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VERTAILUTIETOA SEURAELÄINVAKUUTUSTEN HINNOISTA JA VAHINKOJEN
KORVAAMISESTA 30.4.2009
Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta on laatinut vertailun seuraeläinvakuutusten hinnoista ja vahinkotilanteissa maksetuista korvausmääristä. Vertailu on jatkoa maaliskuussa 2009 julkaistulle Tietoa
seuraeläinten vakuutuksista –nimiselle oppaalle.
Niin vakuutusten hinnoissa kuin vakuutusehdoissakin on eroja. Tarjolla on perusvakuutus, josta
korvataan eläimen menettäminen sekä lisävakuutuksena eläinlääkärikuluvakuutus. Esimerkiksi
Suomen lapinkoiran perusvakuutus maksaa yhtiöstä riippuen 41–92 euroa ja eläinlääkärikuluvakuutuksen kanssa 120–206 euroa. Ragdoll-rotukissan perusvakuutuksen saa 41–115 eurolla ja
eläinlääkärikuluvakuutuksella lisättynä 107–260 eurolla.
Vakuutusyhtiöt tarjoavat myös erilaisia omavastuuvaihtoehtoja. Omavastuuta korottamalla voi
pienentää vakuutuksen vuosimaksua, mutta tämä näkyy pienempien vahinkojen korvaussummissa.
Koiran korvatulehduksen hoitokulujen ollessa 80 euroa, jää omavastuun vähennyksen jälkeen
korvattavaa 0–40 euroa.
Ennakolta kannattaa selvittää, mitä seuraeläinvakuutus korvaa ja etenkin mitä rajoituksia
vakuutusehdoissa on. Korvausmäärää koskeviin säännöksiin ja korvausrajoihin on myös syytä
tutustua, jottei vahingon satuttua tule isompia yllätyksiä. Tutustu aina voimassa oleviin
vakuutusehtoihin ennen vakuutuksen ottamista.
Ns. petoeläinvahinkoja korvataan julkisista varoista, joten mikäli perheen koira joutuu suden suuhun,
voi korvausta saada muualtakin kun vakuutuksista. Petoeläinvahinkojen korvausjärjestelmää ja siihen
1.12.2009 alkaen tulevat muutokset käyvät myös ilmi tästä vertailusta.
Lisätietoja seuraeläinten vakuutusasioissa antavat Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa Mira Aarre ja Hanna Salo
(09) 6850 120.

TUOTEVALIKOIMA
Lähivakuutus
(Seija Kuosa)

Pohjantähti
(Matti Suvilampi)

Pohjola
(Hannu Partanen)

If
(Sanna Ketola)

Aktia
(Berndt Backman)

Tapiola
(Kirsi Salmijärvi)

Turva
(Teija Leppänen)

Fennia
(Tarja Luoto)

