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Vakuutussopimus on kahden sopijaosapuolen, 
vakuutuksenantajan (vakuutusyhtiön) ja 
vakuutuksenottajan (asiakkaan), välinen sopi-
mus vakuutuksesta, jonka mukaan vakuutus-
yhtiö sitoutuu kantamaan sopimuksessa mää-
ritellyt riskit asiakkaan maksamaa vakuutus-
maksua vastaan. Vakuutussopimukseen sovel-
letaan voimassaolevaa vakuutussopimuslakia. 
 
Vakuutuskirja ja vakuutusehdot määrittelevät 
vakuutussopimuksen keskeisen sisällön. 
 
Vakuutuskirja on asiakaskohtainen, ja siihen 
on merkitty vakuutettu omaisuus, vakuutus-
turva, vakuutus- ja enimmäiskorvausmäärät 
sekä omavastuut. Vakuutusehdoissa on kaksi 
osaa: yleiset sopimusehdot YS15 ja kyseisen 
vakuutuksen ehdot. 
 
Näissä ehdoissa kerrotaan Ravihevosen pakol-
linen kilpailuvakuutus -nimiseen vakuutusso-
pimukseen sisältyvien hevosvakuutuksen sekä 
ravikilpailijan vastuuvakuutuksen sopimuseh-
dot. 
 
Tässä ehdossa tarkoitetaan hevosella ravihe-
vosta ja -ponia. Vakuutuskausi on kalenteri-
vuosi. 
 

HEVOSVAKUUTUS 

1 Vakuutuksen tarkoitus 

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden 
ehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti 
kun hevonen vakuutuksen voimassaoloaikana 
vahingoittuu tapaturmaisesti 
tai äkillisen sairauskohtaisen seurauksena niin, 
että se on eläinlääketieteellisen kokemuksen 
mukaan välttämättä lopetettava välittömästi. 
 

2 Vakuutuksen kohde 

Vakuutuksen kohteena ovat Suomen Hippos 
ry:n kilpailurekisteriin merkityt voimassa ole-
van kilpailuoikeuden omaavat ravikilpailussa 
käytetyt ravihevoset ja ponit. Jäljempänä eh-
dossa puhutaan vain hevosesta. 
 

3 Vakuutuksen voimassaolo 

Vakuutus on voimassa Euroopassa kilpailualu-
eella ravikilpailuaikana sekä kilpailunomai-
sessa lähdössä. Vakuutus on voimassa myös 
Suomen Hippos ry:n valvoman harjoituksen 
aikana. 
 
Kilpailualueella tarkoitetaan ravirataa varikko- 
ja verryttelyalueineen. Kilpailuaika alkaa kaksi 
tuntia ennen ensimmäisen lähdön esittelyä ja 
päättyy puoli tuntia viimeisen lähdön maaliin-
tulon jälkeen. Kilpailunomaisella lähdöllä tar-
koitetaan koe- ja rutiinilähtöä tai kilpailuvauh-
tista harjoitusta. 
 

4 Korvattavat vahingot 

4.1 Tapaturman tai kilpailun aikana tapahtu-

neen hevosen kuoleman aiheuttamat hevosen 

lopetus- ja hävityskustannukset 

Vakuutuksesta korvataan hevosen 
lopetuskulut, mikäli hevonen on vahingoittu-
nut tapaturmaisesti tai hevonen on saanut 
äkillisen sairauskohtauksen vakuutuksen voi-
massaoloaikana niin, että se on asianmukai-
sesta hoidosta huolimatta eläinlääketieteelli-
sen kokemuksen mukaan lopetettava välittö-
mästi tapaturman tai sairauskohtauksen yh-
teydessä. Tapaturma on äkillinen tapahtuma, 
joka aiheutuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa 
vamman, josta jää silmin havaittava paikallis-
oire. 
 
