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Tuoteseloste
Tuoteselosteessa kuvaamme vakuutuksen keskeisen sisällön ja olennaiset rajoitukset. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät vakuutusehdoista.
Vakuutukset myöntää A-Vakuutus Oy ja OP Vakuutus Oy.

Ammattiliikenne-extra

Esinevakuutus

Ammattiliikenne-extra on taksi- bussi-, sairaankuljetus- ja liikenteenharjoittajayrittäjille tarkoitettu kattava ja monipuolinen
omaisuuden ja toiminnan vakuutusratkaisu. Vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on, että sinulla on yhtiössämme Isokaskovakuutus.

Vakuutuksen enimmäiskorvaukset, omavastuut sekä mahdolliset
lisäsopimukselliset kohteet kerrotaan vakuutuskirjassa.

Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Ammattiliikenne-extran keskeinen sisältö ja olennaiset rajoitukset. Tuoteseloste perustuu jäljempänä oleviin Ammattiliikenne-extran lajikohtaisiin vakuutusehtoihin ja erillisiin yleisiin sopimusehtoihin. Lajikohtaiset ehdot
määrittelevät vakuutusturvan keskeisen sisällön, kuten korvauspiirin rajoituksineen ja suojeluohjeet. Yleisistä sopimusehdoista
selviävät mm. vakuutuksen voimassaoloa, vakuutusmaksua ja
korvausmenettelyä koskevat asiat. Tutustu huolellisesti vakuutusehtoihin.
Ammattiliikenne-extraan sisältyvät seuraavat vakuutukset:
●●

Esinevakuutus

●●

Vastuuvakuutus

●●

Oikeusturvavakuutus

●●

Kriisiapuvakuutus

Vakuutukset koskevat ammattiliikenteen harjoittamiseen liittyvää
toimintaa. Ammattiliikenteen harjoittamiseksi katsotaan yritystoiminta seuraavilla toimialoilla: tieliikenteen tavarankuljetus, katujen ja teiden puhtaanapito, hinauspalvelu, taksiliikenne, linjaautoliikenne ja sairaankuljetuspalvelut.

Vakuutettuna on toiminnassasi käytettävä ja omistama tai vuokraamasi seuraava omaisuus:
●●

huolto- ja korjaustoiminnassa käytettävät laitteet ja työvälineet

●●

toimintaan liittyvät kalusteet ja toimistovälineet

●●

ajoneuvoon kuuluvat varaosat

●●

ajoneuvosta erillään olevat poltto- ja voiteluaineet

●●

tieto- ja viestintälaitteet, pankki- ja luottokorttien lukulaitteet,
puhelimet, radiot ja soittimet varusteineen

●●

vastikkeelliset tavaralähetykset taksiliikenteessä

Vakuutettuna on myös
●●

kuljetuksen aikana asiakkaasi mukana oleva omaisuus

●●

ryöstön varalta vakuutettuna on vaihtokassa ja vakuutuksenottajan, kuljettajan tai apukuljettajan käteisvarat ja henkilökohtainen omaisuus

●●

kuljettajan ja apukuljettajan henkilökohtainen matkatavara.

Lisäsopimuksesta ja -maksusta voimme vakuuttaa myös ajoneuvossa käytettäväksi tarkoitetut siirtolavat, jalkalavat ja puutavaraja kappaletavaranosturit sekä muut erikseen nimetyt lisälaitteet.
Nämä lisälaitteet ovat vakuutuksen kohteena silloin, kun ne eivät
ole kytkettynä ajoneuvoon tai ole itse ajoneuvossa.

VOIMASSAOLOALUE

ENIMMÄISKORVAUS

OMAVASTUU

Pohjoismaat

Sopimuksen mukaan.

100 €

Voidaan laajentaa eri sopimukses- Asiakkaan mukana oleva omaisuus 1000 €.
ta ja maksusta Eurooppaan
Ryöstö- ja matkatavaravahingot 1000€.
Vastikkeelliset tavaralähetykset tiekuljetussopimuslain
mukaan.
ESINEVAKUUTUS KORVAA

ESINEVAKUUTUS EI KORVAA mm. (vakuutusehtojen
kohdassa 5 on kerrottu kaikki rajoitukset.)

äkillisiä ja ennalta arvaamattomia
vahinkoja vakuutetulle omaisuudelle.

●●

Erikseen vakuutettava omaisuus
korvataan vain, jos vahingon on
aiheuttanut palo, varkaus tai tahallinen teko.

●●

vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tieto- ja viestintätekniikkalaitteille, kun syynä on tietojen, ohjelmien
tai viruksen aiheuttama virhetila, virheellisyys tai
toimintakyvyn lakkaaminen

Ajoneuvon sisustuksen puhdistuskustannukset korvataan, jos
likaantuminen on asiakkaanne
aiheuttama.

●●

vahinkoa, joka kuuluu tai kuuluisi autovakuutuksen Vastikkeellinen tavaralähetys korvataan
korvauspiiriin, jos se olisi otettu riittävän laajana
tiekuljetussopimuslain mukaisesti.
työ-, laite- tai materiaalivirheistä aiheutuvia vahinErikseen vakuutettava omaisuus korvakoja
taan käyvän arvon mukaan.

●●

●●

KORVAUSSÄÄNNÖKSET

Korvauksen määrän perusteena on vaomaisuuden katoamisia, unohtamisia ja määrittele- hingoittuneen omaisuuden jälleenhankinta-arvo.
mättömiä tapahtumia
kulumisia ja muita vähitellen aiheutuvia vahinkoja

Tieto- ja viestintälaitteista ja puhelimista tehdään 25 % vuotuinen ikävähennys. Muusta omaisuudesta vähennys on
10 %/v.