Koira- ja kissavakuutus (ei erillisenä)
1. Tapaturmavakuutus
2. Perusvakuutus
3. Laaja turvataso (sis. eläinlääkärikulut)
Seuraeläinvakuutus koirille ja kissoille (ei erillisenä)
1. Perusvakuutus tapaturmaisen kuoleman varalta
2. Hoitokuluvakuutus (lisävakuutus tapaturman hoitokulujen
korvaamiseksi)
2. Lisävakuutus sairauden aiheuttaman kuoleman varalta
3. Hoitokuluvakuutus (lisävakuutus sairauden hoitokulujen
korvaamiseksi)
4. Lisävakuutus katoamisen varalta (ei kissoille).
5. Eläimenomistajan vastuuvakuutus (kotivakuutuksen
perusvastuun lisävakuutus)
6. Ryhmävakuutus (vakuutus tapaturmaisen kuoleman varalta
sisätiloissa oleskeleville seuraeläimille)
Mittaturvan seuraeläinvakuutukset (koirille ja rotukissoille)
1. Eläinvakuutus
2. Hoitokuluvakuutus (lisävakuutus)
3. Hyötykäyttövakuutus (lisävakuutus rotukoiralle)
4. Pentuevakuutus (lisävakuutus rekisteröidyille koiranpennuille)
5. Eläinvastuuvakuutus (lisävakuutus)
Seuraeläinvakuutus (kotivakuutuksen yhteydessä)
1. Turva tapaturmaisen kuoleman varalta
2. Turvat tapaturmaisen kuoleman varalta ja sairauden
aiheuttaman kuoleman varalta
3. Turvat tapaturmaisen kuoleman varalta ja sairauden
aiheuttaman kuoleman varalta ja hoitokulujen varalta
Muu seuraeläin
1. Turva tapaturmaisen kuoleman varalta
Koira- ja kissavakuutus (ei erillisenä)
1. Henkivakuutus koiran tai kissan menettämisen varalta
2. Eläinlääkärikuluvakuutus (lisävakuutus)
3. Käyttökoiran vakuutus (lisävakuutus)
4. Pentuevakuutus
Koiravakuutus
1. Agria koiran henkivakuutus
2. Agria käyttökoiran vakuutus
3. Agria jalostuskoiran vakuutus (lisävakuutus)
4. Agria jalostuskoiran eläinlääkärikuluvakuutus (lisävakuutus)
5. Agria koiran tapaturmavakuutus
6. Agria koiran eläinlääkärikuluvakuutus
7. Agria pentuevakuutus piileviin vikoihin (lisävakuutus)
8. Vastuuvakuutus (lisävakuutus)
Kissavakuutus
1. Agria kissan henkivakuutus
2. Agria kissan eläinlääkärikuluvakuutus
3. Agria kissanpentuevakuutus piileviin vikoihin (lisävakuutus)
4. Agria jalostuskissan vakuutus (lisävakuutus)
5. Agria jalostuskissan eläinlääkärikuluvakuutus (lisävakuutus)
Lemmikkieläinvakuutus (lisävakuutuksena kotivakuutuksen
yhteydessä/ei erillisenä)
1. Kuoleman varalta
2. Kuoleman ja hoitokulujen varalta
Fenniaturvan eläinosa (ei erillisenä)
1. Suppea eläinvakuutus
2. Eläimen sairauskuluvakuutus

VERTAILUTIETOA SEURAELÄINVAKUUTUKSISTA 1. VAKUUTUKSEN OTTAMINEN
Taulukossa vertailtavana seuraeläimen perusvakuutus, eläinlääkärikuluvakuutus
ja vastuuvakuutus.
Vakuutusyhtiö ja
vakuutuksen nimi

Myönnetäänkö Minkä ikäiselle
vakuutus
eläimelle
erillisenä?
vakuutuksen
voi ottaa?

Miten eläimen terveydentila
selvitetään vakuutusta
otettaessa (paitsi
terveysselvityksellä)?

Mistä arvosta eläin
vakuutetaan
(vakuutusmäärä)?

Lähivakuutus
Koira- ja kissavakuutus 1.5.2008
1. Suppea turva, tapaturmaisen
kuoleman varalta
2. Perusturva, turvat tapaturmaisen ja
sairauden aiheuttaman kuoleman
varalta
3. Laaja, turvat tapaturmaisen ja
sairauden aiheuttaman kuoleman
varalta ja eläinlääkärikulujen varata
Pohjantähti
Seuraeläinvakuutus kissoille ja koirille
1.3.2003
1. Perusvakuutus
2. Hoitokuluvakuutus (lisävakuutus)
3. Vastuuvakuutus (lisävakuutus)

Ei.
(Poikkeustilanteessa
voidaan
myöntää)

Yli 6 vk
– enintään 6
vuotta.

Eläinlääkärintodistus, jos
vakuutusmäärä yli 1500 e.

Käypä arvo.
(Monirotuiset
koirat/kissat enint.
400e)

Ei. Saa vain
Pohjantähtiturvan
omaisuusvakuutuksen tai
maatilavakuutuksen
lisäturvana.
Kyllä.

Vähintään 6 vk
– enintään 5
vuotta.

Eläinlääkärintodistus, jos arvo yli
1.300 e.
Kissan pitää olla rekisteröity.

