
KIINTEISTÖ- JA IRTAIMISTOVAKUUTUS

MITEN kiinteistö- ja irtaimistovakuutus eroavat toisistaan?

Vahingon sattuessa kiinteistövakuutus korvaa kaiken sen kun-

nostusarvon, jonka voidaan katsoa kuuluvan kiinteistöön. 

Lähtökohtaisesti kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että ar-

vioit kiinteistösi kunnostusarvon oikein tai arvioitutat sen am-

mattilaisella. Monet sekoittavat kunnostusarvon ostohintaan. 

Juuri loma-alueilla suurilla tontin hinnoilla on suuri painoarvo 

– mutta näitä ei kuitenkaan huomioida vakuutussummassa. 

Oikean vakuutussumman pitäisi heijastella sitä, mitä maksaisi 

rakentaa tyhjälle tontille samanlainen ja samantasoinen kiint-

eistö. Irtaimistoon kuuluu lähes kaikki, mitä vakuutetun kiint-

eistön sisällä on ja voidaan luokitella ”liikuteltaviksi esineiksi”. 

Näihin kuuluvat muun muassa tekniset laitteet, huonekalut, 

vaatteet, korut ja kaikki muu, mitä ottaisit mukaan muuttaes-

sasi. Irtaimistovakuutus korvaa jälleenhankinta-arvon. Tämä 

on tärkeä tunnusmerkki, sillä usein vakuutuksenottajat arvio-

ivat irtaimistonsa vanhaksi ja siksi sen arvon alhaiseksi. Vahin-

gon sattuessa vahingoittuneet esineet on kuitenkin hankittava 

uusina eikä käytettyinä. Lisäksi etukäteen on hyvä varmistaa, 

että kaikki arvoesineet on mainittu ennen vakuutuksen ottami-

sta. Kaikki esineet, jotka ylittävät tietyn arvon, ovat arvoesinei-

tä. Erityisesti tämä koskee koruja, taidetta ja muita varkaiden 

havittelemia esineitä. Joillakin vakuutusyhtiöillä arvoesineiden 

raja on jo 6 000 euroa. 

MITÄ kiinteistö- ja irtaimistovakuutus kattaa Espanjassa?

Kiinteistö- ja irtaimistovakuutus tarjoaa Espanjassa huomattavasti paremman turvan kuin pohjoiseurooppalaisissa maissa.

Vakuutettavat vakiovaarat, kuten tulipalot, vesivahingot, murrot/varkaudet, myrsky- ja raekuurovahingot, sisältyvät vakuutukseen täysi-

määräisesti. Kiinteistö- ja irtaimistovakuutus kattaa automaattisesti kiinteistön lasit. Myös irtaimistovakuutukseen sisältyy lasivakuutus, 

joka kattaa myös peilit ja keraamiset liedet. Lisäksi kiinteistö- ja irtaimistovakuutus sisältää aina talon- ja tontinomistajan vastuuvakuutuk-

sen. Irtaimistovakuutukseen sisältyy puolestaan yksityinen vastuuvakuutus – edellyttäen, että vakuutuksenottajan vakituinen asuinpaikka 

on Espanjassa – ilman lisämaksua. Vakuutukseen kuuluu myös koiranomistajan vastuuvakuutus ilman eri maksua. Tosin vaaralliseksi luoki-

telluista koiraroduista veloitetaan lisämaksu. Kannattaa kysyä, mitkä rodut Espanjassa luokitellaan vaarallisiksi.

Vakuutus kattaa myös avoimella kadulla ryöstön kohteeksi joutumisen.  Lisäksi sekä kiinteistö- että irtaimistovakuutukseen sisältyy luon-

nonvoimien aiheuttamat vaarat. Näitä ei usein voi Espanjan ulkopuolella ylipäätään vakuuttaa! Lumivyöryt täällä ovat kohtuullisen harvin-

aisia, mutta ulkomaalaiset hankkivat asuntoja myös Espanjan vuorialueilta.

Tällä espanjalaisella kiinteistö- ja irtaimistovakuutuksen niputtamisella on se etu, että maksut ovat huomattavasti edullisempia kuin jos 

jokaisen vaaran joutuisi vakuuttamaan erikseen. Karkeasti luokitellen voi sanoa, että kiinteistövakuutuksen alalla koko talo osineen ja pe-

rustuksineen on vakuutettu TÄYDESTÄ KUNNOSTUSARVOSTA. 

Irtaimistovakuutus koskee talon kaikkia esineitä, joita ei ole asennettu kiinteästi rakennukseen – kuten huonekaluja, vaatteita, kirjoja, lait-

teita jne. Nämä on puolestaan vakuutettu JÄLLEENHANKINTA-ARVOSTA.