Vastuuvakuutus
VOIMASSAOLOALUE

ENIMMÄISKORVAUS

OMAVASTUU

Pohjoismaat

esine- ja henkilövahingoissa 1 000 000 €

100 €

Voidaan laajentaa eri sopimuksesta Henkilötietolain tarkoittamissa vahingoissa 20 000 €
ja maksusta Eurooppaan
VASTUUVAKUUTUS KORVAA

VASTUUVAKUUTUS EI KORVAA mm. (vakuutusehtojen kohdassa 4.2 on kerrottu kaikki rajoitukset.)

ulkopuolisille aiheuttamiasi henkilö- ja esinevahinkoja, joista olet
lain mukaan korvausvelvollinen.

●●

tahallisia tekoja

●●

luovutetulle tavaralle aiheutunutta vahinkoa, kun vahingon syynä on tavaran oma ominaisuus, virheellisyys tai puutteellisuus

●●

vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on
tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä

●●

vahinkoa omaisuudelle, joka on vakuutetun vakuutetun tai tämän lukuun jonkun muun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä
tai huolehdittavana.

Oikeusturvavakuutus
VOIMASSAOLOALUE

ENIMMÄISKORVAUS

OMAVASTUU

Suomi

25 000 €

15% väh. 200€

OIKEUSTURVAVAKUUTUS KORVAA

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSESTA
EI KORVATA mm. KULUJA ASIASSA
(vakuutusehtojen kohdassa 4.3 on
kerrottu kaikki rajoitukset), JOSSA

KORVAUSSÄÄNNÖKSET

ammattiliikenteesi harjoittamiseen liittyviä ja siitä aiheutuneita
kustannuksia lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa sekä liikennelupaasi koskevissa hallinto-oikeudellisissa asioissa edellyttäen, että riita on syntynyt tai syyte on
tullut vireille vakuutuksen voimassaoloaikana. Jos vakuutus tällöin on ollut voimassa 2 vuotta lyhyemmän ajan, edellytetään
lisäksi, että vaatimuksen tai syytteen perusteena olevat seikat
ovat sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana.

●●

●●

vaatimuksen kiistämistä ei voi- Vakuutuksesta korvataan vakuutetun kohtuulliset ja vältda osoittaa
on kysymys virallisen syyttäjän tämättömät asianajo- ja todisvakuutettua vastaan ajamasta telukustannukset.
syytteestä.

Vakuutuksesta ei korvata vastapuolen kuluja.

Kriisiapuvakuutus
VOIMASSAOLOALUE

ENIMMÄISKORVAUS

Eurooppa, hoidot kuitenkin vain Suomessa

10 terapiakäyntiä, kustannukset enintään 1 500 € ei omavastuuta

KRIISIAPUVAKUUTUS KORVAA

OMAVASTUU

KRIISIAPUVAKUUTUS EI KORVAA (ks. vakuutusehtojen kohdat 5 ja 6)

kriisiapuun oikeutetulle henkilölle kriisiterapiasta aiheutuvia sinun, työntekijän tai perheenjäsenen välillisiä kustannuksia kukustannuksia, jos hän on osallisena liikenneonnettomuudessa tai ten ansionmenetys-, matka- tai yöpymiskuluja.
tapaturmassa, tai jos hän joutuu ryöstön, sen yrityksen tai pahoinpitelyn uhriksi, tai vastaavanlainen tapahtuma sattuu palveluksessasi olevalle henkilölle.
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Suojeluohjeet
Suojeluohjeet antavat tietoa siitä, miten voit ehkäistä muun muassa varkauksia. Noudata niitä. Jos niitä ei noudateta ja toimitaan
erittäin huolimattomasti, voimme alentaa korvausta tai evätä sen
kokonaan.

Vahingon sattuessa

Voimme irtisanoa vakuutuksen, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu
●●

on antanut vääriä tietoja

●●

laiminlyö suojeluohjeita

●●

aiheuttaa vahingon tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan

●●

on lisännyt vahingonvaaraa olosuhteiden muuttuessa; käyttötarkoitus muuttuu, korjaus-, muutos-, tai laajennus, kuljetus
tai muu muutos vakuutetussa toiminnassa.

●●

irtisanoo Isokaskovakuutuksen

Jos varotoimenpiteistä huolimatta vahinko sattuu, me autamme.
Ilmoita vahingosta mahdollisimman nopeasti. Vahinkoilmoituksen voitte täyttää verkkopalvelussamme osoitteessa op.fi.
Korvausta tulee hakea viimeistään 1 vuoden kuluessa siitä, kun
saatte tietää vahingosta ja sen seuraamuksista.
Huom! Vakuutusta ottaessa, tee myös verkkopalvelusopimus
kanssamme ja tutustu palveluun jo ennen vahinkoa.

Huom! Ilmoita meille viipymättä, 14 vrk kuluessa, yllä mainituista olosuhteiden muutoksista.

Neuvoja korvauksista ja vakuutuksista
Opastamme vakuutus- ja korvausasioissa palvelunumerossa
0303 0303.

Vakuutukseen vaikuttavat tekijät

Ulkopuolista neuvontaa antaa

Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa esinevakuutuksen enimmäiskorvauksen määrä ja vakuutuskauden pituus.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, puh. 09 685 0120,
www.fine.fi

Minimimaksu on 14 € riippumatta vakuutuskauden kestosta.

Voit hakea muutosta vakuutus- ja korvauspäätöksiin

Vakuutukseen voi tulla muutoksia

Asiakasasiamies asiakasasiamies@op.fi

Meillä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja ja -maksuja sekä muita sopimusehtoja yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Muutosten syinä voivat olla mm.
●●

uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

●●

ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos, esimerkiksi kansainvälinen kriisi

●●

vakuutuksen korvausmenon muutos.

Ilmoitamme mahdollisista muutoksista kuukautta ennen vakuutuskautesi vaihtumista.