Käypä arvo
(monirotuiset koirat
enintään 170 e ja
rekisteröimättömät
eläimet enintään 350 e)

Vähintään 6 vk,
alle 7 vuotta

Eläinlääkärintodistus, jos
vakuutusmäärä yli 1.700 e.

Käypä arvo
(monirotuiset koirat
enintään 340 e)

Pohjola
Mittaturvan seuraeläinvakuutukset
1.1.2009 (koiralle ja rotukissalle)
1. Eläinvakuutus
2. Hoitokuluvakuutus (lisävakuutus)
3. Eläinvastuuvakuutus (lisävakuutus)
If
Seuraeläin vakuutus (koira ja kissa)
1. Turva tapaturmaisen kuoleman
varalta
2. Turvat tapaturmaisen ja sairauden
aiheuttaman kuoleman varalta
3. Turvat tapaturmaisen ja sairauden
aiheuttaman kuoleman varalta ja
hoitokulujen varalta

Kissan pitää olla rekisteröity.

Ei. Myönnetään
kotivakuutuksen
yhteydessä.

Muu seuraeläin
1. Turva tapaturmaisen kuoleman
varalta

Aktia Vahinkovakuutus oy
1. Koira- ja kissavakuutus 1.1.2002
1. Eläinlääkärikuluvakuutus
(lisävakuutus)
Tapiola
Koiravakuutus 1.1.2004
1. Henkivakuutus
2. Eläinlääkärikuluvakuutus
(lisävakuutus)
3. Vastuuvakuutus (lisävakuutus)
(Tapiolalla on oma vakuutus
kissoille.)

Turva
Lemmikkieläinvakuutus 11.2.2002
1. Kuoleman varalta
2. Kuoleman ja hoitokulujen varalta
Fennia
Fenniaturvan eläinosa 1.2.2005
1. Suppea eläinvakuutus
2. Eläimen sairauskuluvakuutus

Ei. Saa vain
koti- ja
maatilavakuutuksen
lisäturvana.
Kyllä.

Turvat
hoitokulujen ja
sairauden
aiheuttaman
kuoleman
varalta:
Vähintään 6 vk
– enintään 5
vuotta.
Turvassa
tapaturmaisen
kuoleman
varalta ei
myöntämis/päättymisikää.
Yli 6 vk
– enintään 6
vuotta.

Eläinlääkärintodistus ja
Kennelliiton arvio, jos koiran
enimmäiskorvausmäärä on yli
1.700 e.

Vähintään 6 vk
– alle 7 vuotta.

Ei. Saa vain
Yli 2 kk
kotivakuutuk– enintään 6
sen lisäturvana. vuotta.
Ei. Saa vain
2 kk – 6 vuotta.
kotivakuutuksen lisäturvana.

Eläinlääkärintodistus, jos kissan
enimmäiskorvausmäärä on yli
1700 euroa.

Käypä hinta.
(Monirotuiset koirat
enintään 170 e. Jos
koira ei ole rekisteröity
Suomessa, enintään
505 e.
Maatiaiskissoille
enintään 168 euroa)

Eläinlääkärintodistus, jos
vak.määrä yli 1.500 e.
Koiran ja kissan pitää olla
rekisteröityjä.

Käypä arvo
(monirotuiset sekä eirekisteröidyt koirat
enintään 340 e).

Eläinlääkärintodistus, jos
vakuutusmäärä on 1.682 e tai yli,
jos käyttökoira- tai
eläinlääkärikuluvakuutus ja koira
3 vuotta, jos henkivakuutus ja
koira täyttänyt 6 vuotta, jos koira
ollut sairaana tai
loukkaantuneena viimeisen 2
vuoden aikana, jos koira tuotu
Pohjoismaiden ulkopuolelta.
Eläinlääkärintodistus jos
vakuutusmäärä yli 1500 e.

Käypä arvo
(monirotuiset koirat
enintään 336 e.)

Eläinlääkärintodistus jos
vakuutusmäärä ylittää 1.000
euroa.

Käypä arvo, väh. 336 e.

