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Tavalliseen yritysvakuutukseen verrattuna All Safe – vakuutuksen 
etuina ovat esimerkiksi nopea korvauspalvelu ja pieni omavastuu.

■■ Vakuutus■kattaa■vakuutettuun■omaisuuteen■kohdistuneen■äkillisestä■ja■■
ennalta■arvaamattomasta■tapahtumasta■aiheutuneen■vahingon,■kuten■■
esimerkiksi■tulipalo,■salamanisku,■vesivahinko,■varkaus,■ilkivalta■ja■konerikko.

■■ Vakuutuksen■omavastuu■on■200■euroa■edellyttäen,■että■konetta■tai■laitetta■■
on■käsitelty■ja■hoidettu■normaalia■varovaisuutta■noudattaen.■Koneen■tai■■
laitteen■sisäisissä■rikkoutumisissa■omavastuu■on■laitteen■uushankinta-arvon■
perusteella■joko■880■euroa■tai■2■200■euroa.

■■ Vakuutus■korvaa■joko■laitteen■korjauskustannukset■tai■uuden■vastaavan■■
laitteen■hankinnan■(varkaustapauksissa■tai■kun■laitetta■ei■ole■mahdollista■■
korjata)■omavastuulla■vähennettynä.

■■ Vuokra-■ja■leasingomaisuuden■vahingot■eivät■vaikuta■yritysvakuutuksen■■
omavastuuseen■tai■vakuutusmaksuihin.

■■ Vahinkokäsittely■hoidetaan■nopeasti■ja■joustavasti,■jotta■uusi■tai■korjattu■■
laitteisto■saadaan■mahdollisimman■nopeasti■käyttöön.■Ellei■uutta■laitteistoa■
saada■kolmessa■viikossa■käyttöön■kun■vahinkoilmoitus■ja■siihen■liittyvät■■
dokumentit■on■toimitettu,■vakuutus■korvaa■mahdolliset■vuokra-■/leasing-■
maksut■siihen■saakka,■kunnes■vahinko■on■selvitetty.

■ Vakuutus kattaa kaikki vahingot Pohjoismaissa *2 100 000 euroon saakka.  
Vahingon sattuessa kannettavalle koneelle tai laitteelle Pohjoismaiden  
ulkopuolella, korvaus on enintään 11 000 euroa.
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Vakuutussopimus
SFS:n sopimuskanta on vakuutettu ruotsalaisessa Gjensidige 
Sverige vakuutusyhtiössä. Vuokrakohteen vakuutus astuu
voimaan, kun vuokrakohde on toimitettu vuokralleottajalle  ja 
tämä on sen vastaanottanut vuokra-/leasingsopimuksessa 
mainitussa sijoituspaikassa. Vakuutus on voimassa koko  
sopimuskauden.

Vakuutuksen voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Kannettavien 
tietokoneiden ja valokuvausvarusteiden osalta vakuutus on 
kuitenkin voimassa kaikkialla maailmassa, mikäli niiden 
jälleenhankinta-arvo on pienempi kuin 11.000 EUR. Allsafe 
Photo Plus-vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, jos 
sopimusarvo on alle 55.000 EUR (500.000 SEK vahinkopäivän 
kurssin mukaan) ja laitetta käytetään vain tilapäisesti 
Pohjoismaiden ulkopuolella.

Korvattavat vahinkotapahtumat
Vakuutus kattaa vakuutetun omaisuuden äkillisen ja 
odottamattoman fyysisen vahingon tai menetyksen, 
edellyttäen, että vuokralleottaja on noudattanut 
asianmukaista varovaisuutta ja huolenpitoa.

Korvausta ei makseta
•  kulumisesta tai käytöstä aiheutuvasta vahingosta
•  vahingosta, josta tavarantoimittaja tai joku muu taho on 

vastuussa, tai joka voidaan korvata jollakin toisella,  
voimassaolevalla vakuutuksella.

•  vahingosta, joka kohdistuu laitteessa käytettävään  
kulutusaineeseen.

•  omaisuusrikoksista
•  moottoriajoneuvosta tehdystä varkaudesta, mikäli laitteisto 

ei ollut lukittuna lukolliseen erillistilaan, eikä varkaudesta, 
joka tapahtuu yöpaikoituksen aikana.

Vahingon sattuessa vuokra-/leasingesineelle sopimuskauden 
aikana, vakuutus korvaa 22. päivästä alkaen asiakkaan 
vuokra-/leasingmaksut mahdollisine korkoineen sekä muine 
siihen liittyvine maksuineen (esimerkiksi laskutuslisä), joiden 
voidaan katsoa kohdistuvan siihen aikaväliin, jonka aikana 
esine on  vahingon takia käyttökelvoton. Korvaus maksetaan 
enintään  6 kuukaudelta. Aika lasketaan päivästä, jolloin Willis 
Oy Ab on vastaanottanut täydellisen vahinkoilmoituksen sekä 
kopion leasing- tai vuokrasopimuksesta vakuutetulta siihen 
asti, että esine on palautettu entiselleen.