Vakuutuksen voimaassaolo ja päättäminen

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta,
puh. 09 685 0120, www.fine.fi

Tietosi ovat luottamuksellisia
Käsittelemme henkilö- ja yritystietojasi lain ja hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti. Tarvitsemamme tiedot saamme sinulta,
valtuuttamiltasi tahoilta ja julkisista viranomaisten ylläpitämistä
rekistereistä sekä luottotietorekisteristä.
Käytämme asiakasrekisteriämme markkinointiin, mutta emme
luovuta tietojasi sivullisille ilman suostumustasi ellei tietojen
luovuttaminen perustu lain säännökseen. Vahinkotiedot kerätään
vakuutusyhtiöiden yhteiseen vahinko- ja väärinkäytösrekisteriin.

Vakuutuksemme tulee voimaan heti, kun olemme saaneet vakuutushakemuksenne. Voit sopia sen alkavaksi myös myöhemmin.
Voit irtisanoa vakuutuksen kirjallisesti koska tahansa.

Ota yhteyttä
Verkkopalvelut sivulla
●●

op.fi

●●

a-vakuutus.fi

●●

Vakuutusten palvelunumerot OP 0303 0303 ja
A-Vakuutus 0304 0506

Puhelu maksaa kotimaisesta kiinteän verkon lankaliittymästä ja
matkapuhelinliittymästä 0,0835 euroa/puhelu + 0,12 euroa/min.
Hinnat sis. alv 24 %. Turvallisen vakuutusasioinnin vuoksi puhelut
nauhoitetaan.

OP Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1458359-3.
A-Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1715947-2.

Vakuutusehdot 1.10.2017 alkaen
3.2 Lisäsopimuksesta ja -maksusta vakuutuksen kohteena ovat
vakuutuskirjassa mainitut ja ajoneuvossa käytettäväksi tarkoitetut siirtolavat, jalkalavat ja puutavara- ja kappaletavaranosturit
sekä muut erikseen nimetyt lisälaitteet enintään vakuutuskirjassa
mainittuun enimmäiskorvaukseen saakka. Nämä lisälaitteet ovat
vakuutuksen kohteena silloin, kun ne eivät ole kytkettynä ajoneuvoon tai itse ajoneuvossa.

Ammattiliikenne-extra sisältää seuraavat vakuutukset:
●●

esinevakuutus

●●

vastuuvakuutus

●●

oikeusturvavakuutus ja

●●

kriisiapuvakuutus

ESINEVAKUUTUS
1
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Vakuutuksen tarkoitus

Korvattavat vakuutustapahtumat

4.1 Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko

Vakuutusyhtiö korvaa näiden ehtojen sekä yleisten sopimusehtojen mukaisesti ammattiliikenteen harjoittamisessa käytettävälle
omaisuudelle kohdassa 4 mainituista vakuutustapahtumista aiheutuneet suoranaiset esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset vakuutuksen ollessa voimassa.

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa.

Vakuutuksesta korvataan vakuutettua omaisuutta kohdannut
äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, kuten palo, varkaus, ilkivalta tai vakuutuksen kohteen rikkoutuminen. Vakuutuksesta
korvataan myös edellä mainittujen vahinkotapahtumien yhteydessä tapahtuva vakuutuksen kohteen katoaminen sekä kylmyydestä tai kuumuudesta, sateesta tai muusta senkaltaisesta syystä
vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jos se on ollut mainitun vakuutustapahtuman välitön ja väistämätön seuraus.

Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa Eurooppaan.
Tällöin siitä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan.

Kohdassa 3.2 mainittua omaisuutta kohdannut vahinko korvataan
vain, jos vahingon on aiheuttanut palo, varkaus tai tahallinen vahingonteko.

3 Vakuutuksen kohde

4.2 Ajoneuvon sisustuksen äkillinen ja ennalta arvaamaton
likaantuminen
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Vakuutuksen voimassaoloalue

3.1 Vakuutettuna on ammattiliikenteen harjoittamisessa käytettävä ja vakuutuksenottajan omistama tai vuokraama omaisuus
enintään vakuutuskirjassa mainittuun enimmäiskorvaukseen
saakka seuraavasti:
●●

huolto- ja korjaustoiminnassa käytettävät laitteet ja työvälineet

●●

toimintaan liittyvät kalusteet ja toimistovälineet

●●

ajoneuvoon kuuluvat varaosat

●●

ajoneuvosta erillään olevat poltto- ja voiteluaineet

●●

tieto- ja viestintätekniikkalaitteet, pankki- ja luottokorttien lukulaitteet, puhelimet, radiot ja soittimet varusteineen

●●

vastikkeelliset tavaralähetykset taksiliikenteessä

Vakuutuksesta korvataan ajoneuvon sisustuksen suoranaiset puhdistuskustannukset, mikäli asiakas on aiheuttanut sisustuksen
äkillisen ja ennalta arvaamattoman likaantumisen. Vakuutuksesta
ei korvata tahallista likaamista tai vaurioittamista.

5

Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai kustannusta,
5.1 joka kohteelle itselleen on aiheutunut sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, aineen väsymisestä tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta
ilmiöstä eikä esineen tai sen osan toimintakyvyn lakkaamisesta,
puutteellisesta kunnossapidosta taikka taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä.

Vakuutettuna on myös asiakkaan mukana oleva omaisuus kuljetuksen aikana tai välittömästi sen yhteydessä tapahtuneen vakuutustapahtuman varalta enintään vakuutuskirjassa mainittuun
enimmäiskorvaukseen saakka.

5.2 joka on esineelle aiheutunut siitä, että se on syttynyt palamaan tai vahingoittunut sen johdosta, että se on pantu alttiiksi
lämmön vaikutukselle.

Ammattiliikenteen harjoittamisen yhteydessä tapahtuneen ryöstön varalta vakuutettuna on myös vakuutuksenottajan vaihtokassa ja vakuutuksenottajan, kuljettajan tai apukuljettajan käteisvarat ja henkilökohtainen omaisuus enintään vakuutuskirjassa
mainittuun enimmäiskorvaukseen saakka.

