YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUKSET
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, Suomi, Y-tunnus 0211695-5

Toiminnan vastuuvakuutus VA1
Tuotevastuuvakuutus VA90
Konsultin vastuuvakuutus VA60

It-toiminnan vastuuvakuutus VA48
Hallinnon vastuuvakuutus VA70
Varallisuusvastuuvakuutus VA30
Takaisinvetovakuutus VA91

Täydelliset sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Vastuuvakuutuksesta korvataan vahinkoja, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vastuuvakuutuksia on useita erilaisia. Yrityksen toimiala vaikuttaa siihen, minkälaiset vastuuvakuutukset ovat yritykselle tarpeellisia.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutettuna on yrityksen toimiala/ toimialat sen
mukaan, mitä vakuutuskirjaan on merkitty. Vakuutusmäärä on summa, joka enintään korvataan yhtä
vahinkoa ja vakuutuskautta kohden. Vakuutusmäärä
ja vakuutuskausi löytyvät vakuutuskirjasta.
Korvauksen edellytyksenä on korvausvelvollisuus
toista yritystä tai henkilöä kohtaan ja että vahinko on
todettu vakuutuskauden aikana ja korvausvaatimus
käsitellään vakuutuskirjaan merkityllä voimassaoloalueella. Vastuuvakuutus kattaa esimerkiksi
vahingon määrää tai korvausvelvollisuutta koskevan,
vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvan vahingon oikeudenkäynnin kustannukset.

üü Toiminnan vastuuvakuutus kattaa vakuutetussa toiminnassa yrityksen tai sen työntekijöiden ulkopuolisille aiheuttamia henkilö- ja
esinevahinkoja.

üü Tuotevastuuvakuutuksesta korvataan

yrityksen valmistamien, maahantuomien tai
myymien tuotteiden virheellisyydestä aiheutuneet henkilö- tai esinevahingot. Tuotevastuuvakuutuksen lisäturvana on mahdollista
vakuuttaa Takaisinvetovakuutuksella myös
tuotteen markkinoilta poistamisesta aiheutuvia
kuluja edellyttäen, että poistaminen perustuu
sellaiseen virheellisyyteen, josta tuotevastuulain
perusteella voi joutua korvausvastuuseen.

üü Konsultin vastuuvakuutuksesta korvataan

vakuutetussa konsulttitoiminnassa toiselle
aiheutettu henkilö-, esine- ja varallisuusvahinko.

üü IT-toiminnan vastuuvakuutuksesta kor-

vataan vakuutetussa IT-toiminnassa toiselle
aiheutettu henkilö-, esine- ja varallisuusvahinko.
Vahinko voi aiheutua esimerkiksi ohjelmistosta,
suunnittelusta, testauksesta tai IT-konsultoinnista.

üü Varallisuusvastuuvakuutuksista korvataan

puhtaita varallisuusvahinkoja ja sillä katetaan
yrityksen ammatillista vastuuta toiselle aiheutetuista taloudellisista vahingoista. Varallisuusvastuuvakuutuksia tarjotaan esimerkiksi
tilitoimistoille.

üü Hallinnon vastuuvakuutuksesta korvataan

aiheutettu puhdas varallisuusvahinko, kun
vakuutettu on Suomessa voimassa olevan lain
mukaan vahingosta henkilökohtaisesti korvausvastuussa.

Mitä vakuutus ei kata?
Vastuuvakuutuksista ei yleisesti korvata esimerkiksi
itselle aiheutunutta vahinkoa tai kustannuksia, jotka
ovat aiheutuneet virheellisen työtuloksen korjaamisesta, eikä rangaistusluonteisia korvauksia. Pääsääntöisesti vastuuvakuutukset eivät kata tahallisesti tai
törkeällä huolimattomuudella aiheutettua vahinkoa
eikä vakuutetun työntekijälle aiheutunutta vahinkoa.

ûû Toiminnan vastuuvakuutuksesta ei korvata

esimerkiksi vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon sattuessa oli vakuutetun hallussa, korjattavana tai muuten huolehdittavana. Vakuutus ei
myöskään kata suunnittelutoiminnasta aiheutuneita vahinkoja, eikä yksinomaan sopimukseen
perustuvaa korvausvastuuta, joka perustuu
alihankkijan virheeseen tai laiminlyöntiin.