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voi-
massaoloaikana, korvattavan vahingon yhtey-
dessä 
• hevosen lopetuksesta aiheutuneet kulut, 
jotka aiheutuvat eläinlääkärin suorittamista 
eläinlääketieteellisesti perustelluista tutki-
muksista ja lopetuksesta sekä lopetuksen yh-
teydessä käytetyistä lääkkeistä 
• kuolleen hevosen poiskuljetuskustannukset 
hävitettäväksi 
• kuolleen hevosen hävityksestä aiheutuneet 
kulut. 
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5 Hevosta koskevat korvausrajoitukset 

Vakuutuksesta ei korvata 
• rasitusvammoja ja niiden seurauksena kehit-
tyneitä luun muutoksia, nivelrikkoa ja jännevi-
koja, vaikka vamma ilmenisikin akuuttina 
• juoksualustan laadusta tai ominaisuuden 
vaihtelusta johtuvaa hevosen vammautumista 
• aiemmin todetusta sairaudesta aiheutu-
nutta vahinkoa 
• vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että hevonen 
on huumausaineiden tai niihin verrattavien ai-
neiden vaikutuksen alaisena 
• vahinkoa, joka johtuu siitä, että hevosella on 
kilpailtu neljännen tiineyskuukauden jälkeen 
• vahinkoa, joka on aiheutunut ravikilpailu-
sääntöjen vastaisten tai turvallisuudeltaan 
puutteellisten kilpakärryjen tai kilpailuvarus-
teiden käyttämisestä. 
• vahinkoa, jonka vakuutettu on aiheuttanut 
tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella 
taikka ollessaan alkoholin tai muun huumaa-
van aineen vaikutuksen alaisena. 
• kuolemaa tai lopetusta, kun sen syynä on 
suorituskyvyn tai muun käyttöarvon alenemi-
nen 
 

6 Vahinkojen korvaaminen 

6.1 Korvauksen hakeminen 

Vahinkoilmoitukseen liitettävä mukaan eläin-
lääkärin lausunto kuoleman tai lopettamisen 
syystä. Lisäksi on otettava kantaa lopettami-
sen välttämättömyyteen. 
 
Jos hevonen on viety teurastamolle, on mu-
kaan liitettävä teurastamon tilityskuitti. 

6.2 Korvauksen enimmäismäärä 

Samaa vakuutustapahtumaa kohden vahin-
koja korvataan enintään 2 000 euroa hevosta 
kohden tai ponia kohden. 
 
Vakuutuskauden aikana korvataan kaikista 
vahingoista yhteensä enintään 20 000 euroa. 

6.3 Omavastuu 

Jokaisesta vahingosta vähennetään 200 euron 
omavastuu. 

6.4 Verotus 

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomi-
oon verotuksesta annetut säännökset. 

6.5 Muu vakuutus 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin 
kuin se korvataan muusta vakuutuksesta. 
 

RAVIKILPAILIJAN VASTUUVAKUUTUS 

1 Vakuutuksen tarkoitus 

Vakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen 
ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti vakuu-
tuksen korvauspiiriin kuuluvissa tapauksissa 
• korvata toiselle aiheutetut henkilö- ja esine-
vahingot, joista vakuutettu on voimassa ole-
van oikeuden mukaan korvausvastuussa 
• selvittää vakuutetulle esitettyjen korvaus-
vaatimusten peruste ja määrä 
• korvata oikeudenkäyntikulut vakuutusmää-
rän rajoissa, jos korvausvaatimus joutuu oi-
keuskäsittelyyn. 
 

2 Vakuutetut 

Vakuutettuina ovat Suomen Hippos ry:n kil-
pailurekisteriin merkityn voimassa olevan kil-
pailuoikeuden omaavan ravihevosen 16 
vuotta täyttäneet käsittelijät tai A-kategorian 
raviponin 10 vuotta ja B-kategorian 12 vuotta 
täyttäneet käsittelijät. 
 