Käypä arvo.
(monirotuiset koirat
enintään 200 e)

VERTAILUTIETOA SEURAELÄINVAKUUTUKSISTA 2. KORVAUKSEN MÄÄRÄ
Taulukossa on vertailtavana perusvakuutus, eläinlääkärikuluvakuutus ja vastuuvakuutus.
Perusvakuutuksissa ei ole omavastuuta. Omavastuu vähennetään vain eläinlääkärikuluvakuutusta
käytettäessä. Omavastuista tarkemmin vertailun MITÄ SEURAELÄINVAKUUTUS MAKSAA?
Hintaesimerkki 2. -taulukossa.
Vakuutusyhtiö ja vakuutuksen nimi
Lähivakuutus
Koira- ja kissavakuutus 1.5.2008
1. Suppea turva, tapaturmaisen kuoleman
varalta
2. Perusturva, turvat tapaturmaisen ja sairauden
aiheuttaman kuoleman varalta
3. Laaja, turvat tapaturmaisen ja sairauden
aiheuttaman kuoleman varalta ja
eläinlääkärikulujen varata.
Pohjantähti
Seuraeläinvakuutus kissoille ja koirille 1.3.2003
1. Perusvakuutus
2. Hoitokuluvakuutus (lisävakuutus)
3. Vastuuvakuutus (lisävakuutus)
Pohjola
Mittaturvan seuraeläinvakuutukset 1.1.2009
(koiralle ja rotukissalle)
1. Eläinvakuutus
2. Hoitokuluvakuutus (lisävakuutus)
3. Eläinvastuuvakuutus (lisävakuutus)
If
Seuraeläimen vakuutus (koira ja kissa)
1. Turva tapaturmaisen kuoleman varalta
1. Turvat tapaturmaisen ja sairauden aiheuttaman
kuoleman varalta
2. Turvat tapaturmaisen ja sairauden aiheuttaman
kuoleman varalta ja hoitokulujen varalta
Muu seuraeläin
1. Turva tapaturmaisen kuoleman varalta
Aktia Vahinovakuutus oy
Koira- ja kissavakuutus 1.1.2002
1. Henkivakuutus koiran tai kissan
menettämisen varalta
2. Eläinlääkärikuluvakuutus (lisävakuutus)
Tapiola
Koiravakuutus 1.1.2004
1. Henkivakuutus
2. Eläinlääkärikuluvakuutus (lisävakuutus)
3. Vastuuvakuutus (lisävakuutus)
(Tapiolalla on oma vakuutus kissoille.)
Turva
Lemmikkieläinvakuutus 11.2.2002
1. Kuoleman varalta
2. Kuoleman ja hoitokulujen varalta
Fennia
Fenniaturvan eläinosa 1.2.2005
1. Suppea eläinvakuutus
2. Eläimen sairauskuluvakuutus

Korvauksen määrä1)
Perusvakuutus
1. Käypä arvo, enintään vakuutusmäärä.

Korvauksen määrä
Eläinlääkärikuluvakuutus
1. 400 tai 800 e asiakkaan
valinnan mukaan, kuitenkin
enintään vakuutusmäärä /
vakuutuskausi.

1. Käypä arvo, enintään vakuutusmäärä. Eläimen
täytettyä 6 vuotta vakuutusmäärä alenee 20 % /v.

2. Enintään vakuutusmäärä /
sairaus tai tapaturma /
vahinkotapahtuma.

1. Vakuutusmäärä.

2. Enintään vakuutusmäärä /
180 päivän omavastuujakso.

1. Enimmäiskorvausmäärä.
Enimmäiskorvausmäärää alennetaan vuosittain 20 %,
kun lemmikki täyttää kuusi vuotta.
Enimmäiskorvausmäärä ei kuitenkaan koirilla laske alle
135 e eikä kissoilla alle 85 e.

