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ATL OMAISUUS- JA KESKEYTYSVAKUUTUS  
 
ATL:n omaisuus- ja keskeytysvakuutus on tehty Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry:n jäsentoimistoille 
yhteistyössä If Vahinkovakuutus Oy:n kanssa. Vakuutussopimusnro on SP1480469 ja sitä hallinnoivat ATL ja 
vakuutusmeklari Howden Finland Oy yhdessä.  
 
Ryhmävakuutusratkaisuun on valittavissa myös omaisuusvakuutus sekä siihen liittyvä lisäkuluvakuutus. 
 
Vakuutusturva muodostuu kahdesta osasta: 
 
1 Omaisuusvakuutus 
Omaisuusvakuutus kattaa jäsentoimiston irtaimelle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta-
arvaamattoman omaisuusvahingon.  
 
Vakuutettu omaisuus: Jäsentoimistojen irtain omaisuus, kuten koneet ja kalusto (esimerkiksi  IT-laitteet ja 
muut työvälineet) sekä piirustukset, mallit ja arkisto edellyttäen, että ne luodaan uudelleen. 
Vakuutusmäärä: vahinkokohtainen enimmäiskorvausmäärä ensiriskivakuutuksena on 
EUR 7.000 per toimistossa oleva arkkitehdin työpiste 
 
Omavastuu EUR 600 per vahinko 
Voimassaoloalue: kaikkialla Suomessa, kuljetuksen aikana enimmäiskorvausmäärä 20 000 EUR 
 
Vakuutusturva on voimassa myös vakuutetun jäsentoimiston hallinnassa olevan vuokratun tai 
leasing−vuokratun omaisuuden omistajan hyväksi kun vakuutetu jäsentoimisto on sopimuksen perusteella 
velvollinen  vakuuttamaan omaisuuden. Vuokratun tai leasing− omaisuuden osalta vakuutus ei kata sisäisiä 
rikkoutumisia. 
 
Omaisuuvakuutukseen sisältyy myös seuraavat vakuutusturvat:  

- 10 000 EUR työntekijöiden henkilökohtainen omaisuus 
- 10 000 EUR arkistojen, tiedostojen ja ohjelmien palautuskustannukset 
- 10 000 EUR  rahat ja arvopaperit liikehuoneistossa (HUOM suojeluohjeiden säilytysvaatimukset)  

Yllä mainitut ovat vahinkohtaisia enimmäiskorvausmääriä 
 
Vakuutusehdot: 
Vakutuuksessa noudatetaan ATL:n yritysvakuutuksen vakuutusehtoja 
Yleiset sopimusehdot  
Omaisuuvakuutuksen ehdot  
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2 Lisäkuluvakuutus 
Lisäkuluvakuutus korvaa vahingoittuneen omaisuuskohteen kuntoon saattamisesta ja keskeytysvahingon 
välttämisestä johtuneiden ylitöiden, tilapäisasennusten, hankintojen nopeuttamisen, tilapäistilojen hankkimisen 
tai muiden vastaavien toimintojen aiheuttamat kulut.  
 
Palo-rikos-LVIS-luonnonilmiö- muu vahinkotapahtuma laajuinen lisäkuluturva korvaa edellä mainitut lisäkulut 
äkillisestä tai ennalta-arvaamattomasta omaisuusvahingosta, kuten palosta, noesta, räjähdyksestä, 
sprinklerivuodosta, salamaniskusta, murrosta, ryöstöstä, varkaudesta, vahingonteosta, myrskystä, sadeveden 
kulkeutumisesta maan pinnalla, villieläimestä tai rakennusta palvelevan lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö tai 
konetekniikan äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta rikkoutumisesta tai toimimattomuuden välittömänä 
seurauksena vakuutetun omaisuuden vahingoittumisesta.  
 
Lisäksi konerikkolaajuinen lisäkuluturva korvaa lisäkulut, jotka aiheutuvat vakuutetulle omaisuudelle 
sattuneesta äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta koneen tai laitteen rikkoutumisesta.  
  
Vahinkokohtainen enimmäiskorvausmäärä  500.000 euroa/toimisto.  
Omavastuu        1 000 euroa/jokainen vahinko. 
 
Vakuutusehdot: 
Vakuutuksessa noudatetaan ATL:n yritysvakuutuksen vakuutusehtoja 
Yleiset sopimusehdot 
Keskeytysvakuutuksen vakuutusehdot 
 
 
3 Vakuutusmaksu:  
Vakuutusmaksu veloitetaan vuosittain jäsenmaksun yhteydessä. Vakuutusmaksuun vaikuttavat 
indeksikorotukset, jäsentoimiston henkilöstön lkm  ja liittokohtainen vahinkotilastojärjestelmä, jossa 
noudatetaan ATL:n ja If Vahinkovakuutus Oy:n kanssa sovittuja periaatteita. Vuoden 2018 omaisuus-
keskeytysvakuutuksen vakuutusmaksu yhden hengen jäsentoimistolle on 99,09 EUR.   

 
4 Vahinkokäsittely 
On erittäin tärkeää, että ilmoitat vahingoista mahdollisimman pian niiden tapahduttua  
Vakuutussopimuksen nro. SP1480469 
Tarkempi vahinko-ohjeistus ATL:n kotisivuilta 
 
 
5 Lisätiedot 
Ryhmävakuutus on tarkoitettu Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL Ry:n jäsenyrityksille ja se on tehty 
yhteistyössä ATL:n, vakuutusmeklari Howden Finland Oy:n ja If Vahinkovakuutus Oy:n kanssa. 

 
ATL on perustanut yhdessä suunnittelualan muiden järjestöjen kanssa sovintolautakunnan, josta voidaan 
pyytää tarvittaessa lausuntoja epäselvissä vahinkotapauksissa. Ennen mahdollisia jatkotoimenpiteitä, 
suosittelemme suunnittelusovintolautakunnan käyttämistä. 

 
 
 
Lisätiedot:  
Vakuutusmeklari 
Olli-Pekka Kuosmanen 
Puh. +358 9 5420 2431 
Email. olli-pekka.kuosmanen@howdengroup.com 
Howden Finland Oy 
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