3 Vakuutuksen voimassaolo 

Vakuutus on voimassa Euroopassa kilpailualu-
eella ravikilpailun kilpailuaikana sekä kilpailun- 
omaisessa lähdössä. Vakuutus on voimassa 
myös Suomen Hippos ry:n valvoman harjoi-
tuksen aikana. 
 
Kilpailualueella tarkoitetaan ravirataa varikko- 
ja verryttelyalueineen. Kilpailuaika alkaa kaksi 
tuntia ennen ensimmäisen lähdön esittelyä ja 
päättyy puoli tuntia viimeisen lähdön maaliin-
tulon jälkeen. Kilpailunomaisella lähdöllä tar-
koitetaan koe- ja rutiinilähtöä tai kilpailuvauh-
tista harjoitusta. 
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Edellisestä poiketen vastuuvakuutus on voi-
massa hevosen osalta myös kuljetuksen ai-
kana silloin, kun hevosen täytyy pitkän mat-
kan vuoksi päästä jaloittelemaan ja tässä yh-
teydessä hevonen aiheuttaa vahinkoa ulko-
puoliselle. Kuljetus katsotaan alkavaksi, kun 
hevonen lastataan tallilla tai kilpailupaikalla 
kuljetusajoneuvoon ja päättyneeksi, kun he-
vonen on otettu ajoneuvosta ulos tallilla tai 
kilpailupaikalla. Kuljetuksella tarkoitetaan suo-
raa yhteyttä lähtöpaikasta kilpailupaikalle. 
 

4 Korvattavat vahingot 

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voi-
massaoloaikana kilpailuun osallistuvan hevo-
sen pillastumisesta, hevosen pidosta tai käsit-
telystä toiselle aiheutettu henkilö- ja esineva-
hinko, kun 
• vahinko tapahtuu vakuutuskauden aikana 
• vakuutettu on voimassa olevan oikeuden 
mukaan korvausvastuussa vahingosta. 
 

5 Korvausrajoitukset 

5.1 Itselle tai avustajalle aiheutettu  

vahinko 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on 
aiheutunut vakuutetulle itselleen tai vakuute-
tun avustajalle. 

5.2 Hevosta koskevat korvausrajoitukset 

Vakuutuksesta ei korvata vastuuvahinkoa, 
joka on aiheutunut hevosvakuutuksen ehto-
kohdan 5 luettelossa mainitusta syystä. 
 
Vakuutuksesta ei korvata hevosen arvonalen-
nusta. 

5.3 Liikennevahinko 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka ai-
heutuu liikennevakuutuslain tai vastaavan ul-
komaisen lain mukaisesta moottoriajoneuvon 
tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen 
käyttämisestä. Jos vastaava ulkomaalainen 
lainsäädäntö puuttuu, vakuutuksesta ei kor-
vata vahinkoa, joka aiheutuu moottoriajoneu-
von tai moottorikäyttöisen laitteen liikentee-

seen käyttämisestä, kun vakuutettu on kor-
vausvelvollinen edellä mainitun laitteen omis-
tajana, haltijana tai kuljettajana. 

5.4 Muu vakuutus 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka kor-
vataan hevosvakuutuksen perusteella tai jos 
vahinko olisi korvattavissa vakuutetun muusta 
vakuutuksesta. 

5.5 Varallisuusvahinko 

Vakuutuksesta ei korvata sellaista taloudel-
lista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- 
tai esinevahinkoon. 

5.6 Sopimusvastuu 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin 
kuin korvausvastuu perustuu vakuutetun te-
kemään sopimukseen, takuuseen tai muuhun 
sitoumukseen, ellei korvausvastuuta olisi il-
man kyseistä sitoumusta. 

5.7 Sakot 

Vakuutuksesta ei korvata sakkoa tai muuta 
sen kaltaista seuraamusta. 