5.3 joista toimittaja, valmistaja, myyjä tai joku muu on vastuussa lain, sopimuksen, takuun, huoltosopimuksen tai vastaavan
sitoumuksen perusteella. Vakuutuksen piiriin muutoin kuuluva
vahinko korvataan kuitenkin siltä osin kuin vakuutuksenottaja
osoittaa, ettei vastuullinen osapuoli kykene korvausvelvollisuuttaan täyttämään.

Vakuutettuna on myös kuljettajan ja apukuljettajan henkilökohtainen mukana oleva matkatavara kuljetuksen aikana enintään
vakuutuskirjassa mainittuun enimmäiskorvaukseen saakka.
●●

moottoriajoneuvot, matkailu- ja muut perävaunut eivätkä
vesi- tai ilma-alukset

5.4 joka on aiheutunut räjäytys- tai louhintatyöstä. Vakuutuksen
piiriin muutoin kuuluva vahinko korvataan kuitenkin siltä osin
kuin vakuutuksenottaja osoittaa, ettei vastuullinen osapuoli kykene korvausvelvollisuuttaan täyttämään.

●●

matkustajan omistamat rahat tai muut maksuvälineet

5.5 joka on aiheutunut

●●

tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin sisältyvät tiedot ja ohjelmat

●●

●●

omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on turvallisuusja viranomaismääräysten vastaista

omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai
häviämisestä tai tapahtumaa, jota ei voida ajan tai paikan suhteen määritellä

●●

kauppatavarat, tavaranäytteet, mainosmateriaali, kaupalliset
tai opetusfilmit ja -nauhat, valokuvat ja piirustukset

●●

●●

asennus- ja rakennusmateriaalit sekä muu vaihto-omaisuus

omaisuuden katoamisesta tai unohtamista, eikä varkautta, jos
vasta inventaarion yhteydessä todetaan katoaminen tapahtuneeksi.

●●

käsikirjoitukset ja kokoelmat

5.6 jonka on aiheuttanut petos, kavallus tai vastaavanlainen rikos.

●●

muuttotavarat

●●

eläimet ja kasvit

5.7 jotka ovat aiheutuneet tieto- ja viestintätekniikkalaitteille, kun
syynä on tietojen, ohjelmien tai viruksen aiheuttama virhetila,
virheellisyys tai toimintakyvyn lakkaaminen

Vakuutuksen kohteena eivät ole
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5.8 joka on aiheutunut työ-, laite- tai materiaalivirheestä, valmistusvirheestä, laskenta- tai piirustusvirheestä tai virheellisestä
neuvosta korjattavana, huollettavana tai käsiteltävänä olevalle vakuutetulle omaisuudelle.

Mikäli omaisuus voidaan korjata, korvauksen määrän perusteena
ovat korjauskustannukset kuitenkin enintään omaisuuden arvo
ikävähennysten jälkeen.
Vastikkeellinen tavaralähetys korvataan tiekuljetussopimuslain
mukaisesti.

5.9 jonka on aiheuttanut vakuutuskohteen kuljetuksessa käytetty
sopimaton pakkaus- tai kuljetustapa.

Kohdassa 3.2 mainittu omaisuus korvataan kohdan 7.3 mukaisesti.

5.10 jonka on aiheuttanut tulva, pohjaveden tai jokin muu vedenpinnan korkeuden muuttuminen.

Vahingoittuneen omaisuuden lähettämis- ja palauttamiskustannuksista korvataan postituskulut.

5.11 joka on aiheutunut säätö- tai kunnossapitotoimista, ennakkohuollosta, määräaikaishuollosta ja näiden yhteydessä vaihdettavista osista taikka toimintahäiriöiden poistamisesta.

7.3 Kohdassa 3.2 mainittu omaisuus korvataan käyvän arvon mukaan. Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa laitteesta olisi ollut saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käypää arvoa
määritettäessä otetaan huomioon laitteen markkinahinnat, varusteen yksilöllinen kunto, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa,
käyttötunnit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät.

5.12 joka kuuluu tai kuuluisi autovakuutuksen korvauspiiriin, jos
se olisi otettu riittävän laajana.
5.13 joka on aiheutunut säiliölle ja siihen kuuluvalle putkistolle
öljy- tai polttoainevuotovahingon yhteydessä.
5.14 joka aiheutunut ydinvahingosta, terrorismista, vallankumouksesta, sodasta, kapinasta, ammuksesta, miinasta tai muusta
sen kaltaisesta syystä.

Jos vakuutuksen kohde tai sen osa on vahingoittunut niin pahoin,
ettei sitä voida kohtuullisin kustannuksin korjata, vahingon määrä on välittömästi ennen vakuutustapahtumaa olevan arvon ja sen
jälkeen olleen käyvän arvon erotus.

5.15 joka on aiheutunut sateesta, pakkasesta tai hitaasti tapahtuvasta kostumisesta (Ks. kuitenkin kohta 4.1).
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Vaurioituneen lisälaitteen korjaamiseen tulee käyttää kunnoltaan
ja iältään vastaavia, käyttökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa
eikä niiden hankinta aiheuta korjaustyöhön kohtuutonta viivästymistä. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan uusilla
sellaisia vahingoittuneita osia, jotka korjaamalla voidaan saattaa
tarkoituksensa täyttävään kuntoon.

Suojeluohjeet

Suojeluohjeita on noudatettava. Laiminlyönnistä voi seurata korvauksen vähentäminen tai sen epääminen (Ks. yleiset sopimusehdot kohta 6.1).
6.1 Omaisuuden hoidossa tulee noudattaa normaalia huolellisuutta ja vakuutettua konetta tai laitetta on huollettava maahantuojan tai valmistajan antamien ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Jos vakuutuksen kohteen korjaamisen yhteydessä kuluneita,
ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia
uusittu tai suoritettu sellaisia maalaus- tai muita töitä, joiden johdosta varusteen kunnon näiltä osin voidaan katsoa entisestään
olennaisesti parantuneen, tämä otetaan huomioon korvausta laskettaessa ja korvausta alennetaan vastaavasti.

