Kotivakuutus
Taloudellinen turva on tärkeä jokapäiväisessä
elämässä. Odottamattomat tapahtumat voivat
helposti järkyttää taloutesi tasapainoa. Kun sinulla
on Folksam Kotivakuutus, voit olla huoletta.

Kotivakuutus
Kuinka koti vakuutetaan?
Kun olet ottamassa vakuutusta kotiasi varten, mieti mitä
riskejä vastaan haluat suojautua. Folksam Kotivakuutus perustuu omaisuusvakuutukseen, jonka perusturvavaihtoehtoon sisältyvät palo-, luonnonilmiö-, vastuu- ja
oikeusturvavakuutukset.

Perusturva
Palo
Luonnonilmiö
Vastuu
Oikeusturva

Lisäturva
Murto, varkaus, sähköilmiö, ilkivalta
Vuoto
Muu äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko
Erikoisturva, uusarvo

Vastuuvakuutus
Vakuutus korvaa yksityishenkilönä huolimattomuuden seurauksena toiselle aiheuttamasi henkilö- ja esinevahingot,
joista olet voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvelvollinen. Lisäksi vakuutus korvaa alle 12-vuotiaan lapsen
tahallaan aiheuttamat vahingot. Vastuuvakuutus korvaa,
jos esimerkiksi ajat pyörällä jalankulkijan päälle niin, että
hän loukkaantuu, tai jos 10-vuotias lapsesi heittää kiven
naapurin ikkunaan.
Oikeusturvavakuutus
Oikeusturvavakuutus korvaa välttämättömät ja kohtuulliset
asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, kun tarvitset asianajajaa yksityiselämään liittyvissä riita-, rikos- tai hakemusasioissa, jotka voidaan panna vireille Suomen käräjäoikeuksissa. Esimerkkejä sellaisista ovat omaan käyttöön
ostettuun kiinteistöön tai asunto-osakkeeseen (ei sijoitusasuntoon) liittyvät riidat sekä testamentin kiistäminen ja
perinnönjako.

Lisäturvavakuutus
Perusturvan valitessasi vakuutus korvaa esimerkiksi, jos
talossasi syttyy tulipalo tai jos myrskytuuli vie katon mennessään (tuulen nopeus 20 m/s). Suosittelemme kuitenkin,
että otat laajemman vakuutusturvan. Esimerkiksi pakastimen rikkoutuessa sähköilmiöturva korvaa vain pakastimen,
kun taas äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon
varalta otettu turva korvaa myös pakastimen sisällön. Valitsemalla erikoisturvan, vakuutus korvaa jopa unohtuneet
esineet.
Koti-irtaimisto vakuutetaan yleensä täysarvovakuutuksella. Vakuutuksen määrä perustuu asuinpinta-alaan, jonka
perusteella lasketaan enimmäiskorvausmäärä. Enimmäiskorvausmäärä on se summa, jonka verran vahinkoja maksimissaan korvataan.
Jos sinulla on erityisen arvokasta omaisutta, asuinpintaalan mukaan määritelty enimmäiskorvausmäärä ei ehkä
riitä. Tällöin kannattaa merkitä vakuutusmäärään perustuva vakuutus.
Omakotitalot ja vapaa-ajanasunnot vakuutetaan täysarvo
periaatteella, jolloin vakuutusmaksu määräytyy rakennuksen kerrosalan mukaan, kun taas pienet rakennukset
vakuutetaan yleensä siitä arvosta, jonka ilmoitat ottaessasi
vakuutuksen.
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa vakuutuspaikassa. Vakuutus koskee kaikkia vakuutuksenottajan
kanssa samassa taloudessa pysyvästi asuvia.