5.8 Käytössä oleva omaisuus 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuu-
delle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai lai-
minlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun 
hallussa, lainassa tai muutoin vakuutetun hyö-
dykseen käytettävänä. 

5.9 Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva 

omaisuus 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuu-
delle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai lai-
minlyönnin aikana on tai oli vakuutetun tai 
jonkun muun tämän lukuun 
• valmistettavana, asennettavana, korjatta-
vana taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai 
huolehdittavana 
• säilytettävänä 
• muulla tavoin vakuutetun huolehdittavana. 

5.10 Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos vakuu-
tettu on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai 
törkeällä huolimattomuudella taikka ollessaan 
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alkoholin tai muun huumaavaan aineen vaiku-
tuksen alaisena. 

5.11 Kilpailutulojen menetys 

Vakuutuksesta ei korvata kilpailutulojen vä-
hentymistä tai menetystä. 
 

6 Vahingon selvittäminen 

6.1 Vakuutusyhtiön velvollisuudet 

Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutetulla 
vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, 
vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vahin-
gosta ja neuvottelee korvauksen vaatijan 
kanssa. 
 
Kilpailutuomariston antama rangaistus tai lau-
sunto ratkaisee syyllisyyden rata-alueella kil-
pailuaikana aiheutuneissa vahingoissa. 
 
Vakuutusyhtiö voi tehdä enimmäiskorvaus-
määrän rajoissa sopimuksen vahingonkärsi-
neen kanssa tämän vakuutuksen piiriin kuulu-
vien vahinkojen korvaamisesta. Jos vakuutettu 
ei tähän suostu, vakuutusyhtiö ei ole velvolli-
nen korvaamaan suurempaa vahingonkor-
vausta tai tämän jälkeen aiheutuneita kustan-
nuksia. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen myös-
kään selvittämään asiaa enempää. 

6.2 Vakuutetun velvollisuudet 

Vakuutetun tulee pyrkiä siihen, että vakuutus-
yhtiölle varataan tilaisuus vahingon määrän 
arvioimiseen sekä mahdollisuus myötävaikut-
taa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen. 
Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai 
hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido vakuutus-
yhtiötä, ellei korvauksen määrä ja peruste ole 
ilmeisesti oikea. 
 
Vakuutettu on velvollinen 

• vahingon tapahduttua ottamaan viipymättä 
yhteyttä varikkoalueen valvojaan 
• osallistumaan vahingon selvittelyyn omalla 
kustannuksellaan 
• hankkimaan tai valmistamaan tarpeelliset 
selvitykset ja tutkimukset, jotka ovat kohtuul-
lisin kustannuksin vakuutetun saatavilla 

• esittämään vakuutusyhtiölle hallussaan ole-
vat tiedot ja asiakirjat, joilla on merkitystä va-
hingon selvittelyssä 
• ilmoittamaan viipymättä vakuutusyhtiölle, 
jos vahinko johtaa oikeudenkäyntiin. Mikäli 
vakuutettu ei ilmoita oikeudenkäynnistä etu-
käteen vakuutusyhtiölle, vakuutusyhtiö ei ole 
velvollinen korvaamaan oikeudenkäynnistä 
aiheutuneita kustannuksia. 

6.3 Varikkoalueen valvojan velvollisuudet 

Varikkoalueen valvoja täyttää vahinkoilmoi-
tuksen. 

6.4 Muiden henkilöiden velvollisuudet 

Hevosvahingoissa kilpailueläinlääkäri ja henki-
lövahingoissa ensiapuhenkilöstö kirjaa lausun-
tonsa vahingosta vahinkoilmoitukseen. 
Kilpailutuomaristo kirjaa vahinkoilmoitukseen 
kantansa vahingonaiheuttajan syyllisyydestä. 
Vahingon aiheuttaja allekirjoittaa vahinkoil-
moituksen. 
 