2. Enintään 1700 euroa
vakuutuskauden aikana.
(Mukaan lasketaan kaikki
sairaudet ja tapaturmat
yhteensä.)

1. Käypä arvo, enintään vakuutusmäärä. Eläimen
täytettyä 6 vuotta vakuutusmäärä alenee 10% / v. Alin
raja 340 e.

2. Enintään 850 e / vakuutuskausi tai 1.700 e / vakuutuskausi. Hoitokulut samasta
sairaudesta tai tapaturmasta
enintään 12 kk:n ajalta.
1. Sovittu vakuutusmäärä. Vakuutusmäärä alenee 15 % 2. Enintään 1.682 e /
/ vuosi sen vakuutuskauden alusta, jolloin koira täyttää
vakuutuskausi. Enimmäis7 vuotta. Alin raja 505 e.
korvausmäärä alenee 252 e /
vuosi sen vakuutuskauden
alusta, jolloin koira täyttää 7
vuotta. Alin raja 673 e.
1. Sovittu vakuutusmäärä. Eläimen täytettyä 6 v.
2. Enintään 673 e /
vakuutusmäärä alenee 15 % seuraavan kalenterivakuutuskausi. Hoitokulut
vuoden aikana alkavan vakuutuskauden alusta.
samasta sairaudesta tai
Alennuksen määrä kasvaa 15 % jokaista seuraavaa
tapaturmasta korvataan
vakuutuskautta kohti/v. Alin raja 336 e.
enintään 12 kk:n ajalta.
1. Käypä arvo. Enintään vakuutusmäärä.
2. Enintään
vakuutusmäärä/vakuutuskausi.

1) Perusvakuutuksissa ei ole omavastuuta. Omavastuu vähennetään vain eläinlääkärikuluvakuutusta käytettäessä.
Vastuuvakuutuksissa on aina omavastuu. Pohjolalla eläinvastuuvakuutuksen omavastuu on 150 e ja Tapiolalla 126 e. Pohjantähdellä
eläimenomistajan vastuuvakuutuksessa omavastuun voi valita 85-850 euron väliltä.

SEURAELÄINVAKUUTUKSEN KORVAUSESIMERKKEJÄ
Kaikissa 3 esimerkkitapauksessa vakuutuskausi alkaa 1. tammikuuta ja on siis sama kuin kalenterivuosi.
Taulukkoon on merkitty hoidon kustannukset, omavastuu ja korvauksen lopullinen määrä.
Erot johtuvat eri suuruisista omavastuista, korvauksen enimmäismäärää koskevista erilaisista rajoituksista
(ks. taulukko korvaukset) sekä ehtojen rajoituksista.

Vakuutusyhtiö

Suomen pystykorva,
pennun hinta 900 e
a) Korvatulehdus 80e
b) Ristisideleikkaus 600e
c) Tassuhaava 120e

Saksanpaimen-koira,
pennun
hinta 800e
Allerginen ihottuma
1. vuosi 600e
2. vuosi 350e
3. vuosi 350e
yhteensä 1300 e

Chihuahuan,
pennun hinta 1500e
a) Keisarinleikkaus
480e

Lähivakuutus

a) 40 e
b) 400 e (jos enimm. korvausmäärä
800 e, korvaus 450e)
c) 80 e
a) 30 e
b) 550 e
c) 70 e

400 e (jos enimm.
korvausmäärä 800 e,
korvaus 450e)

Chihuahuan keisarinleikkausta
ei korvata.1)

800 e

Keisarinleikkausta ei korvata.

975 e. Korvaus kultakin 180
päivän omavastuujaksolta
enintään vakuutusmäärä.

Chihuahuan keisarinleikkausta
ei korvata.2)

a) – (jää alle omavastuun)
b) 447 e
c) 90 e

Vakuutuskauden aikana
enintään 1700 euroa (kaikki
sairaudet ja tapaturmat
yhteensä).

Keisarinleikkausta ei korvata.

a) b) 450 e
c) 35 e
a) 34,50 e
b) 424,50 e
c) 64,50

Allergioita ei korvata.

Keisarinleikkausta ei korvata.

949,50 e

334,50 e

a) 30 e
b) 550 e
c) 93 e jos saman kauden aikana
edellisten kanssa koska max
korvaus 673 e /kauden aikana.
Jos tassuhaavan hoitokulu
kohdistuu eri vakuutuskaudelle kun
ed. kulut korvataan 70 e.
a) 38 e
b) 558 e
c) 78 e

550 e 4)

Chihuahuan keisarinleikkausta
ei korvata (rodulle ominaista).1)

1.258 e

438 e. Korvataan ainoastaan,
jos kyse sairaalloisesta tilasta.

