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1 Henkilökeskeytysvakuutus 
Vakuutuksen tarkoituksena on turvata vakuutuk-
senottajan harjoittaman liiketoiminnan tulos yrityk-
sen johdon ja muun henkilöstön työkyvyttömyyden 
tai kuoleman varalta. 

Henkilökeskeytysvakuutuksesta korvataan vakuute-
tun liiketoiminnan keskeytysvahinko ja sen pienen-
tämiseksi maksetut kulut LähiTapiolan ja vakuutuk-
senottajan välisen vakuutussopimuksen mukaises-
ti. 

Henkilökeskeytysvakuutus muodostuu vakuutuskir-
jasta ja siihen merkityistä erityisehdoista sekä näis-
tä henkilökeskeytysvakuutuksen ehdoista ja Lähi-
Tapiolan yleisistä sopimusehdoista YS3. 

Vakuutusta tehtäessä tai sitä muutettaessa on voi-
tu sopia, että sopimuksen sisältämä vakuutusturva 
on suppeampi tai laajempi kuin näissä ehdoissa on 
määritelty. Poikkeamat on merkitty vakuutuskir-
jaan. Vakuutuksen kohteet, vakuutusmäärät, vas-

tuuajat, valittu vakuutusturva ja omavastuut on 
esitetty vakuutuskirjassa. 

 

2 Henkilökeskeytysvakuutuksen  
käsitteet 
Seuraavien käsitteiden lisäksi keskeytysvakuutus-
sopimuksessa noudatetaan LähiTapiolan Yleisissä 
sopimusehdoissa YS3 määriteltyjä käsitteitä. 

2.1 Vakuutettu liiketoiminta 

Vakuutettu liiketoiminta on vakuutuksenottajan 
harjoittama ja vakuutuskirjaan merkitty taloudelli-
nen toiminta, jonka tulos on vakuutettu keskeytys-
vahingon varalta. 

2.2 Nimetty henkilö 

Vakuutusta tehtäessä nimetään ne henkilöt, joiden 
työkyvyttömyyden tai kuoleman aiheuttamat ta-
loudelliset menetykset halutaan vakuutuksen kor-
vauspiiriin. 

Nimetyt henkilöt on merkitty vakuutuskirjaan. 

2.3 Keskeytysvahinko 

Keskeytysvahingolla tarkoitetaan liiketoiminnan 
keskeytymistä tai pienentymistä, josta aiheutuu 
liikevaihdon menetystä. 

2.4 Vastuuaika 

Vastuuaika on pisin yhtenäinen ajanjakso, jolta Lä-
hiTapiola korvaa keskeytysvahingon. Vastuuaika 
alkaa liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttaneen 
työkyvyttömyyden alkamispäivästä. Vastuuajan 
pituus on merkitty vakuutuskirjaan. 

2.5 Keskeytysvakuutuskate 

Keskeytysvakuutuskatteella tarkoitetaan sitä liike-
toiminnan tuottoa, joka saadaan vähentämällä lii-
kevaihdosta materiaalit ja palvelut -kuluerä. 

2.6 Ylimääräiset kulut 

Ylimääräisillä kuluilla tarkoitetaan vakuutuksenotta-
jalle aiheutuvia todellisia maksettuja lisäkuluja, jot-
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ka aiheutuvat vakuutetun liiketoiminnan jatkami-
sen jouduttamisesta tai jatkamisesta tilapäisratkai-
sujen avulla. 

Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi sijaishenkilön palk-
kaamisesta aiheutuneet palkka- ja henkilösivukulut, 
muun henkilöstön ylityöpalkka- ja niihin liittyvät henki-
lösivukulut sekä alihankintakulut. 

2.7 Vakuutusmäärä 

Vakuutusmäärä on vakuutuskirjaan merkitty raha-
määrä, josta vakuutuksen kohde on vakuutettu. 
Vakuutusmäärän perusteena voi olla keskeytysva-
kuutuskate tai ylimääräiset kulut. 

Vakuutusmäärä on vakuutusmaksun laskentape-
ruste, mutta ei vahingon määrän tai sen arvioimi-
sen peruste. 

2.8 Omavastuu 

Omavastuu on vakuutuskirjaan merkitty vakuutuk-
senottajan omalle vastuulle jäävä osuus vahingos-
ta. 

Ajallisella omavastuulla tarkoitetaan yrityksen toi-
mintavuorokausia. 
 