7 Korvaussäännökset 

7.1 Vahingonkorvaus 

Vastuuvakuutuksesta korvataan se vahingon-
korvaus, jonka vakuutettu on velvollinen mak-
samaan. Vahingonkorvauksen määrä laske-
taan vahingonkorvausta koskevien säännös-
ten ja oikeuskäytännön mukaisesti. 

7.2 Uhkaavan vahingonvaaran 

torjuntakustannukset 

Vakuutetulla on vahingon välittömästi uha-
tessa tai satuttua velvollisuus huolehtia sen 
torjumisesta tai rajoittamisesta. Tämä velvolli-
suus koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, 
joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan 
vastuuvahingon uhka, mutta ei tätä pitem-
mälle ulottuvia vahingon jälkitoimia, ellei va-
kuutusyhtiön kanssa erikseen toimenpiteistä 
sovita. Näistä välttämättömistä 
toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset 
korvataan vakuutuksesta. 

7.3 Selvitys- ja oikeudenkäyntikulut 

Vakuutuksesta korvataan vahingon selvitte-
lystä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset 
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kustannukset vakuutusmäärän rajoissa. Va-
kuutuksesta ei kuitenkaan korvata sellaisia va-
kuutetulle syntyviä selvityskustannuksia, jotka 
vakuutettu on vakuutusehtojen mukaan vel-
vollinen itse maksamaan tai joista ei ole va-
kuutusyhtiön kanssa erikseen sovittu. 
 
Jos vahingonkorvauskysymys joutuu oikeuden 
käsiteltäväksi ja on ilmeistä, että vaatimus 
perusteiltaan koskee vakuutuksesta korvatta-
vaa vahinkoa, vakuutusyhtiö maksaa tästä ai-
heutuvat välttämättömät ja kohtuulliset oi-
keudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikulujen 
korvaaminen edellyttää lisäksi, että vakuutus-
yhtiö on voinut nimetä asianajajan, joka edus-
taa vakuutettua. 
 
Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita 
asioita, vakuutuksesta korvataan ainoastaan 
vakuutuksen piiriin kuuluvan korvausvaati-
muksen osuus kustannuksista. 
Asianajo- ja oikeudenkäyntikulut korvataan 
oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä 
rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntiku-
luja 
koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Palkkion 
ja kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan 
huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian 
vaikeus 
ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja 
laatu. 

7.4 Vakuutusmäärä 

Vakuutuskauden aikana korvataan enintään 
• henkilövahingoista 500.000 euroa 
• esinevahingoissa 85.000 euroa 
ravikilpailijan vastuuvakuutuksesta korvatta-
vista yksittäisistä vahingoista sekä kaikista yh-
delle vakuutuskaudelle kohdistuneista vahin-
goista yhteensä. 
 
Sovittuun vakuutusmäärään saakka sisältyvät 
vahingonkorvaus, selvitys- ja oikeudenkäynti-
kulut sekä välittömästi uhkaavan vaaran koh-
tuulliset torjuntakulut. 

7.5 Hevos- ja varustevahinkojen korvaus 

Vastuuvakuutuksesta korvataan muulle hevo-
selle aiheutetun vahingon eläinlääkärikulut ja 
eläinlääkärin määräämät tutkimus- ja eläinlää-
kinnälliset hoitokulut. Hoitokuluja korvataan 

enintään siihen saakka, kun hevonen osallis-
tuu korvatun vahingon jälkeen ensimmäiseen 
kilpailuun tai kilpailunomaiseen lähtöön. 
 
 
Jos hevonen kuolee tapaturmaisesti tai se jou-
dutaan eläinsuojelullisista syistä lopettamaan 
tapaturman seurauksena, korvataan hevosen 
käypä arvo ja kohtuulliset lopettamis- ja hävit-
tämiskulut. Samaa vakuutustapahtumaa koh-
den vahinkoja korvataan enintään 
• 20 000 euroa hevosta kohden 
• 5 000 euroa ponia kohden. 