Henkilöllisyysvarkausvakuutus
Henkilöllisyysvarkaudesta on kysymys silloin, kun joku
käyttää luvatta henkilötietojasi, henkilöllisyystodistustasi
tai muuta vastaavaa voidakseen esimerkiksi nostaa pikavippejä, avata matkapuhelinliittymiä tai tilata tavaroita
sinun nimissäsi. Usein varas tarvitsee tähän vain henkilötunnuksesi tai nimesi ja osoitteesi. Unohtunut tai varastettu lompakko antaa varkaalle helpon tilaisuuden käyttää
henkilötietojasi. Joskus henkilöllisyyden kaappaamista ei
välttämättä edes huomaa heti. Tilanteen paljastuttua aikaa
oikea salapoliisityö, kun vahinkojen laajuutta aletaan selvittää ja rajoittaa.
Henkilöllisyysvarkausvakuutus on jotain uutta Suomen
markkinoilla. Vakuutettuna sinulla on käytössäsi puhelinpalvelu, joka auttaa sinua mahdollisen henkilöllisyysvarkauden selvittämisessä. Folksam Vahinkovakuutus tekee
tämän yhteistyössä Affinion Internationalin kanssa.
Tapaturmavakuutus
Tapaturmavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus. Se korvaa
vapaa-ajan tapaturmista aiheutuneet taloudelliset menetykset, esimerkiksi hoitokuluja. Alle 20-vuotiaan vakuutus
on voimassa ympäri vuorokauden. Vakuutus on voimassa
kaikkialla maailmassa.
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheut
tava tapahtuma, joka tapahtuu tahtomatta. Esimerkki tapaturmasta on, että putoat tikapuilta ja kätesi murtuu tai että
pilkot puita ja lyöt vahingossa kirveellä jalkaan. Pidemmän
ajan kuluessa syntynyttä vammaa, esimerkiksi rasitusvamma, ei pidetä tapaturmana.
Tietyissä urheilulajeissa vaaditaan urheilulisä ja vakuutus
on voimassa ainoastaan lisäsopimuksesta ja lisämaksusta.
Alle 18-vuotiaiden lasten osalta urheilulisää ei tarvita.

Tapaturma- ja sairauskuluvakuutus
Tapaturma- ja sairauskuluvakuutus tarjoaa taloudellista turvaa jos sinä tai lapsesi sairastutte tai teille sattuu
tapaturma. Voit hakeutua siihen hoitolaitokseen josta saat
nopeimmin hoitoa riippumatta siitä, onko kyseessä julkinen
tai yksityinen taho. Jos sairaanhoitoon pääsy viivästyy jonojen takia, sairaus voi ikävimmässä tapauksessa pahentua ja parantumisaika pidentyä. Vakuutus korvaa m.m. erikoislääkärin palkkiot, lääkärin määräämät tutkimukset ja
toimenpiteet. Folksam lapsi ja nuorisovakuutuksen voi ottaa
lapsen ollessa 2 kuukautta. Se päättyy vakuutetun täyttäessä 20 vuotta. Folksam Aikuisturvan voi ottaa 18-vuotiaana ja sairauskuluosa on voimassa 65-vuotiaaksi saakka.
Tapaturmavakuutus päättyy vasta kun vakuutettu täyttää
80 vuotta. Sairaustapauksissa korvauksista vähennetään
yksi omavastuu per kalenterivuosi, tapaturman perustella maksettavista korvauksista ei vähennetä omavastuuta
lainkaan.
Folksam lapsi- ja nuorisovakuutusta varten voi myös tehdä
vakuutusvarauksen raskauden aikana. Jos varaushakemus
hyväksytään, vakuutus astuu voimaan heti lapsen syntymästä. Vakuutus korvaa tällöin sekä mahdolliset synnynnäiset sairaudet että myöhemmin ilmenevät sairaudet. Vakuutusvarausta voi hakea, jos äiti on alle 43 vuotta lapsen
laskettuna syntymäaikana.
Matkavakuutus
Matkustajavakuutus on voimassa ulkomaan ja kotimaan
matkoilla joko 45 vuorokauden tai 3 kuukauden ajan matkan alkamisesta lukien. Suomessa vakuutus kattaa matkat
paikkaan, joka sijaitsee vähintään 50 km etäisyydellä
asunnosta, työpaikasta, opintopaikasta tai vapaa-ajan
asunnosta. Vakuutus korvaa matkalla sattuneesta äkillisestä sairaudesta tai tapaturmasta sekä matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuneet kustannukset.
Matkan peruuntumisella tarkoitetaan, että matkalle lähtö
estyy. Matkan keskeytyminen tarkoittaa puolestaan, että
jo aloitettu matka joudutaan keskeyttämään joko siksi,
että vakuutettu tai hänelle läheinen henkilö on sairastunut
äkillisesti, joutunut onnettomuuteen tai menehtynyt tai että
vakuutetun Suomessa oleva omaisuus on vahingoittunut.
Matkatavaravakuutus korvaa varastetut tai rikkoutuneet
matkatavarat. Välttämättömyystarvikkeiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan enintään
340 euroa, kun kuljetettavaksi jätetyt matkatavarat saapuvat matkakohteeseen vähintään 12 tuntia vakuutettua
myöhemmin.
Koira- ja kissavakuutus
Koira- ja kissavakuutus koostuu henkivakuutuksesta ja
eläinlääkärikulut kattavasta vakuutuksesta. Henkivakuutus
korvaa, jos eläin kuolee, se joudutaan lopettamaan sairauden tai vamman vuoksi tai jos se katoaa tai varastetaan.