3 Henkilökeskeytysvakuutusten  
kohteet 
Vakuutuksen kohteeksi voidaan valita keskeytysva-
kuutuskate tai ylimääräiset kulut. Vakuutuksen 
kohde on merkitty vakuutuskirjaan. 

· Keskeytysvakuutuskatteen vakuutusmäärä on 
vakuutuskirjaan merkitty vakuutukselle sovittu 
vakuutusmäärä. Vakuutuksesta korvataan kes-
keytysvakuutuskatteen menetys vakuutusmää-
rään asti. 

· Ylimääräisten kulujen vakuutusmäärä on va-
kuutuskirjaan merkitty vakuutukselle sovittu 
vakuutusmäärä. Vakuutuksesta korvataan syn-
tyneet ylimääräiset kulut vakuutusmäärään as-
ti. 

Ylimääräiset kulut sopivat vakuutuksen kohteeksi sil-
loin, kun toiminnan jatkuvuus voidaan turvata tila-
päisjärjestelyjen avulla ja tilapäisjärjestelyistä ei ai-
heudu vakuutuksenottajalle tulojen tai tuottojen me-
netyksiä. 

 

4 Henkilökeskeytysvakuutusten  
voimassaolo 

4.1 Voimassaoloalue ja -aika sekä  
vakuutuksen päättyminen 

Henkilökeskeytysvakuutukset ovat voimassa vakuu-
tuskirjassa mainitulla alueella. Vakuutus, joka on 
voimassa ulkomailla tai kaikkialla maailmassa, on 
ulkomailla voimassa yhtäjaksoisesti korkeintaan 
kuuden kuukauden ajan matkan alkamisesta. 

Vakuutus lakkaa, kunkin nimetyn henkilön osalta 
sen vakuutuskauden loppuessa, jonka aikana va-
kuutettu täyttää 68 vuotta. 

4.2 Voimassaolo urheilutoiminnassa 

Ammattiurheilu 

Keskeytysvahinkoa ei korvata, jos tapaturma sattuu 
ammattiurheilussa. Ammattiurheilusta on kyse sil-
loin, kun urheilija saa urheilemisesta palkkaa tai 
muuta vastiketta tai hänen on otettava urheilijoi-
den tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mu-
kainen vakuutus. 

Kilpaurheilu 

Keskeytysvahinkoa ei korvata, jos tapaturma sattuu 
kilpailussa, ottelussa tai muussa urheilutapahtu-
massa, jonka järjestäjä edellyttää osallistujalta li-
senssivakuutuksen tai vastaavan ottamista tai vas-
tuuvapauslausekkeen allekirjoittamista. Vakuutus 
ei myöskään ole voimassa erityisesti edellä mainit-
tua urheilutoimintaa varten järjestetyssä harjoitte-
lussa tai lajille ominaisessa harjoittelussa. 

Riskialttiit urheilulajit 

Keskeytysvahinkoa ei korvata, jos tapaturma sattuu 
seuraavissa urheilulajeissa tai toiminnoissa: 
· voimailulajit, kuten painonnosto, voimanosto 

tai kehonrakennus 
· kamppailu- tai kontaktilajit, kuten nyrkkeily, 

paini, judo tai karate 
· moottoriurheilulajit, kuten ralli, mikroautoilu 

tai motocross 
· benjihyppy 
· kiipeilylajit, kuten vuori-, kallio-, jää- tai seinä-

kiipeily 
· laite- tai vapaasukellus 
· nopeus- ja syöksylasku, freestylehiihto sekä 

laskettelu merkittyjen rinteiden ulkopuolella 
· ilmailulajit, kuten laskuvarjohyppy, riippuliito, 

purjelento, ultrakevyellä tai harrasterakentei-
sella koneella lentäminen. 
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5 Henkilökeskeytysvakuutukset 

5.1 Henkilökeskeytysvakuutus 

5.1.1 Henkilökeskeytysvakuutuksesta  
korvattavat vahingot 

Vakuutuksesta korvataan liiketoiminnan keskeyty-
misestä aiheutunut vahinko, kun liiketoiminnan 
keskeytyminen on suoranainen seuraus nimetyn 
henkilön tapaturmaisesta työkyvyttömyydestä tai 
tapaturmaisesta kuolemasta. Korvauksen edelly-
tyksenä on, että tapaturma on sattunut vakuutuk-
sen voimassaoloalueella ja voimassaoloaikana. 