7.6 Varusteiden ikävähennys 

Varusteiden ikä otetaan huomioon vahingon 
määrää laskettaessa. Kymmenen (10) prosen-
tin vuotuinen ikävähennys tehdään varustei-
den jälleenhankintahinnasta. Ikävähennystä ei 
tehdä käyttöönottovuodelta. Käyttöönotto-
vuodella tarkoitetaan sitä vuotta, jolloin va-
rusteet on otettu käyttöön. Käyttöönottovuosi 
päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippu-
matta siitä, mihin aikaan vuodesta varusteet 
on otettu käyttöön. Korvausta laskettaessa 
tehdään ensin varusteiden ikään perustuvat 
vähennykset ja sen jälkeen vähennetään oma-
vastuu. 
 
Jälleenhankintahinnalla tarkoitetaan sitä raha-
määrää, joka tarvitaan samanlaisen tai käyttö-
ominaisuuksiltaan lähinnä vastaavien varus-
teiden hankkimiseen. 

7.7 Omavastuu 

Jokaisesta vahingosta vähennetään 200 euron 
omavastuu. 

7.8 Yhteisvastuullisuus 

Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti 
korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta 
korvataan ainoastaan se osa vahingosta, joka 
vastaa vakuutetun viaksi jäävän syyllisyyden 
määrää ja vakuutetun ehkä vakuutustapahtu-
masta saamaansa etua. Ellei muuta osoiteta, 
korvataan pääluvun mukainen osuus koko-
naisvahingosta. 
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7.9 Verotus 

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomi-
oon verotuksesta annetut säännökset. 
 

TÖRMÄYSVAKUUTUS VALJAKOLLE 

1 Vakuutuksen tarkoitus 

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden 
ehtojen ja Yritysten yleisten sopimusehtojen 
YS15 mukaisesti kilpailuvarusteille aiheutunut 
äkillinen ja ennalta arvaamaton, suoranainen 
esinevahinko. 
 
Tämän lisäksi vakuutuksesta korvataan hevo-
selle aiheutuneen vahingon seurauksena syn-
tyvät eläinlääkärikulut ja eläinlääkärin 
määräämät tutkimus- ja eläinlääkinnälliset 
hoitokulut. Hoitokuluja korvataan enintään sii-
hen saakka, kun hevonen osallistuu korvatun 
vahingon jälkeen ensimmäiseen kilpailuun tai 
kilpailunomaiseen lähtöön. 
 

2 Vakuutuksen kohde 

Vakuutuksen kohteena ovat ravikilpailussa 
tarvittavat kilpakärryt ja ravikilpailuvarusteet 
sekä ravikilpailuun osallistuvat hevoset.  
 

3 Vakuutuksen voimassaolo 

Vakuutus on voimassa Suomessa raviradan 
kaviouralla ravikilpailun aikana sekä kilpai-
lunomaisessa lähdössä. Vakuutus on voimassa 
myös Suomen Hippos ry:n valvoman harjoi-
tuksen aikana. Vakuutuksen voimassaolo al-
kaa, kun valjakko on siirtynyt kaviouralle ja 
päättyy, kun valjakko on siirtynyt kaviouralta 
pois. 
 
Ravikilpailulla ja kilpailunomaisella lähdöllä 
tarkoitetaan ravikilpailua, koe- ja rutiinilähtöä 
tai kilpailuvauhtista harjoitusta, jotka tapahtu-
vat Suomen Hippos ry:n valvonnan alaisena. 
 

4 Korvattavat vahingot 

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voi-
massaoloaikana äkillisesti ja ennalta arvaa-
mattomasti tapahtunut varikkoalueen valvo-
jan toteama kilpakärryjen ja -varusteiden rik-
koutuminen, kun  

 rikkoutuminen on aiheutunut törmäyksestä 

toiseen valjakkoon, 

 törmäys on aiheutunut toisen valjakon 
pysähtymisestä, voimakkaasta vauhdinmuu-
toksesta tai muusta arvaamattomasta syystä, 
johon ohjastaja ei ole voinut toimillaan vaikut-
taa. 