Pohjantähti
(valittu omavastuu ja
väh. 50 e)

Pohjola
(omavastuu 25%
ja väh. 60 e
omavastuujaksolta)

If
(omavastuu 84 e +
25%)

Aktia Vahinkovakuutus oy
Tapiola
(valittu omavastuu
34 e+25%)

Turva

Fennia

a) 20 e
b) 450 e
c) 60 e
a+b+c) 600 e4)

1) Rajoitus koskee ranskan- ja englanninbulldoggin, bostoninterrierin ja chihuahuan keisarinleikkauksia.
Lisäksi Lähivakuutus korvaa muille roduille leikkauksen korkeintaan kerran.
2) Rajoitus koskee ranskan- ja englanninbulldoggin, bostonin terrierin ja chihuahuan keisarinleikkausta.
Muille roduille keisarinleikkaus korvataan korkeintaan kerran.
3) Rajoitus koskee ranskan- ja englanninbulldoggin ja bostoninterrierin keisarileikkauksia. Muille roduille
keisarinleikkaus korvataan korkeintaan kerran paitsi, jos on hoitokulu- sekä käyttökoiran vakuutus, jolloin
korvataan kaksi keisarinleikkausta.
4) Jos kulut saman omavastuukauden (180 vrk) aikana, kulut yhteen ja omavastuu 25 % kaikkien
yhteismäärästä.

MITÄ SEURAELÄINVAKUUTUS MAKSAA?
Hintaesimerkki 1: Perusvakuutus (eläimen menettäminen). Perusvakuutuksessa ei ole omavastuuta.
Näissä hintaesimerkeissä ei ole mukana mahdollisia alennuksia.

Vakuutusyhtiö

Suomen
ajokoira,
pennun
hinta 1100e
65 e

Suomen
Manchesterin
lapinkoira,
terrieri, pennun
pennun hinta hinta 1300e
800e
50 e
75 e

Käyttövalio,
saksanpaimenkoira, 3v., käypä
arvo 4200e
220 e

Ragdoll,
kissanpennun hinta
1000e
60 e

56 e

41 e

48 e

201 e

41 e

95,30 e

72,80 e

70,29 e

417,99 e

56,19 e

86,69 e

66,60 e

101,16 e

408,61 e

79,78 e

98,17 e

71,40 e

116,00 e

–
(vakuutusmäärä
voi olla enintään
2.500 e)

89,25 e

a) Henkivakuutus

59,40 e

40 e

75,40 e

235,20 e

65 e

b) Käyttökoiranvakuutus

74,80 e

51,20 e

93,60 e

294 e

125,07 e

90,96 e

147,81 e

127,26 e

92,55 e

150,40 e

Lähivakuutus

Pohjantähti

Pohjola

If

1)

1)

2)

Aktia Vahinkovakuutus oy
3)

Tapiola

Turva

Fennia

–
(vakuutusmäärä
voi olla enintään
3 000 e)
485,91 e

113,70 e

115,69 e

1) Eläinvastuuvakuutuksen lisämaksu Pohjolalla 3,70 e (ei siis sisälly taulukossa oleviin maksuihin).
Eläimenomistajan vastuuvakuutuksen lisämaksu Pohjantähdellä n. 8 euroa.
2) Sisältää turvat tapaturmaisen ja sairauden aiheuttaman kuoleman varalta.
3) Vastuuvakuutuksen lisämaksu on Tapiolalla 24 e.

MITÄ SEURAELÄINVAKUUTUS MAKSAA?
Hintaesimerkki 2: Perusvakuutus ja eläinlääkärikuluvakuutus yhdessä. Näissä hintaesimerkeissä ei ole
mukana mahdollisia alennuksia. Perusvakuutuksissa ei ole omavastuuta. Taulukon omavastuu
vähennetään vain eläinlääkärikuluvakuutusta käytettäessä.