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, 
joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa nimetylle 
henkilölle ruumiinvamman hänen sitä tahtomatta. 
Tapaturmia ovat myös 
· hukkuminen 
· lämpöhalvaus, auringonpistos ja paleltuminen 
· kaasumyrkytys sekä erehdyksessä nautitun 

aineen aiheuttama myrkytys 
· paineen voimakkaan vaihtelun aiheuttama 

ruumiinvamma 
· äkillisestä liikkeestä tai voimanponnistuksesta 

aiheutunut lihaksen tai jänteen venähdysvam-
ma, jonka pääasiallisena syynä ei ole ollut ni-
metyn henkilön sairaus tai ruumiinvika. 

Lihaksen tai jänteen venähdysvamman korvauksen 
edellytyksenä on, että lääkärinhoito aloitetaan vii-
meistään 14 vuorokauden kuluessa vammautumi-
sesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden vii-
kon ajalta venähdysvamman syntymisestä. 

5.1.2 Korvausrajoitukset 

Vakuutuksesta ei korvata keskeytysvahinkoa, jos 
nimetyn henkilön työkyvyttömyys tai kuolema on 
aiheutunut 
· nimetyn henkilön itsemurhasta tai itsemur-

hayrityksestä 
· nimetyn henkilön sairaudesta, ruumiinviasta 

sairauden tai ruumiinvian hoitamiseksi suorite-
tun leikkaus-, hoito- tai muun lääkinnällisen 
toimenpiteen yhteydessä 

· myrkytyksestä, joka johtuu ravinnoksi nautitus-
ta aineesta tai nimetyn henkilön käyttämästä 
lääkeaineesta, alkoholista tai muusta huumaa-
vasta aineesta 

· vammasta, joka on aiheutunut puremisesta 
hampaalle tai hammasproteesille, vaikka va-
hinkoon olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä 

· tapaturmasta riippumattomasta sairaudesta, 
vammasta, viasta tai tuki- ja liikuntaelimistön 
rappeutumisesta, vaikka se olisi ollut oireeton 
ennen tapaturmaa 

· akillesjänteen repeämästä, nikamavälilevyn, 

vatsan ja nivusalueen tyrästä, ellei vamma ole 
aiheutunut tapaturmasta, jossa tervekin kudos 
vaurioituisi 

· tapaturman psyykkisistä seurauksista 
· tartuntataudista, joka on aiheutunut hyöntei-

sen tai vastaavan pistosta tai puremasta 
· joukoittain ihmisiä tuhonneen ydinreaktioon 

perustuvan aseen tai laitteen äkillisestä vaiku-
tuksesta 

· nimetyn henkilön itselleen tahallaan tai törke-
ällä huolimattomuudella aiheuttamasta vam-
masta 

· sodasta tai aseellisesta selkkauksesta tai palve-
luksesta Yhdistyneiden Kansakuntien rauhan-
turvaamistehtävissä 

· nimetyn henkilön rikollisesta toiminnasta. 

Vakuutusta tehtäessä tai sitä muutettaessa on so-
pimukseen voitu liittää muita rajoittavia ehtoja. 
Rajoitusehdot on merkitty vakuutuskirjaan. 

5.1.3 Samasta tapaturmasta korvattavat vahingot 

Samasta tapaturmasta aiheutuvan vahingon joh-
dosta maksetaan korvauksia enintään yhden vas-
tuuajan pituiselta yhtenäiseltä ajanjaksolta. 

Esimerkki: Henkilö joutuu polkupyöräonnettomuuteen 
loukaten olkapäänsä ja jalkansa. Hän on tapaturman 
takia työkyvytön kolme kuukautta ja palaa sitten töi-
hin. Kuntoutuksesta huolimatta olkapää ei palaudu 
entiselleen ja se joudutaan leikkaamaan. Leikkauksen 
takia henkilö on työkyvytön toiset kolme kuukautta. 
Välissä hän oli töissä kaksi kuukautta. Vakuutuksen 
vastuuajaksi oli valittu kuusi kuukautta, joten korvaus-
ta maksetaan ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta ja 
jälkimmäisen työkyvyttömyysjakson ensimmäisen 
kuukauden ajalta, koska vastuuaika päättyy 6 kuu-
kauden jälkeen keskeytysvahingon alkamispäivästä. 