 

5 Korvausrajoitukset 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on ai-
heutunut 

 palosta, 

 liikenneonnettomuudesta, 

 varkaudesta, 

 katoamisesta tai unohtamisesta, 

 kulumisesta, 

 ravikilpailusääntöjen vastaisten tai turvalli- 
suudeltaan puutteellisten kilpakärryjen tai kil-
pailuvarusteiden käyttämisestä tai 

 tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella 
taikka vakuutetun ollessa alkoholin tai muun 
huumaavaan aineen vaikutuksen alaisena. 
 
Korvausta ei myöskään makseta sellaisen kil-
pailuvarusteen osalta, joka on vakuutettuna 
toisella vakuutuksella ja josta vahingoittuneen 
omaisuuden omistaja saisi tai voisi saada kor-
vausta jonkin muun vakuutuksen perusteella. 
 

6 Vahinkojen korvaaminen 

6.1 Korvauksen hakeminen 

 
Vahingosta on ilmoitettava varikkoalueen val-
vojalle heti vahingon tapahduttua. Varikkoalu-
een valvoja täyttää vahinkoilmoituksen.  
 
Vakuutusyhtiölle on varattava mahdollisuus 
vahingon tarkastamiseen ennen vahingon kor-
jaamista tai vahingoittuneen omaisuuden hä-
vittämistä. 
 
Jos vakuutusyhtiö pyytää vahinkokäsittelyä 
varten korjauskustannusarvion, se korvaa 
tästä aiheutuneet kustannukset, jos kyseessä 
on muutoin korvattava vahinko. Muita vahin-
gon selvittelystä aiheutuvia kuluja, kuten 
matka- ja puhelinkuluja, ei korvata. 
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Korvauksen hakijan on annettava LähiTapio-
lalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat 
tarpeen LähiTapiolan vastuun selvittämiseksi. 
Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi 
ne, joiden avulla voidaan todeta, onko sattu-
nut vakuutustapahtuma, kuinka suuri vahinko 
on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritet-
tava. 
 
Korvauksen hakija on velvollinen kustannuk-
sellaan hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat 
parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuiten-
kin huomioon myös LähiTapiolan mahdollisuu-
det hankkia selvitystä.  
 
LähiTapiola ei ole velvollinen suorittamaan 
korvausta ennen kuin se on saanut edellä mai-
nitut selvitykset. 
 
Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtu-
man jälkeen vilpillisesti antanut LähiTapiolalle 
vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merki-
tystä LähiTapiolan vastuun arvioimisen kan-
nalta, voidaan korvausta alentaa tai se voi-
daan evätä sen mukaan kuin olosuhteet huo-
mioon ottaen on kohtuullista. 

6.1.1 Korvausoikeuden vanhentuminen 

Vakuutuskorvausta on haettava LähiTapiolalta 
kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun kor-
vauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimas-
saolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutus-
tapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraa-
muksesta. 
 
Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitet-
tävä vuoden (1) kuluessa vakuutustapahtu-
masta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rin-
nastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutusta-
pahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä 
tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oi-
keutensa korvaukseen. 

6.2 Vahingon määrä 

Vahingon määrä lasketaan varusteiden jäl-
leenhankinta-ajankohdan jälleenhankinta-ar-
vosta ottamalla huomioon 

 vakuutusehdossa mainitut varusteiden  
ikään perustuvat vähennykset, 

 omaisuuden jäännösarvo tai omaisuuden  

jäännösarvon aleneminen, jos vahingon jäl-
keen jäljelle jääneitä varusteita ei voida käyt-
tää alkuperäiseen tarkoitukseensa ja 

 verotuksesta annetut säännökset. 
 