6.2 Omaisuutta on varkauksien estämiseksi säilytettävä lukitussa
ja suojaavasti suljetussa säilytystilassa siten, että tunkeutuminen
tilaan ei ole mahdollista lukkoja tai rakenteita rikkomatta.

Jos vahingon määrän arvioidaan olevan vähintään kaksi kolmasosaa käyvästä arvosta, vakuutusyhtiöllä on oikeus lunastaa vakuutuksen kohde käyvästä arvosta.

Jos kohdassa 3.2 mainittua erikseen vakuutettavaa omaisuutta ei
ole mahdollista säilyttää lukitussa säilytystilassa, omaisuus tulee
olla lukittuna tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että sen anastaminen tuntuvasti vaikeutuu. Omaisuutta ei saa jättää lukittunakaan ulos pitkäksi aikaa ilman valvontaa.

7.4 Vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen rahana maksamisen
asemesta hankkia tai korjauttaa hävinnyt tai vahingoittunut omaisuus.

Irtaimiston säilytystilojen ikkunoiden, ovien ja muiden aukkojen
tulee murtautumisen varalta olla suojaavasti suljetut.

Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut
omaisuus ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan.

6.3 Mukana olevaa omaisuutta on varkausvahingon varalta valvottava eikä sitä saa jättää yleiselle paikalle ilman jatkuvaa silmälläpitoa.
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Yhtiön toimesta suoritettu vahingon arviointi, korjaamon osoittaminen tai muu vahingon tekninen selvittely ei ole todistuksena
vahingon kuulumisesta vakuutusyhtiön korvattavaksi.

Arvioimis- ja korvaussäännökset

7.5 Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa
vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä.

7.1 Vakuutuskirjaan merkitty enimmäiskorvaus on korvauksen
enimmäismäärä.

7.6 Omavastuut ja vähennykset vähennetään vahingon määrästä
peräkkäisinä laskutoimituksina seuraavassa järjestyksessä:

7.2 Korvauksen määrän perusteena on vahingoittuneen omaisuuden jälleenhankinta-arvo. Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan
uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan omaisuuden hankintakustannusta.
Omaisuuden arvonlisäverolla vähennetystä jälleenhankinta-arvosta lasketaan seuraavat vuotuiset ikävähennykset toisesta käyttövuodesta alkaen seuraavasti:

25%

muu omaisuus

10%

arvonlisävero

●●

omavastuu

●●

korvauksen mahdollinen alennus

●●

prosenttimääräinen ikävähennys.

7.7 Jos menetettyä omaisuutta saadaan takaisin korvauksen maksamisen jälkeen, vakuutuksenottajan tulee viipymättä luovuttaa
se vakuutusyhtiölle tai palauttaa korvaus sen osalta.

Vähennys
vuodessa %
tieto- ja viestintätekniikkalaitteet ja puhelimet
oheislaitteineen

●●

7.8 Jos korvaus maksetaan arvonlisäverolliselle korvauksen saajalle, korvauksesta vähennetään vero niissä tapauksissa, joissa
korvauksen saajalla on vähennysoikeus omassa verotuksessaan.
7.9 Jos vahinkoa on aiheutunut yrityskiinnityksen kohteena olevalle omaisuudelle, korvaus suoritetaan vakuutuksenottajalle kun
hän on selvittänyt, ettei omaisuutta ole kiinnitetty velan vakuu-

Vähennykset lasketaan kertomalla prosenttiluku omaisuuden
käyttövuotta seuranneiden täysien kalenterivuosien lukumäärällä.
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4.2.7 vahinkoa, joka aiheutuu

deksi tai, että kiinnityksenhaltijat ovat suostuneet korvauksen
suorittamiseen.

VASTUUVAKUUTUS
1

●●

vieraalla työvoimalla tai toiselle suoritetusta louhinta- tai räjäytystyöstä ja siitä aiheutuvasta maanpainumasta tai maansiirtymästä.

4.2.8 vahinkoa, joka aiheutuu sellaisen kiinteistön omistamisesta, hallinnasta tai kunnossapidosta, jota ei ole vakuutuskirjaan
merkitty tai josta enin osa ei ole vakuutuksenottajan omassa ja
vakuutuskirjassa mainittuun toimintaan liittyvässä käytössä tai
työntekijöiden käytössä.

Vakuutus koskee ammattiliikenteen harjoittamiseen liittyvää toimintaa.

4.2.9 sakkoa tai muuta sen kaltaista seuraamusta.

Vakuutetut

4.2.10 vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon
tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli

Vakuutettuna on vakuutuskirjaan vakuutuksenottajaksi merkitty
yritys.
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ydinvastuulaissa tai vastaavassa ulkomaisessa laissa tarkoitetusta ydinvahingosta

Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen, vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen mukaisesti ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti kohdassa 4 mainitut henkilö- ja esinevahingot
sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset.

2

●●

Vakuutuksen voimassaoloalue

●●

vakuutuksenottajan hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä

●●

vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, kuljetettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana.

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa.
Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa Eurooppaan.
Tällöin siitä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan.

4

4.2.11 vahinkoa, joka aiheutuu

Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät
rajoitukset

4.1 Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan ammattiliikenteen harjoittamisen yhteydessä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan
vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta
vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvaus
vastuussa.

●●

moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaiseen liikenteeseen käyttämisestä

●●

rekisteröitävän aluksen tai rekisteröitävän veneen käytöstä, ellei käyttö liity vakuutetun itselleen suorittamaan työhön

●●

ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun, kun vakuutettu on korvausvelvollinen ilma-aluksen omistajana, haltijana, käyttäjänä,
ilma-aluksessa tehtävää suorittavana tai näiden työnantajana.

4.2.12 vahinkoa siltä osin kuin on kysymys potilasvahinkolain
tarkoittamasta henkilövahingosta.
4.2.13 vahinkoa, joka aiheutuu

Vakuutuksesta korvataan myös henkilötietolaissa tarkoitettu taloudellisen vahingon vahingonkorvausvelvollisuus 20000 euroon
saakka.