5.2 Laaja henkilökeskeytysvakuutus 

5.2.1 Laajasta henkilökeskeytysvakuutuksesta  
korvattavat vahingot 

Vakuutuksesta korvataan liiketoiminnan keskeyty-
misestä aiheutunut vahinko, kun liiketoiminnan 
keskeytyminen on suoranainen seuraus vakuutus-
kirjaan merkityn henkilön työkyvyttömyydestä tai 
kuolemasta. Korvauksen edellytyksenä on, että 
työkyvyttömyys tai kuolema on aiheutunut vakuu-
tuksen voimassaoloalueella ja voimassaoloaikana 
ilmenneestä sairaudesta tai tapaturmasta. 

5.2.2 Korvausrajoitukset 

Vakuutuksesta ei korvata keskeytysvahinkoa, jos 
nimetyn henkilön työkyvyttömyys tai kuolema on 
aiheutunut 
· nimetyn henkilön itsemurhasta tai itsemur-
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hayrityksestä 
· sellaisista nimetyn henkilön ilmoittamista oi-

reista, joita tutkimuslöydösten nojalla ei voida 
pitää perusteltuina 

· raskauden tilasta, synnytyksestä tai raskauden 
keskeytymisestä 

· alkoholin tai lääkeaineiden väärinkäytöstä tai 
huumaavan aineen käytöstä taikka käytön ai-
heuttaman riippuvuuden tai muun riippuvuu-
den hoidosta 

· joukoittain ihmisiä tuhonneen ydinreaktioon 
perustuvan aseen tai laitteen äkillisestä vaiku-
tuksesta 

· nimetyn henkilön itselleen tahallaan tai törke-
ällä huolimattomuudella aiheuttamasta vam-
masta tai sairaudesta 

· sodasta tai aseellisesta selkkauksesta tai palve-
luksesta Yhdistyneiden Kansakuntien rauhan-
turvaamistehtävissä 

· nimetyn henkilön rikollisesta toiminnasta. 

Vakuutusta tehtäessä tai sitä muutettaessa on so-
pimukseen voitu liittää muita rajoittavia ehtoja. 
Rajoitusehdot on merkitty vakuutuskirjaan. 

5.2.3 Samasta sairaudesta tai tapaturmasta  
korvattavat vahingot 

Samasta sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuvan 
vahinkotapahtuman johdosta maksetaan korvauk-
sia enintään yhden vastuuajan pituiselta yhtenäi-
seltä ajanjaksolta. 

Esimerkki: Henkilö sairastuu rintasyöpään. Neljän 
viikon kulutta diagnoosista hän pääsee leikkaukseen. 
Leikkauksen takia hän on työkyvytön kaksi kuukautta. 
Leikkauksesta kolmen kuukauden päästä alkavat syö-
pähoidot, joiden takia henkilö on työkyvytön toiset 
kaksi kuukautta. Ennen syöpähoitojen alkamista hän 
oli töissä kuukauden. Vakuutuksen vastuuajaksi oli 
valittu neljä kuukautta, joten korvausta maksetaan 
ensimmäiseltä kahdelta kuukaudelta ja jälkimmäisen 
työkyvyttömyysjakson ensimmäisen kuukauden ajalta, 
koska vastuuaika päättyy neljän kuukauden jälkeen 
ensimmäisen työkyvyttömyysjakson alkamispäivästä. 

 

6 Henkilökeskeytysvakuutusten  
korvaussäännökset 

6.1 Vahingon määrä 

6.1.1 Vakuutuksen kohteena  
keskeytysvakuutuskate 

Vahingon määrään lasketaan vakuutuskirjaan mer-
kityn henkilön työkyvyttömyydestä tai kuolemasta 
aiheutunut keskeytysvakuutuskatteen menetys 
vastuuaikana. 

· Keskeytysvakuutuskatteen menetyksen määrä 
lasketaan liiketoiminnan keskeytymisestä ai-
heutuneen liikevaihdon menetyksen perusteel-
la. 

· Perusteena pidetään työkyvyttömyyttä edeltä-
vän 12 kuukauden aikana toteutunutta liike-
toimintaa. 

· Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan 
muuttunut markkinatilanne, liiketoiminnan ke-
hitys ja muut perustellut seikat, joilla on vaiku-
tusta yrityksen liiketoiminnan tulokseen. 

Vakuutuksenottajan velvollisuutena on osoittaa 
syntynyt vahingon määrä. 