Lisäksi Espanjassa on automaattinen vastuuvakuutus tai jälleenvakuutus valtiollisen Consorcio-vakuutusyhdistyksen toimesta. Tämä ei kui-

tenkaan koske liiketoiminnan vakuutuksia tai autovakuutuksia. Poikkeuksellisissa vahinkotapahtumissa vakuutusyhdistys tarkistaa korvaus-

vastuunsa. Jos vakuutusyhdistys toteaa, että vahinko kuuluu sen korvausvastuisiin, oman vakuutusyhtiösi vastuu lakkaa kyseisen vahingon 

osalta. Poikkeuksellisia vahinkotapahtumia voivat olla: maanjäristykset, erityisen voimakkaat myrskyt tai tulvat jne.
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MITKÄ ovat espanjalaisen kiinteistö- ja irtaimistovaku-

utuksen kattamat tärkeimmät vaarat?

 tulipalo, räjähdys ja salamanisku

 vesivahingot

 myrsky- ja raekuurovahingot

 ylijännitevahingot

 luonnonvoimien, kuten maanjäristyksen, tulvan jne., 

aiheuttamat vahingot

 lasien rikkoutuminen

 murto, varkaus ja ryöstö

 sisältää vastuuvakuutuksen

 esteettinen korjaaminen

 luonnonvoimien aiheuttamat vahingot

 maanvyörymät ja vajoamat

 ja muut vahingot

 kustannukset – myös vahingon aiheuttamat kustannukset 

raivaustöistä tai tarvittava tilapäismajoitus

MIKSI lomakiinteistöjen vakuutusmaksut ovat suurempia?

Lomakiinteistöjä ei usein käytetä kuukausiin. Pieni vahinko, jon-

ka huomaisi normaalisti nopeasti ja voisi korjata heti, voi siten 

kehittyä tarpeettoman suureksi vahingoksi.

MITEN kauan vakuutus on Espanjassa voimassa?

Espanjalaisen vakuutuksen voimassaoloaika on aina yksi vuosi. 

Vakuutusta jatketaan tämän jälkeen vuosi kerrallaan, ellei sitä 

ole irtisanottu 1 kuukautta ennen vakuutuksen päättymistä.

 

MITÄ on syytä huomioida kiinteistö- ja irtaimistovaku-

utuksessa?

Jotkin yhtiöt tekevät jo tarjousta laskiessaan virheellisiä laskel-

mia houkutellakseen asiakkaita edullisilla maksuilla tai tarjotak-

seen kilpailijoita alempia hintoja. Vahingon sattuessa tällä voi 

olla hyvin haitallisia vaikutuksia, sillä vahinkotarkastaja kyllä 

näkee tosiasiallisen tilanteen. Näin pieni säästö vakuutusmak-

suissa ei enää kannatakaan ensimmäisen vahingon sattuessa.

Espanjassa loma-asunnot luokitellaan joko habitualiksi tai resi-

dencia secundariaksi.  Varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolella 

rakennettujen alueiden tilaksi on ilmoitettava urbanización. Nä-

iden alueiden ulkopuolella tila on despoblado. 

Joka tapauksessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka 

kattava vakuutusturva on ja mitä rajoituksia talon tai asunnon 

käytön johdosta ilmenee.

MISTÄ vakuutusta ei kannata hankkia?

Pankeilla on käytössään monenlaisia keinoja. Usein asuntolaina 

taataan vain, kun vakuutushakemus allekirjoitetaan samalla. 

Samalla tehdään asuntolainan tai arvioidun arvon suuruinen ja 

usein täysin riittämätön kiinteistövakuutus. Irtaimistovakuutus 

unohdetaan puolestaan usein kokonaan. Pankki haluaa vain va-

kuutuksen kattavan pääasiassa sille aiheutuvan riskin. Kattavuus 

ja summan suuruus määritetään siksi yleensä asuntolainan suu-

ruuden tai arvioidun arvon mukaan kuin tosiasiallisten arvojen 

ja vakuutuksenottajan tarpeiden pohjalta. Lisäksi pankkivirkai-

lijoilta saa harvoin ammattimaista ja osaavaa apua – erityisesti 

vahinkotapauksissa, koska vakuutus on pankille vain oheisto-

iminto. Pankit voivat tosin vaatia vakuutuksen ottamista asun-

tolainan turvaamiseksi, mutta tämän voi tehdä missä tahansa 

Espanjaan rekisteröidyssä vakuutusyhtiössä. Tämän vakuutuk-

sen ensisijainen edunsaaja on vahinkotapauksessa pankkisi.

Vakuutusasiamiehet ovat jo parempia vaihtoehtoja. He edu-

stavat kuitenkin aina tiettyä vakuutusyhtiötä ja tarjoavat vain 

tämän palveluja.

Vakuutusmeklarit ovat velvollisia tarjoamaan asiakkailleen laa-

jan valikoiman vaihtoehtoja. Vain näin voit saada objektiivisia 

vakuutusehdotuksia.
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