●●

veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta

●●

savusta, noesta, pölystä, höyrystä, kaasusta

●●

melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta
taikka

Vakuutuksesta ei korvata

●●

muusta vastaavasta häiriöstä.

4.2.1 vahinkoa, joka aiheutuu

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt
vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on
tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu
hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

4.2 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot

●●

vakuutetulle itselleen

●●

vakuutetun työntekijälle tai häneen rinnastettavalle siltä osin
kuin hän on oikeutettu saamaan korvausta lakisääteisestä tapaturma- tai liikennevakuutuksesta

●●

myydylle tavaralle, jota ei vielä ole luovutettu

●●

luovutetulle tavaralle, kun vahingon syynä on tavaran oma
ominaisuus, virheellisyys tai puutteellisuus.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja on tiennyt pilaantumisesta, päästöstä tai muusta häiriöstä viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluttua sen alkamisesta
ja tehnyt kirjallisen korvausvaatimuksen vakuutuksenantajalle
kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa pilaantumisen, päästön
tai muun häiriön alkamisesta.

4.2.2 vahinkoa, joka voidaan poistaa korjaamalla luovutetun tuotteen tai työn tuloksen virheellisyys tai puutteellisuus.
4.2.3 vahinkoa, joka johtuu toiselle luovutetun tuotteen tai valmisteen virheellisyydestä tai siitä, että tuotteen käyttöä, valmistusta tai
säilytystä koskeva kirjallinen ohje on ollut väärä tai puutteellinen.
4.2.4 vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan
sopimukseen, lupaukseen tai takuuseen.

4.2.14 ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain (737/94)
6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisia viranomaisten suorittamien
torjunta- ja ennalleenpalauttamistoimenpiteiden kustannuksia.

4.2.5 vahinkoa, joka aiheutuu virheestä tai virheellisyydestä, josta vakuutettu oli tietoinen tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen
vakuutuksen voimaan tullessa.

4.2.15 vahinkoa, joka aiheutuu

4.2.6 vahinkoa, joka aiheutuu virheestä tai puutteellisuudesta tutkimus- tai mittaustuloksissa, laskelmissa, piirustuksissa, työselvityksissä, neuvoissa tai ohjeissa, jotka on annettu ammattimaisessa neuvonta- tai konsultointitoiminnassa.

●●

kosteudesta

●●

sadeveden tai sulamisveden aiheuttamasta tulvimisesta

●●

pohjaveden korkeuden muuttumisesta.

4.2.16 vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutetun muusta
voimassa olleesta vastuuvakuutuksesta.
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5

Erityisiä toimenpiteitä vakuutustapahtuman satuttua

rää ja hänen ehkä vakuutustapahtumasta saamaansa etua. Ellei
edellä mainituista syistä muuta johdu, vakuutuksesta korvataan
enintään pääluvun mukainen osuus kokonaisvahingosta.

5.1 Vahingon määrä ja sen arviointi
Vakuutetun tulee pyrkiä siihen, että vakuutusyhtiölle varataan
tilaisuus vahingon määrän arvioimiseen sekä mahdollisuus myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen.

OIKEUSTURVAVAKUUTUS
1

5.2 Vahingonkorvaus velvollisuuden selvittäminen ja
korvauksesta sopiminen

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen ja yleisten
sopimusehtojen mukaisesti vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet
lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa sekä
vakuutuksenottajan liikennelupaa koskevissa hallinto-oikeudellisissa asioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutetulla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vakuutustapahtumasta, ja neuvottelee korvauksen vaatijan
kanssa.

Vakuutus koskee ammattiliikenteen harjoittamiseen liittyvää toimintaa.

Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen määrä ja
peruste ole ilmeisesti oikea.
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5.3 Sopimus vahingonkorvauksesta

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat

Jos vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutetulle olevansa valmis
tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingon kärsineen kanssa tämän vahinkojen korvaamisesta ja vakuutettu ei
tähän suostu, vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan sen
jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä suorittamaan enempiä
selvittelyjä asiassa.
Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen määrä ja
perusta ole ilmeisesti oikea.

●●

vakuutuskirjaan vakuutuksenottajaksi merkitty yritys

●●

vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt

●●

sellaiset palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja voimassa olevan
oikeuden mukaan on korvausvastuussa

●●

vakuutuksenottajan työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset
yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja
voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa

●●

vakuutuksenottajayrityksen vastuunalainen yhtiömies silloin
kun hänet on haastettu oikeudenkäyntiin vastaajaksi yhteisvastuullisena vakuutuksenottajan kanssa.

5.4 Ilmoitusvelvollisuus oikeudenkäynnistä
Jos vakuutettu saa vakuutustapahtumaa koskevan haasteen, hänen on viipymättä ilmoitettava tästä vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiöllä on tällöin oikeus päättää oikeudenkäyntiin liittyvistä
toimenpiteistä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus olla korvaamatta oikeudenkäynnistä aiheutuvia kuluja, jos vakuutettu ei ole ilmoittanut oikeudenkäynnistä vakuutusyhtiölle.
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Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka käsitellään Suomessa käräjäoikeudessa tai vastaavassa tuomioistuimessa Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa sekä näiden tuomioistuinten muutoksenhakuasteissa tai välimiesmenettelyssä edellä mainituissa
maissa.

Vakuutusyhtiö hoitaa oikeudenkäynnin, jossa käsitellään vakuutustapahtumaa koskevaa korvauskysymystä ja maksaa siitä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän rajoissa.
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Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi lääninhallituksessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa,
työtuomioistuimessa, markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä vastaavissa hallinnollisissa viranomaisissa
tai erikoistuomioistuimissa Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa,
ellei ole kysymys vakuutuksenottajan liikenneluvan peruuttamisesta tai tämän liikennelupahakemuksen hylkäämistä koskevasta
asiasta.