Vahingon määrä voidaan osoittaa esimerkiksi yrityk-
sen kirjanpidon, sisäisen laskentatoimen raporttien tai 
liiketoimintasuunnitelmien avulla. 

Lisäksi vahingon määrään lasketaan ne vakuutuk-
senottajan maksamat liiketaloudellisesti perustellut 
lisäkulut toimenpiteistä, joihin on ryhdytty keskey-
tysvahingon välttämiseksi tai pienentämiseksi kor-
vausaikana. Korvauksen edellytyksenä on, että lisä-
kulun aiheuttavan toimenpiteen johdosta työkyvyt-
tömyydestä tai kuolemasta muutoin aiheutuva kes-
keytysvahinko on pienentynyt vähintään kulun 
määrällä korvausaikana. 

Jos lisäkulun aiheuttavasta toimenpiteestä on hyö-
tyä myös korvausajan päättymisen jälkeen, korva-
taan ainoastaan se määrä, joka suhteellisesti koh-
distuu vahingon pienentämiseen korvausaikana. 

Keskeytysvahingon pienentämiseksi maksetuilla yli-
määräisillä kuluilla tarkoitetaan ylitöiden, sijaistyön-
tekijöiden palkkaamisen, alihankkijan käyttämisen tai 
muiden vastaavien toimenpiteiden aiheuttamia yli-
määräisiä kuluja. 

6.1.2 Vakuutuksen kohteena  
ylimääräiset kulut 

Vahingon määrään lasketaan keskeytysvahingon 
välttämisestä aiheutuneiden ylitöiden, sijaistyönte-
kijöiden palkkaamisen, alihankkijan käyttämisen tai 
muiden vastaavien toimenpiteiden aiheuttamat 
kulut.  

Korvauksen edellytyksenä on, että ylimääräisen 
kulun aiheuttanut toimenpide on ollut välttämätön 
toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tai keskey-
tysajan lyhentämiseksi.  

Ylimääräisten kulujen vakuutuksesta ei korvata 
vakuutetun henkilön tapaturmasta tai sairaudesta 
aiheutuvia lääkäri- tai muita sairaanhoitokuluja. 
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6.1.3 Poikkeavasti laskettava  
vahingon määrä 

6.1.3.1 Liiketoiminnan laajentuminen 

Vahingon määrää laskettaessa ei oteta huomioon 
vahingon lisäystä, joka johtuu siitä, että osa vastuu-
ajasta on käytetty liiketoiminnan kehittämiseen, 
laajentamiseen tai muuhun muutokseen riippu-
matta siitä, kuka muutoksen on edellyttänyt tehtä-
väksi. 

6.1.3.2 Liiketoiminnan päättyminen 

Jos liiketoimintaa ei jatketa työkyvyttömyyden tai 
kuoleman johdosta, pidetään vahinkona menetet-
tyä nettovoittoa ja maksettuja keskeytysvakuutus-
katteeseen sisältyviä kuluja vastuuajalta, enintään 
kuitenkin kolmelta kuukaudelta. 

6.1.3.3 Toimituksen viivästyminen tai  
kaupan purkautuminen 

Vakuutuksesta ei korvata toimituksen viivästymi-
sestä aiheutuvaa vahingonkorvausta tai muuta vas-
taavaa seuraamusta, jonka vakuutettu tai joku muu 
on velvollinen maksamaan sopimuksen tai lain pe-
rusteella. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi sopimus-
sakko, kaupan purusta aiheutuneet kulut, hinnan 
alennus ja korkokulut. 

6.2 Korvauksen määrä 

Korvauksen määrä lasketaan vahingon määrästä 
ottamalla huomioon jäljempänä mainitut tekijät.  

LähiTapiolan korvausvelvollisuuden ylimpänä raja-
na on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. 

6.2.1 Vakuutusmäärään sisältyvät  
säästyneet kulut 

Korvauksen määrää laskettaessa vahingon määräs-
tä vähennetään se vakuutusmäärään sisältyvien 
kulujen määrä, joka vastuuaikana on säästynyt sen 
vuoksi, että sitä ei vakuutetun henkilön työkyvyt-
tömyyden tai kuoleman seurauksena ole tarvinnut 
maksaa.  

Liiketoiminnan keskeytymisen yhteydessä säästyviä 
kuluja voivat olla esimerkiksi palkkakulut ja niihin 
liittyvät henkilösivukulut, vuokrakulut ja markkinointi-
kulut. 