ûû Tuotevastuuvakuutuksen perusteella ei kor-

vata virheelliselle tai turvallisuudeltaan puutteelliselle tuotteelle itselleen aiheutunutta vahinkoa.
Vakuutuksesta ei korvata myöskään sellaisia
tuotteessa olevia virheitä, jotka eivät aiheuta
muun tuotteen tai henkilön vahingoittumista.
Tällä perusteella esimerkiksi tuotteen puutteellinen toiminta tai tuotteelle luvattu vaikutus ei ole
korvattava vahinko.

ûû Konsultin vastuuvakuutuksesta ei korvata esimerkiksi epäsuoria vahinkoja, kuten liikevaihdon
vähentymistä tai puuttuvasta suunnitelmasta
aiheutunutta vahinkoa.

ûû IT-toiminnan vastuuvakuutuksesta ei korvata
esimerkiksi tietokoneviruksen aiheuttamia
vahinkoja tai vahinkoa, joka liittyy rahoitustoimintaan.

ûû Varallisuus-, konsultin ja IT-toiminnan vas-

tuuvakuutus eivät korvaa esimerkiksi liikkeenjohdon konsultoinnista aiheutunutta vahinkoa
eivätkä kustannuksia, jotka aiheutuvat toisen
salassa pidettävän tiedon loukkaamisesta eikä
vahinkoa, joka on aiheutunut henkilötietolainsäädännön vastaisesta tietojen käsittelystä.

ûû Hallinnon vastuuvakuutus ei kata esimer-

kiksi itselle tai lähipiirille aiheutettua vahinkoa,
henkilö- ja esinevahinkoa, eikä vakuutetun
laiminlyönnistä johtuvaa vahinkoa.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

!!

Varallisuusvastuu-, Konsultin vastuu- sekä IT-toiminnan vastuuvakuutuksen osalta ennen vakuutuksen voimaantuloa aiheutettu vahinko korvataan vain, jos teko, johon vaatimus perustuu, on tapahtunut vakuutetun tätä vakuutusta
välittömästi edeltäneen vakuutuksen voimassaoloaikana ja jos vahinkoa ei korvata edeltäneestä vakuutuksesta, koska
se on todettu vakuutuksen päättymisen jälkeen.

!!

Alivakuutustilanteessa vastuuvakuutuksesta korvataan vain niin suuri osa vahingon määrästä, kuin ilmoitetun ja todellisen taloudellisen tunnusluvun välinen suhde osoittaa maksuperusteeksi.

Missä vakuutusturva on voimassa?

üü Vastuuvakuutukset ovat voimassa vakuutuskirjaan merkityllä voimassaoloalueella.

Mitkä ovat velvoitteeni?
•

Vakuutussopimusta solmittaessa anna oikeat tiedot vakuutettavasta kohteesta.

•

Vakuutuksen voimassaollessa maksa vakuutusmaksut ja noudata suojeluohjeita sekä ilmoita vakuutusyhtiön vastuuseen vaikuttavasta vaaran lisääntymisestä.

•

Vahingon satuttua tai välittömästi uhatessa huolehdi vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta.

•

Korvausvaatimuksen esittämisen yhteydessä osallistu vahingon ja sen suuruuden selvittämiseen.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
•

Vakuutus maksetaan viimeistään eräpäivänä pankin kautta viitenumerollisella laskulla. Voit maksaa vakuutuksen myös
verkkolaskuna.

•

Voit maksaa vakuutuksen vuosimaksun yhdessä tai useammassa erässä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus tulee voimaan aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu, ja on voimassa toistaiseksi. Vakuutus päättyy, kun
irtisanot sen. Myös vakuutusyhtiö voi tietyissä tilanteissa irtisanoa vakuutuksesi.

Miten irtisanon sopimuksen?
Yrityksenä tai julkisyhteisönä voit irtisanoa vakuutuksen kirjallisesti päättymään vakuutuskauden lopussa. Kuluttajaan rinnastettavana vakuutuksenottajana voit irtisanoa vakuutuksen kirjallisesti milloin tahansa vakuutuskauden aikana.
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