Vakuutusyhtiö

Omavastuu (=ov)
Vain eläinlääkärikuluvakuutuksessa

Lähivakuutus
a) 400 e
2)
b) 800 e
1)
Pohjantähti

25 % väh. 40 e

Pohjola

1)

If

Aktia Vahinko2)
vakuutus oy
a) 850 e
b) 1.700e
3)
Tapiola

50 – 170 e
väh. 50 e
25 % väh. 100 e
25 % väh. 60 e
84 e + 25 %
ylimenevistä
kustannuksista
vakuutuskauden
4)
aikana.
25 % väh. 85 e

Suomen
Suomen
ajokoira,
lapinkoira,
pentu 1100e pentu 800e

Manchesterin
terrieri,
pentu 1300e

Käyttövalio,
saksanpaimenkoira, 3 v., käypä
arvo 4200e

Ragdoll,
kissanpentu 1000e

a) 145 e
b) 175 e
237 e

a) 130 e
b) 160 e
174 e

a) 155 e
b) 185 e
288 e

a) 300 e
b) 330 e
1.049 e

a) 140 e
b) 170 e
107 e

204,50 e

156,31 e

286,07 e

1.464,79 e

227,91 e

225,40 e
218,13 e

172,30 e
186,12 e

327,38 e
232,60 e

1.665,17 e
599,67 e

260,78 e
168,30 e

a) 163,32 e
b) 185,67 e

a) 136,55 e
b) 158,90 e

a) 181,15 e
b) 203,50 e

–
(vakuutusmäärä
voi olla enintään
2.500 e)

a) 133,00e
b) 142,60e

Koiran henki- +
eläinlääkärikuluvakuutus
Turva

34 e+25 %
84 e+25 %

219,40 e
164,40 e

168 e
120 e

269,40 e
215,40 e

412,20 e
352,20 e

171 e

50 e

241,04 e

206,96

263,81 e

229,70 e

Fennia

42 e

220,92 e

180,62 e

247,79 e

–
(vakuutusmäärä
voi olla enintään
3 000 e)
637,39 e

207,49 e

1) Eläinvastuuvakuutuksen lisämaksu Pohjolalla 3,70 e. Eläimenomistajan vastuuvakuutuksen lisämaksu
Pohjantähdellä n. 8 e.
2) Hoitokulukorvauksen enimmäismääräksi voidaan valita joko a) 850 e tai b) 1.700 e (Aktia)
ja a) 400e tai b) 800 e (Lähivakuutus)
3) Vastuuvakuutuksen lisämaksu on 24 e (Tapiola )
4) Ensimmäisistä kuluista vähennetään 84 euroa + 25 %. Seuraavista kuluista vakuutuskauden aikana
vähennetään vain 25 % riippumatta siitä onko kyseessä sama sairaus tai tapaturma. Omavastuu sekä
maksettava hoitokulujen enimmäiskorvausmäärä on vakuutuskausikohtainen, ei tapaturma tai
sairauskohtainen.