6.2.2 Keskeytysvakuutuskatteen lisäys  
muussa liiketoiminnassa 

Korvauksen määrää laskettaessa vahingon määräs-
tä vähennetään keskeytysvakuutuskatteen lisäys, 
jolla vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän 
puolesta toimineen liiketoiminnan keskeytysvakuu-
tuskate on kasvanut vastuuaikana vahingosta joh-
tuen. 

6.2.3 Muusta vakuutuksesta  
saatu korvaus 

Korvauksen määrää laskettaessa vähennetään va-
hingon määrästä muusta vakuutuksesta saatu kor-
vaus.   

Tällaisia ovat esimerkiksi Kelan sairauspäiväraha, 
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaus ja lii-
kennevakuutuksesta maksettu ansionmenetys. 

6.2.4 Omavastuu 

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa keskeytysva-
hingossa oma erillinen omavastuu. Vuorokausina 
määritelty omavastuu alkaa vastuuajan alkamis-
hetkestä. Korvausta laskettaessa otetaan huomi-
oon mahdolliset vähennykset (kohdat 6.2.1–6.2.3) 
ja lopuksi vähennetään omavastuu. 

6.2.5 Vahingon selvittelykulut 

Vakuutuksesta ei korvata kuluja, jotka ovat aiheu-
tuneet vahingon selvittämisestä, kuten puhelin- ja 
matkakuluja, ansionmenetyksiä, vahingonmäärän 
laskelmien laatimis- tai hankintakuluja tai muita 
vastaavia kuluja. 

6.2.6 Kirjanpidon laiminlyönti 

LähiTapiola vapautuu vastuusta sitä kohtaan, joka 
ei ole pitänyt vakuutetusta liiketoiminnasta kirjan-
pitolain edellyttämää kirjanpitoa. 

6.3 Muut korvaussäännöt 

6.3.1 Vahingosta ilmoittaminen ja  
velvollisuus pienentää vahinkoa 

Vahingon tapahduttua vakuutuksenottajan on vii-
pymättä ilmoitettava siitä LähiTapiolaan ja ryhdyt-
tävä väliaikaisiinkin toimenpiteisiin vakuutetun lii-
ketoiminnan uudelleen käynnistämiseksi tai käyn-
nissä pitämiseksi samassa laajuudessa kuin ennen 
vahinkoa. 

LähiTapiola korvaa näistä toimenpiteistä aiheutu-
neet kulut keskeytysvahingon lisäkulujen korvaus-
periaatteiden mukaisesti, jotka on kerrottu kohdas-
sa ’Vahingon määrä’. LähiTapiolan korvausvelvolli-
suuden ylimpänä rajana kussakin vahingossa on 
kuitenkin vakuutusehdossa tai -kirjassa mainittu 

vakuutusmäärä.  

Ennen ryhtymistään edellä mainittuihin toimenpi-
teisiin on vakuutuksenottajan mahdollisuuksiensa 
mukaan neuvoteltava niistä LähiTapiolan kanssa. 

6.3.2 Vahingon selvittäminen 

Vakuutuksenottajan tai hänen edustajansa on an-
nettava vahingon selvittämiseksi tarpeelliset Lähi-
Tapiolan pyytämät asiakirjat ja tiedot ja avustettava 
LähiTapiolaa vahingon selvittämisessä. 
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6.3.3 Velvollisuus ilmoittaa samaa riskiä  
koskevista muista vakuutuksista 

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava LähiTapiolalle 
toisessa vakuutusyhtiössä olevat samaa riskiä kos-
kevat vakuutuksensa ja varattava LähiTapiolan 
edustajalle mahdollisuus osallistua vahingon selvit-
tämiseen. 

6.3.4 Vakuutusmaksu vahingon jälkeen 

Vakuutusmaksu oikeuttaa enintään vakuutuskir-
jaan merkityn vakuutusmäärän suuruiseen kor-
vaukseen vakuutuskauden aikana. LähiTapiolalla 
on oikeus korvauksen määrää vastaavaan vakuu-
tusmaksuun toiminnan uudelleen käynnistämisen 
ja vakuutuskauden päättymisen väliseltä ajalta. 
Vakuutus jatkuu kuitenkin ennallaan vakuutuskau-
den loppuun saakka, jos LähiTapiola ei ilmoita 
mahdollisesta lisämaksusta tai muutoksista kor-
vauspäätöksen yhteydessä. 

  

  

 