Vahingon määrään ei lasketa sellaisia vahin-
goittuneen omaisuuden uusimis-, muutos- tai 
parannustöitä, joita muuttuneet kilpailumää-
räykset edellyttävät. Jälleenhankinta-arvolla 
tarkoitetaan rahamäärää, joka tarvitaan uu-
den samanlaisen tai käyttöominaisuudeltaan 
lähinnä vastaavan omaisuuden hankkimiseen. 
Jälleenhankinta-arvoon eivät sisälly kuljetus-
kustannukset. 
 
Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, 
vahingon määräksi lasketaan korjauskustan-
nusten määrä, kuitenkin enintään omaisuu-
den jälleenhankinta-arvo ottamalla huomioon 
edellä mainitut tekijät. 
 
Jos varusteiden päivänarvo ennen vahinkoa 
on ollut alle 50 % jälleenhankinta-arvosta, va-
hingon määrä lasketaan päivänarvon mukaan. 
Päivänarvo arvioidaan jokaisen vahingoittu-
neen esineen osalta erikseen. Omaisuuden 
päivänarvon mukainen vakuutusarvo määrite-
tään ja vahingon määrä lasketaan vahinkohet-
kellä vallinneen hintatason mukaisesti. Vahin-
gon määrä päivänarvon mukaan on niin suuri 
osa jälleenhankinta-arvon mukaisesta vahin-
gon määrästä kuin omaisuuden päivänarvo on 
vahinkohetken jälleenhankinta-arvosta. 

6.2.1 Varusteiden ikään perustuva vähennys 

Varusteiden ikä otetaan huomioon vahingon 
määrää laskettaessa tekemällä varusteiden 
ikään perustuva vähennys seuraavasti: 

 ikä lasketaan varusteiden valmistusvuotta 
seuraavan kalenterivuoden alusta 

 myös vuosi, jolloin vahinko on sattunut, 
lasketaan mukaan ikään 

 jokaiselta alkavalta vuodelta lasketaan  
kymmenen (10) prosentin vuotuinen ikä-
poisto, joka vähennetään varusteiden jälleen-
hankinta-arvosta.  

6.3 Korvauksen määrä 

Korvauksen määrä lasketaan vahingon mää-
rästä ottamalla huomioon vakuutusehdossa 
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mainittu omavastuu. LähiTapiolan korvausvel-
vollisuuden ylimpänä rajana vahinkoa kohden 
on vakuutuskirjaan merkitty omaisuuden va-
kuutusmäärä. 
 
Kilpavarusteista korvataan valjakkoa kohden 
enintään 

 ravihevoskilpailussa 20 000 euroa 

 raviponikilpailussa 5 000 euroa. 
 
Vakuutuskauden aikana korvataan yhteensä 
enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutus-
määrä. 

6.4 Omavastuu 

Jokaisesta vahingosta vähennetään jokaiselta 
valjakolta 200 euron omavastuu. 

6.5 Muu vakuutus 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin 
kuin se korvataan muusta vakuutuksesta. 
 

7 Vakuutussopimuksen voimassaolo ja va-

kuutussopimuksen päättyminen 

Vakuutussopimus on voimassa toistaiseksi. 
Vakuutussopimus jatkuu sovitun vakuutuskau-
den kerrallaan, jollei toinen sopimuspuoli irti-
sano sopimusta. Vakuutuskausi on kalenteri-
vuosi. 
 
Vakuutuksenottajalla ja vakuutuksenantajalla 
on oikeus irtisanoa jatkuva vakuutus päätty-
mään vakuutuskauden lopussa ilman erillistä 
perustetta. Irtisanomisesta on ilmoitettava 
kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. 
Kirjallinen irtisanominen on lähetettävä Lähi-
Tapiolalle viimeistään kuukautta ennen vakuu-
tuskauden päättymistä. 
 

8 Muut ehdot 

Muilta osin noudatetaan Yritysten yleisiä sopi-
musehtoja YS15. 
 


