
 
 

 

IKANO BANK LEASING-OMAISUUDEN VAKUUTUS 

 
 

 

Vakuutuksen kohde 

  Vakuutus koskee Ikano Bank Ab, Suomen sivuliike leasingrahoituksella asiakkaalleen  

  vuokraamaa, Ikano Bankin omistamaa, rahoitussopimuksessa määritettyä irtainta  

  käyttöomaisuutta, jonka rahoitussopimuskohtainen enimmäisarvo (jälleenhankinta-arvo) on 

  500 000 euroa. 

 

Omaisuusvakuutuksen kohteella tarkoitetaan itse vakuutettua laitetta ja siihen liittyviä 

rahoitussopimukseen kuuluvia käyttöjärjestelmää ja ohjelmia. Vakuutuksen kohteena eivät 

kuitenkaan ole  

 ohjelmistojen ja tiedostojen käyttöönottoon tai palauttamiseen liittyvä asennustyö 

 ajoneuvot, kulkuvälineet ja moottorikäyttöiset työkoneet 

 

Vakuutuksen voimassaoloalue 

 

Vakuutus on voimassa Suomessa. Mobiilien ICT- ja puhelinlaitteiden osalta vakuutus on 

voimassa kaikkialla maailmassa. Näillä tarkoitetaan mm. kannettavia tietokone-, puhelin- ja 

tablettilaitteita sekä muita elektronisia päätelaitteita. 

 

Vakuutuksen voimassaoloaika 

 

Vakuutusturva alkaa, kun asiakas ja Ikano Bank ovat sopineet kohteen vakuuttamisesta, asiakas 

on kuitannut kohteen vastaanotetuksi ja kun vahingonvaara kohteesta on siirtynyt asiakkaalle. 

Vakuutus päättyy, kun jokin seuraavista ensiksi toteutuu 

 kohteen vuokrasopimus päättyy 

 kohteen omistusoikeus siirtyy asiakkaalle 

 kohde on palautettu myyjäliikkeelle 

 kohde on palautettu muulle, rahoitussopimuksessa tarkoitetulle taholle. 

 

Vakuutus päättyy välittömästi edellä mainittuina ajankohtina ilman erillistä irtisanomista tai 

päättymisilmoitusta. 

 

Vakuutusturvan laajuus ja sisältö 

 

Vakuutusturva on Fennian Yritysturvan All Risks -vakuutus (vakuutusehto YT116).  

 

Vakuutuksen omavastuu 

 

Mobiileille ICT-, puhelin- ja päätelaitteille sattuneissa vakuutustapahtumissa omavastuu on 2% 

vakuutetun kohteen jälleenhankinta-arvosta, kuitenkin vähintään 300 euroa. 

 

Kiinteille ICT-laitteille ja -järjestelmille, digitaalisille ja tietotekniikkapohjaisille järjestelmille 

sekä kalusteille sattuneissa vakuutustapahtumissa omavastuu on 

2% vakuutetun kohteen jälleenhankinta-arvosta, kuitenkin vähintään 600 euroa. 

 

Muulle käyttöomaisuudelle sattuneissa vakuutustapahtumissa omavastuu on 

1% vakuutetun kohteen jälleenhankinta-arvosta, kuitenkin vähintään 1000 euroa.  

 

Edellä mainittujen omavastuiden lisäksi vakuutukseen sovelletaan All Risks - vakuutusehdon 

YT116 kohtien 4.2, 4.3 ja 4.6 mukaisia korotettuja omavastuita. Nämä korotetut omavastuut 

koskevat tulitöistä aiheutuneita palovahinkoja, kiinteiden toimipaikkojen ulkopuolella 

tapahtuneita murtovahinkoja sekä koneen tai laitteen ohjelmointivirheestä tai toimintahäiriöstä 

aiheutuneita rikkovahinkoja. 

 

Vakuutukseen ei sovelleta All Risks -vakuutusehdon YT116 kohtien 4.1, 4.4, 4.5 ja 4.7 mukaisia 

korotettuja omavastuita. Nämä koskevat rakennus-, asennus- ja korjaustöiden yhteydessä 

aiheutuneita palovahinkoja, käyttölaitteesta, säiliöstä tai vesikalusteesta virranneen nesteen 

aiheuttamia vahinkoja sekä työkoneen automaattisen palonsammutusjärjestelmän puutteen 

vaikutusta omavastuun suuruuteen. 

 

 



 
 

 

Korvauksen peruste ja ikävähennykset 

 

Vahingon määrä lasketaan vakuutetun omaisuuden jälleenhankinta-arvon mukaan aikavälillä 0-

36 kuukautta omaisuuden käyttöönottoajankohdasta ja tällöin vakuutukseen ei sovelleta 

Yritysturvan All Risks -vakuutusehdon YT116 mukaisia ikävähennyksiä.  

 

Yli kolme vuotta vanhan omaisuuden vahingon määrä lasketaan vakuutetun omaisuuden 

päivänarvon mukaan. 

 