Korvausmäärä on vakuutushakemuksessa ilmoittamasi
arvo (enintään 2 500 euroa).
Henkivakuutusosa on perustana silloin, kun haluat ottaa
eläinlääkärikulut kattavan vakuutuksen, joka korvaa mm.
eläinlääkärin palkkiot, lääkkeet ja leikkauskustannukset.

Korvaukset
On hyvä tietää, että et onnettomuuden sattuessa joudu
vastaamaan kaikista seurauksista. Folksam Vahinkovakuutus auttaa sinua selviämään vahingosta mahdollisimman
vähällä.
Omavastuu ja ikävähennykset
Vahingon sattuessa sinulla on omavastuu. Vakuutus ei
korvaa pieniä, alle omavastuun olevia vahinkoja. Voit valita
haluamasi omavastuun eri vahtoehdoista. Mitä korkeampi
omavastuu, sitä alempi vakuutusmaksu.
Vahingon korvauksen lähtökohtana on usein jälleenhankinta-arvo. Korvausperusteena on vahingon aiheuttama menetyksen arvo. Tästä johtuen et saa käytetylle omaisuudelle
aiheutuneesta vahingosta yhtä suurta korvausta kuin uuden
esineen vahingosta. Jotta korvaus vastaisi vahingoittuneen
omaisuuden todellista arvoa, jälleenhankinta-arvosta ja
korjauskustannuksista tehdään ikävähennykset vuosittain.
Neljä vuotta vanha televisiosi tuhoutuu vesivahingon yhtey
dessä. Sen jälleenhankinta-arvo on 850 euroa. Ikävähennys tehdään kaikista paitsi ensimmäisestä käyttövuodesta.
Korvaukseksi tulee 850 euroa -30 % (3 * 10 %) = 595 euroa.
Tästä summasta omavastuu vähennetään. Jos sinulla on
uusarvovakuutus, saat korvauksen ilman ikävähennyksiä
viiden vuoden ajan ostopäivästä. Silloin korvaus on
850 euroa omavastuulla vähennettynä.
Hyvä vahinkohistoria palkitaan
Omavastuuta alennetaan, kun sinulla ei ole ollut korvattavia vahinkoja tiettynä ajanjaksona.

Vahingottomat vuodet

Omavastuualennus

5
10
20

30 %
60 %
100 %

Tämä ei ole täydellinen tuoteselostus. Vakuutukseen liittyy rajoituksia.
Tarkka selvitys korvattavista vahingoista ja rajoituksista ilmenee
vakuutusehdoista. Tutustu myös Folksam Kotivakuutuksen tuotetietoihin
ja vakuutusehtoihin.
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