Korvaussäännökset

6.1 Vakuutusmäärä
Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana korvauksista, selvitys- ja oikeudenkäyntikuluista sekä
välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakustannuksista.
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Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot
katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi siitä riippumatta, onko
vahingot todettu yhden tai usean vakuutuskauden aikana taikka
tuotteet toimitettu eri aikoina. Jos tällaiset vahingot todetaan eri
vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu.

Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät
rajoitukset

4.1 Vakuutustapahtuman määritelmä
Vakuutustapahtuma riita- ja hakemusasiassa
Riita- ja hakemusasiassa vakuutuksesta korvattavalla vakuutustapahtumalla tarkoitetaan perusteeltaan tai määrältään kiistettyä
vaatimusta (jäljempänä riita).

Yhden vakuutuskauden aikana todetuista henkilötietolain pykälässä tarkoitetuista taloudellisista vahingoista korvataan yhteensä
enintään 40000 euroa.

Vakuutustapahtuma rikosasiassa

6.2 Omavastuu

Rikosasiassa vakuutuksesta korvattavalla vakuutustapahtumalla
tarkoitetaan rikokseen perustuvaa vakuutetun yksityisoikeudellista vaatimusta tai asianomistajan vakuutettua vastaan ajamaa
syytettä silloin, kun syyttäjä ei vaadi samasta teosta rangaistusta.

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä.

6.3 Yhteisvastuullisuus

Yksi vakuutustapahtuma

Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman
vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta,
mikä vastaa vakuutuksenottajan viaksi jäävää syyllisyyden mää-

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun kaksi tai
useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella; tai vakuutetulla on useita riita-,
7

rikos- ja hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan,
olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

o) jota käsitellään ryhmäkanteena ja jossa vakuutettu on hakijana
tai ryhmän jäsenenä.

4.2 Vakuutustapahtuman sattumisajankohta

5

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

5.1 Etukäteisilmoitus vakuutuksen käyttämisestä

Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua

Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, on siitä kirjallisesti ilmoitettava vakuutusyhtiölle etukäteen. Vakuutusyhtiö antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

Sattumisajankohta riita- ja hakemusasiassa
Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

5.2 Asiamiehen pätevyys

Sattumisajankohta rikosasiassa

Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta
lakimiestä.

Rikosasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun haaste on annettu vakuutetulle tiedoksi.

Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää asiamiehenään muuta kuin oikeustieteen kandidaatin tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittanutta asiamiestä, vakuutuksesta ei
suoriteta korvausta.

Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman sattumisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös
niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla
syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

5.3 Kuluvaatimuksen esittäminen

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka
vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä.

Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotteluissa vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan.

4.3 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset

Jos vakuutettu ilman perusteltua syytä ei vaadi vastapuolelta kulujaan, vakuutuksesta suoritettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se evätä.

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa
a) jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa

5.4 Asiamiehen palkkiosta sopiminen

b) joka liittyy vakuutetun yrityksen, yrityksen omistukseen oikeuttavien osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen
c) jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys

Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten määrää yhtiötä sitovasti.

d) jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina; vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset

Vakuutetun mahdollisesti asiamiehelleen suorittama korvaus
asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido vakuutusyhtiötä arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta.

e) joka koskee saatavaa tai vaadetta, joka on vakuutetulle siirretty, ellei siirrosta riidan syntyessä ole kulunut kahta vuotta

6

f) jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä
yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta

6.1 Vakuutusmäärä

Korvaussäännökset

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.

g) jossa on kysymys oikeushenkilön rangaistusvastuusta

6.2 Omavastuu

h) joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä sellaiseen tekoon
perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, josta vakuutettu
on tuomittu rangaistukseen tai jätetty rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien säännösten perusteella; vakuutuksesta
korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset, mikäli
hänen osaltaan on kysymys työnantajan korvausvastuusta

Korvattavista kustannuksista vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

6.3 Korvattavat kustannukset
Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

i) joka koskee vakuutetun esittämää sellaiseen tekoon perustuvaa
korvausvaatimusta, josta hänet on tuomittu rangaistukseen tai
jätetty rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien säännösten perusteella

6.3.1 Riita- ja hakemusasiassa
Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet
kulut.

j) josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan vastuuvakuutuksesta tai autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta

Jos edellytyksenä riidan saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa
tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu
edellytys on täyttynyt.

k) joka koskee konkurssia
l) joka koskee ulosmittausta

Asiamiehen palkkiot ja kulut korvataan, jos edellä tässä kohdassa tarkoitettua riitaa on tuomioistuinmenettelyn sijasta käsitelty
kuluttajariitalautakunnassa, vakuutuslautakunnassa tai muussa
vastaavassa elimessä.

m) jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinolain mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä

6.3.2 Välimiesmenettelyn tai Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaisen sovintomenettelyn kohteena oleva asia

n) jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai
osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet
kulut.
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Välimiehen tai sovittelijan palkkioita ja kuluja ei kuitenkaan korvata.

f) kustannuksia sellaisista seikoista tai todisteista, joita tuomioistuin ei ota huomioon liian myöhään esitettyinä

6.3.3 Rikosasiassa

g) kustannuksia, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä ovat
aiheuttaneet jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä tai esittämällä
väitteen, jonka he ovat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää
aiheettomaksi, taikka muutoin ovat oikeudenkäyntiä pitkittämällä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet

Asianomistajana
Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet
oikeudenkäyntikulut siltä osin, kun oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

h) kustannuksia oikeudenkäynnistä, jonka vakuutettu tai hänen
asiamiehensä on aloittanut ilman, että vastapuoli on antanut
siihen aihetta, taikka muutoin ovat tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttaneet tarpeettoman oikeudenkäynnin

Vastaajana
Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet
oikeudenkäyntikulut, jos kysymyksessä on asianomistajan vakuutettua vastaan ajama syyte silloin, kun virallinen syyttäjä ei vaadi
samasta teosta rangaistusta.

i) välimiehen ja sovittelijan palkkioita ja kuluja.