Vakuutettu omaisuus
Vakuutus kattaa sopimuksessa mainitun 
vuokra-/leasingomaisuuden, jonka ikä on enintään 5 vuotta 
sopimuksen solmimishetkellä. Vahinkovakuutus äkillistä ja 
odottamatonta ulkoista vahinkoa vastaan kattaa omaisuuden, 
jonka ikä on vähintään  5 vuotta mutta enintään 10 vuotta.

Poikkeuksena vakuutus ei kata seuraavia laitteita ellei siitä  ole 
erikseen sovittu:
•  moottorikäyttöiset ajoneuvot, perävaunut,asuntovaunut, 

kaivinkoneet. Sen sijaan se kattaa kevytperävaunut, 
ajoleikkurit, sekä trukit, jotka eivät ole rekisteröimispakon 
alaisia

•  Kiinteän omaisuuden
•  ohjelmistot, jotka eivät lukeudu vakio-ohjelmistoihin.

All Safe - vakuutus [GJAA 800:3]

Tämä on Siemens Financial Services (SFS) All Safe-vakuutuksen yhteenveto. Mikäli haluat 
tutustua täydellisiin vakuutusehtoihin, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. 
Sähköposti: asiakaspalvelu.sfs@siemens.com

Omavastuu
Omavastuu on 200 EUR lukuun ottamatta seuraavia  
koneita/laitteita:
• 0 EUR siivous- ja kopiokoneet
• 100 EUR puhelin- ja tietoliikennelaitteet
• 100 EUR tietokoneet
• 50 EUR tabletit/iPadit
• 2200 EUR muovihallit ja teltat 
Sisäisen konerikon sattuessa kun kohteen arvo alittaa  
5500 EUR on omavastuu 880 EUR ja, jos kohteen arvo ylittää 
5500 EUR on omavastuu 2200 EUR. 

Vahingon arviointi
Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan kustannusta, joka syntyi-
si, mikäli samanlainen esine hankitaan uutena vahinkohetkel-
lä. Päivänarvolla tarkoitetaan vahinkohetkellä vallitsevaa 
markkina-arvoa. Jos esineen arvo vahinkohetkellä on iän ja  
kulumisen johdosta vähentynyt yli puolella verrattuna sen  
jälleenhankinta-arvoon, vahinko arvioidaan iän ja kulumisen 
aiheuttaman arvonalennuksen mukaan. Esineryhmien, kont-
torikoneiden, it-laitteiden/ kannettavien sekä AV-laitteiden  
vahinkojen sattuessa vahinko arvioidaan iän ja kulumisen  
aiheuttaman arvonalennuksen mukaan, mikäli laitteiden  
ikä ylittää 36 kuukautta.

Vahingonkorvaus
Vakuutus korvaa uuden vastaavan laitteen tai laitteen  
korjauskulut yhden ja saman vahinkotapauksen vahingot joko  
samanarvoisella omaisuudella tai korjaamalla, enintään  
*20 000 000 SEK (n. 2 100 000 EUR, noteerataan vahinkopäi-
vän kurssin mukaan)

Turvallisuusmääräykset
Varkauden tai muun kavalluksen aiheuttaman vahingon  
sattuessa on vahinkohetki voitava tarkentaa sekä osoittaa, 
että on ryhdytty kohtuullisiin turvatoimenpiteisiin 
omaisuuden arvoon nähden sekä varkaudelle altistumista 
ajatellen.  Allsafe Photo Plus -vakuutus edellyttää, että 
kuvauslaitteisto on pakattava hyvin ennen kuljetusta, Mikäli 
turvallisuusmääräyksiä ei ole noudatettu, voidaan korvausta 
alentaa  jopa 100 %. Korvausta ei alenneta, mikäli voidaan 
olettaa,  että vahinko olisi tapahtunut ja sen laajuus olisi ollut 
sama vaikka määräyksiä olisikin noudatettu.

Kaikki ilmoitetut summat alv. 0%%%.

Vahinkoilmoitus
Vahinko tulee ilmoittaa viipymättä, kuitenkin  
viimeistään 12 kuukautta vahinkohetkestä.  
Vahinkoilmoitus tehdään Willis Oy Ab:lle ja siihen  
liitetään ajankohtainen vuokra-/ leasingsopimus  
sekä murto-, ryöstö- ja ilkivaltatapaukissa poliisille 
tehty rikosilmoitus, ja korjausarvio. 
Puhelin: 09 6226 8742 
Sähköposti: tiina.helenius@willistowerswatson.com


