Hevosvastuu
Hevosturvaan valittuun hevosvastuuseen ja ryhmävakuutukseen
valittuun ryhmän vastuuseen sovelletaan näitä
hevosvastuuehtoja.

Lisäksi korvataan kulut, jotka ovat aiheutuneet Pohjantähden
vahinkokäsittelyä varten vaatimista eläinlääkärinlausunnoista tai
kuolleen tai lopetetun eläimen tutkimisesta.

Hevosvastuu on turva hevosenomistajan
vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen varalle.

Jos hevonen vahingoittuu äkillisesti niin pahoin, että se täytyy
lopettaa ennen kuin eläinlääkäri on ehtinyt paikalle, on annettava
kirjallinen, kahden esteettömän henkilön todistama selvitys
vakuutustapahtumasta. Selvitys on annettava myös, mikäli
hevonen äkillisestä ulkoisesta syystä johtuen kuolee tai löydetään
yllättäen kuolleena.

1 Korvaaminen
Hevosvastuu korvaa hevosvakuutuksella vakuutetun hevosen
pidosta toiselle aiheutuneen henkilö- tai esinevahingon, joka on
vakuutuskauden aikana todettu ja josta vakuutettu on voimassa
olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Jos hevonen kuolee kastraatioon tai sen jälkiseurauksiin, on
korvauksen enimmäismäärä 3.500 euroa, kuitenkin enintään
kuolinhetkellä vakuutuskirjaan merkitty hevosen vakuutusmäärä.

Lisäksi korvataan lapsen aiheuttama vahinko, 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.

Varsalle ennen sen syntymää tehdyn vakuutuksen perusteella
korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusturvan mukaisesti
sikiön tai varsan menetys, kun
−
sikiö menetetään 7 tiineyskuukauden kuluttua luomisen tai
synnytysesteen vuoksi tai
−
sikiö menetetään varsan vakuutuksen voimassa ollessa
emätammalle sattuneen, näiden hevosvakuutusehtojen
mukaan korvattavan tapaturman tai sairauden seurauksena
tai
−
varsa 30 päivän kuluessa syntymästään kuolee tai se on
lopetettava vakavan sairauden, tapaturman tai
synnynnäisen vian vuoksi.

2 Rajoitukset
Vakuutus ei korvaa hevosen vastuuvahinkoa
−
joka on aiheutunut vakuutetulle tai hänen kanssaan
samassa taloudessa vakinaisesti asuvalle henkilölle
−
vakuutetun työntekijälle tai häneen rinnastettavalle siltä osin
kuin hän on oikeutettu saamaan korvausta lakisääteisestä
tapaturma- tai liikennevakuutuksesta
−
käytettävänä olevalle omaisuudelle, joka teon tai
laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun tai hänen
kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvan henkilön

Korvauksena syntyvän varsan kuolemasta maksetaan
vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.
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−

−
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−

−

−
−
−

−

−

3.1 Oikeudenkäyntikulut
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.

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
joka on aiheutunut tarttuvasta taudista
joka tapahtuu otettaessa osaa ravi- tai ratsastuskilpailuun
joka on aiheutunut osallistumisesta näytökseen, peliin tai
muuhun sellaiseen toimintaan, joka yleisen kokemuksen
mukaan voi aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoa
josta vakuutettu on vastuussa sopimuksen, sitoumuksen,
lupauksen tai takuun perusteella, ellei tällaista
korvausvastuuta olisi ilman mainittua sopimusta
josta vakuutettu on vastuussa kiinteistönomistajana tai haltijana
korvausvelvollisuutta, josta vakuutettu oli tai hänen olisi
pitänyt olla tietoinen vakuutuksen voimaan tullessa
jonka aikuinen tai vähintään 12-vuotias vakuutettu
aiheuttaa:
•
tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella
•
ollessaan alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen
alaisena ja se on vaikuttanut vahingon syntyyn ja
määrään
joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen
laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain
mukaiseen liikenteeseen käyttämisestä
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.

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.
3.2 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.
3.3 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 osuuden kokonaisvahingosta, ellei
vakuutettu näytä muuta toteen.
3.4 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.

3 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.

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.

Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy
vaatimuksen, ei tämä sido Pohjantähteä, ellei korvauksen määrä
ja peruste ole oikea.
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