KUN SUSI RAATELI KOIRAN…

Vertailutietoa ns. petoeläinvahinkojen korvaamisesta vakuutuksista ja julkisista
varoista
Petoeläinvahingosta eli suden, karhun, ilveksen ja ahman tappaman koiran
arvosta saa vakuutusten ohella korvausta myös Maa- ja metsätalousministeriöltä. MMM on tähän asti korvannut petoeläimen kotieläimelle
aiheuttaman vahingon petoeläinvahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen
(277/2000) mukaisesti. Petoeläinvahinkojen korvausjärjestelmään on kuitenkin
tulossa muutoksia, jotka tehdään riistavahinkolain (105/2009) voimaan
saattamisella. Tavoitteena on saada uusi järjestelmä voimaan 1.12.2009. Sen
mukaan koiralle aiheutunut vahinko voidaan korvata vain, jos koira on ollut
valvotuissa olosuhteissa vahinkohetkellä omistajan tai haltijan pihassa,
puutarhassa tai muutoin sille tarkoitetussa tilassa tai sitä on käytetty esim.
metsästysmuoto huomioon ottaen valvotuissa olosuhteissa metsästykseen tai
paimennukseen, vartiointiin tai muuhun niihin verrattavaan tehtävään. Mikäli
metsästys kohdistuu suurpetoon ja se tässä yhteydessä tappaa koiran ei
vahinkoa kuitenkaan korvata.
Kun petoeläin tappaa koiran, voi eläimen arvo tulla korvattavaksi useampaa reittiä
Seuraeläimen arvo voidaan korvata eräistä laajoista kotivakuutuksista,
seuraeläinvakuutuksista sekä valtion varoista. Julkisista varoista maksettavasta korvauksesta ei enää riistavahinkolain voimaantulon (1.12.2009) jälkeen
vähennetä 250 euron omavastuuta vaan riistavahinkolaissa valtionvaroista
maksettavan osuuden omavastuu poistuu ja tilalle tulee 170 euron kynnysarvo
eli jos koira on yli 170 euron arvoinen, valtio korvaa menetyksen täysimääräisesti. Jos eläimen arvo jää alle 170 euron ei korvausta makseta lainkaan,
jolloin korvausta voi hakea seuraeläimen omasta vakuutuksesta taikka kotivakuutuksesta kuten myös siinä tapauksessa, että vahinko aiheutuu ennen
lain voimaantuloa. Tällöin haettava osuus olisi 250 euron omavastuuosuuden
suuruinen.

PETOELÄINVAHINKOJEN KORVAUSTAULUKKO: Seuraeläimen arvon korvaaminen
laajoista kotivakuutuksista ja seuraeläinvakuutuksista
Vakuutusyhtiö ja
vakuutuksen nimi
Lähivakuutus
Kotivakuutus

Mitä maksetaan korvauksena kotivakuutuksesta? Mitä maksetaan korvauksena
seuraeläinvakuutuksesta?
Ei korvausta. Eläimet eivät ole vakuutuksen
Korvataan eläimen käypä arvo, enintään eläimen
kohteena.
vakuutusmäärä.

Nordea Vahinkovakuutus
Koti- ja
huvilavakuutus
Pohjantähti
Pohjantähtiturvan
omaisuusvakuutus
Pohjola
Mittaturva
If
Kotivakuutus

Pennun jälleenhankinta-arvo, enintään 1.000 euroa.

Tuotetta ei ole myynnissä.

Ei korvausta. Eläimet eivät ole vakuutuksen
kohteena.

Korvataan eläimen käypä arvo, enintään eläimen
vakuutusmäärä.

Tavanomaisesti sisällä asuinhuoneistossa pidettävät
seuraeläimet 1.200 euroon asti (käypä arvo).
Ei korvausta. Eläimet eivät ole vakuutuksen
kohteena.

Korvataan eläimen käypä arvo, enintään eläimen
vakuutusmäärä.
Korvataan eläimen käypä arvo, enintään eläimen
vakuutusmäärä.

Lemmikkieläimet yhteensä enintään 850 euroon asti.

Korvataan eläimen käypä arvo, enintään eläimen
vakuutusmäärä.

Ei korvausta. Eläimet eivät ole vakuutuksen
kohteena.

Korvataan eläimen käypä arvo, enintään eläimen
vakuutusmäärä.

Ei korvausta. Eläimet eivät ole vakuutuksen
kohteena.

Korvataan eläimen käypä arvo, enintään eläimen
vakuutusmäärä.

Ei korvausta. Eläimet eivät ole vakuutuksen
kohteena.

Korvataan eläimen käypä arvo, enintään eläimen
vakuutusmäärä.

Veritas
Optimal
kotivakuutus
Tapiola
Kodin vakuutus

Turva
Kodin turvasopimus
Turva Koto
-sopimus
Fennia
Fenniaturva

HUOMAA ETTÄ! Kaikki vakuutusyhtiöt vähentävät kotivakuutuksista maksettavista
korvauksista vakuutuksen ehtojen mukaisen omavastuun ellei taulukossa ole toisin
mainittu. Kun eläimen arvo korvataan sen omasta vakuutuksesta, ei omavastuuvähennyksiä ole lainkaan.

MMM:n osuus Jussi Laanikari

