
Vakuutettu on vakuutuskirjassa mainitun koiran omistaja, 
hoitaja tai haltija. Vastuuvakuutus on voimassa Suomessa sekä 
enintään yhden vuoden ajan muissa EU-maissa, Sveitsissä ja 
Norjassa. Vastuuvakuutus voidaan pitää voimassa koiran koko 
eliniän ajan. 

1.  Korvattavat vakuutustapahtumat 

Vakuutus korvaa henkilö- tai esinevahingot, jotka vakuutettu 
koira on suoraan aiheuttanut toiselle osapuolelle vakuutuksen 
voimassaoloaikana. Korvaus voidaan maksaa myös silloin, 
kun vakuutettu ei voimassa olevan lain mukaan ole velvollinen 
korvaamaan vahinkoa. Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta 
johtuvat vahingot katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi. 

1.1.  Rajoitukset 
Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu 
• koiran omistajalle, hoitajalle, haltijalle, tilapäiselle haltijalle 

tai henkilölle, jonka apuna koira toimii 
• koiraa hoitavalle henkilölle tai hoitolalle tai henkilön tai 

hoitolan omaisuudelle
• siitä, että koirat on päästetty vapaiksi samanaikaisesti ja ne 

vahingoittavat toisiaan 
• astutuksesta
• koiran mielenhäiriöstä 
• siitä, että koiraa käytetään ansiotoiminnassa 
• vakuutetulle tai vakuutetun kanssa samassa taloudessa 

asuvalle muulle vakuutetulle tai oikeushenkilölle, jossa 
vakuutettujen yhteinen määräysvalta ylittää 50 prosenttia

• siitä, että koira on jätetty ilman valvontaa huoneeseen tai va-
rasto- tai säilytystiloihin, moottoriajoneuvoon, perävaunuun, 
veneeseen tai muuhun vastaavaan kuljetusvälineeseen 

• omaisuudelle, joka vahingon sattuessa on tai oli vakuutetun 
tai samaan talouteen kuuluvan vakituisen asukkaan hallussa 
tai hänellä lainassa tai jota hän muulla tavoin käyttää, säilytt-
ää, käsittelee tai hoitaa 

• omaisuudelle, joka on tai oli vakuutetun tai koiran käytössä 
vahingon tapahtuessa 

• siitä, että vakuutettu tai vahinkoa kärsinyt on toiminut tahal-
lisesti tai törkeän huolimattomasti 

• koiran sairastamasta tartuntataudista tai 
• silmälaseille tai aurinkolaseille, televisioille, äänentoisto-

laitteille, matkapuhelimille, tietokoneille ohjelmistot ja 
oheislaitteet mukaan lukien, viihde-elektroniikalle tai muulle 
kulutuselektroniikalle sekä optisille laitteille. 

• Vakuutus ei myöskään korvaa vahinkoa, jonka koira aiheut-
taa huoneiston, rakennuksen tai kiinteistön osiin, laitteis-
toihin, rakennelmiin, pintoihin tai kiinteisiin kalusteisiin. 

1.2.  Vastuuvakuutuksen korvaussäännöt 
1.2.1.  Vakuutusmäärä 
Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä on ilmoitettu vakuutuskir-
jassa. Kyseinen määrä on enimmäismäärä, jonka vakuutusyh-
tiö on velvollinen korvaamaan kunkin korvaukseen oikeutta-
van vakuutustapahtuman osalta. 

1.2.2.  Vahingonkorvaus 
Vakuutus korvaa vakuutetun osuuden vahingon määrästä. 
Korvauksen määrä lasketaan vahingonkorvaussäännösten 
ja oikeuskäytännön mukaisesti. Jos vahingon on aiheuttanut 
useampi kuin yksi eläin, vakuutus korvaa ainoastaan vakuu-
tetun koiran osuuden vahingon määrästä. Korvaus maksetaan 
pääluvun mukaan, ellei vakuutettu muuta osoita. 

1.2.3.  Omavastuuosuus 
Jokaiseen vahinkotapahtumaan sovelletaan vakuutuskirjas-
sa merkittyä omavastuuosuutta, joka vähennetään vahingon 
määrästä. 

1.2.4.  Vahinkoselvitys 
Vakuutetun on annettava vakuutusyhtiölle tilaisuus arvioida 
vahingon määrä ja mahdollisuus myötävaikuttaa sopuratka-
isuun. Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii vahingon korvaa-
misesta tai hyväksyy korvausvaatimuksen, tämä ei sido vakuu-
tusyhtiötä, ellei korvauksen määrää ja perustetta ole määritetty 
oikein. Jos vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutetulle, että 
yhtiö on valmis sopimaan vahinkoa kärsineen kanssa vahing-
on korvaamisesta vakuutusmäärän puitteissa ja vakuutettu ei 
tähän suostu, vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta korvata 
tämän jälkeen aiheutuneita kuluja eikä myöskään jatkaa asian 
selvittämistä. 

1.2.5.  Oikeudenkäynnit 
Jos vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutetun 
on viipymättä ilmoitettava vakuutusyhtiölle oikeudenkäynni-
stä. Vakuutusyhtiö hoitaa oikeudenkäynnin, joka koskee 
korvauskysymystä, ja maksaa siihen liittyvät oikeudenkäyn-
tikulut enintään vakuutusmäärään saakka. Vakuutusyhtiö voi 
kieltäytyä korvaamasta oikeudenkäyntikuluja, jos vakuutettu ei 
ole etukäteen ilmoittanut vakuutusyhtiölle oikeudenkäynnistä. 
Rajoitus: Suomen ulkopuolella käytävän oikeudenkäynnin 
kulut korvataan 8 500 euroon asti.

1.2.6.  Yhteisvastuu 
Jos useampi kuin yksi osapuoli on yhteisvastuullisesti velvolli-
nen korvaamaan saman vahingon, vakuutus korvaa vahingosta 
vain määrän, joka kuuluu vakuutetun vastuulle ja hyödyn, 
jonka tämä on mahdollisesti saanut vakuutustapahtumasta. 
Ellei edellä esitetystä muuta johdu, vakuutuksesta korvataan 
enintään pääluvun mukainen osuus koko vahingosta. 

1.2.7.  Arvonlisävero 
Vahingon määrää laskettaessa huomioidaan arvonlisäverolain 
säännökset. Jos vakuutetulla on arvonlisäverolain mukainen 
oikeus vähentää korvattaviin kuluihin sisältyvä vero, korvaus-
määrästä vähennetään kuluihin sisältyvä arvonlisäveron osuus. 
Jos vakuutuskorvaus katsotaan elinkeinotoiminnassa arvonli-
säveronalaisen tulon sijaan tulevaksi tuloksi, korvaus makseta-
an ilman arvonlisäveroa. 

Agrian vastuuvakuutus koirille

Korvauksen maksamisen edellytykset:
Korvausta maksetaan enintään 85 000 euroa yhtä vahinkotapahtumaa kohti. Omavastuuosuus on 150 euroa.
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