6.6 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

6.3.4 Muutoksenhausta hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen

6.6.1 Korvauksen suorittamisen ajankohta

Jos muutoksenhaku hovioikeuteen edellyttää käsittelylupaa tai
korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta vain siinä
tapauksessa, että lupa on myönnetty. Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan
vain, jos korkein oikeus on hyväksynyt kantelun, tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn määräajan.

Vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vakuutetun oikeudenkäyntikuluista ja asianajokuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.
6.6.2 Arvonlisäverolain mukainen vähennysoikeus
Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai hakemaan takaisin asianajolaskuun sisältyvän veron,
vakuutusyhtiö suorittaa vakuutetulle korvauksen asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista vakuutetun suorittamaa maksettua laskua
vastaan.

6.3.5 Yhteinen intressi
Mikäli asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun
omasta intressistä taikka vakuutetulla on vakuutustapahtumassa
valvottavana yhteinen etu tällä vakuutuksella vakuuttamattomien
kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kustannuksista.

6.6.3 Vakuutetun vastapuolen maksettavat oikeudenkäyntikulut
Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden vähennykseksi on luettava kulukorvaus, minkä vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai
sitoutunut maksamaan vakuutetulle, mikäli se on saatu perityksi
maksuvelvolliselta.

6.4 Korvauksen määrä ja sen laskeminen sekä arvonlisävero
Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden
mukaisesti. Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa
yleensä tuomitut tai maksetut kulut.

6.6.4 Vakuutetun velvollisuus siirtää oikeutensa kulukorvauksiin
Jos vastapuoli (tai ryhmäkanteena ajetussa asiassa valtio) on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka
vakuutuksesta korvausta suoritettaessa on maksamatta, vakuutettu on velvollinen siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen vakuutusyhtiölle tämän suorittamaan korvauksen määrään asti.
Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kustannuksistaan
itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät kohdassa 6.1 mainitun
enimmäiskorvauksen, vakuutettu on velvollinen siirtämään vastapuolen kulukorvauksesta vakuutusyhtiölle sen osan, joka ylittää
vakuutetun itse maksaman osuuden.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen
työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden
arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.
Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai hakemaan takaisin asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero.

6.6.5 Kulukorvauksen maksaminen vakuutusyhtiölle
Jos vakuutetun vastapuolen maksettavaksi tuomittu tai sovittu
kulukorvaus on maksettu vakuutetulle tai hän on muuten saanut
lukea sen hyväkseen, vakuutetun on maksettava vakuutusyhtiölle kulukorvaus korkoineen vakuutuksesta suoritetun korvauksen
määrään asti.

6.5 Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata
Vakuutuksesta ei korvata

KRIISIAPUVAKUUTUS

a) vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen
oikeudenkäyntikuluja

1

b) tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia

Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata kriisiapuun oikeutetulle
henkilölle kriisiterapiasta aiheutuvia kustannuksia näiden ehtojen
ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

c) vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta,
joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta
kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä

2

Kriisiapuun oikeutetut henkilöt

Kriisiapuun oikeutettuja henkilöitä ovat:

d) oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja
e) rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä taikka rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja
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●●

vakuutuksenottaja

●●

vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt

●●

vakuutuksenottajayrityksen vastuunalaiset yhtiömiehet ja hallituksen jäsenet

●●

3

edellä mainittujen henkilöiden kanssa samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet

Vakuutuksen voimassaolo

Kriisiapua voidaan antaa Euroopassa sattuneessa kriisiapuun oikeuttavassa tapahtumassa, joka on aiheutunut ammattiliikenteen
harjoittamiseen liittyvässä työssä tai työn suorittamiseen liittyvissä olosuhteissa.

4

Kriisiapuun oikeuttava tapahtuma

Vakuutuksesta korvataan kriisiapuun oikeutetulle aiheutuvat kustannukset lääkärin määräämästä ja lääkärin tai psykologin antamasta kriisiterapiasta enintään kymmeneltä terapiakäynniltä, kuitenkin enintään 1 500 euroa vakuutustapahtumaa kohti.
Kriisiapu on aloitettava kolmen kuukauden kuluessa tapahtumasta ja se on annettava kuuden kuukauden kuluessa tapahtumasta.
Vakuutuksesta ei makseta vakuutuksenottajan, työntekijän tai
perheenjäsenen välillisiä kustannuksia kuten ansionmenetys-,
matka- tai yöpymiskuluja.

4.1 Muulla kriisiapuun oikeutetulla henkilöllä kuin perheenjäsenellä on oikeus saada kriisiapua, jos hän on osallisena liikenneonnettomuudessa tai tapaturmassa, taikka jos hän joutuu ryöstön,
sen yrityksen tai pahoinpitelyn uhriksi, tai vastaavanlainen tapahtuma sattuu vakuutuksenottajan palveluksessa olevalle henkilölle.
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4.2 Perheenjäsenellä on oikeus saada kriisiapua, jos samassa taloudessa asuva ja kohdassa 4.1 mainittu henkilö vammautuu tai
kuolee liikenneonnettomuudessa, tapaturmassa, ryöstön, sen yrityksen tai pahoinpitelyn johdosta.

AMMATTILIIKENNE-EXTRAN VOIMASSAOLO JA
VAKUUTUSMAKSU

5

Rajoitukset

Kriisiapuun oikeutetulla henkilöllä ei ole oikeutta saada kriisiapua,
jos hän on itse aiheuttanut tapahtuman tahallisesti, törkeällä huolimattomuudella, törkeällä liikenneturvallisuuden vaarantamisella, syyllistymällä törkeään rattijuopumukseen, osallistuessaan rikoksen yritykseen tai tekoon taikka sen tekijän salaamiseen.

6

Kriisiavun kustannusten suoritustapa

Kriisiavusta on sovittava vakuutusyhtiön kanssa etukäteen. Vakuutusyhtiö suorittaa kustannusten määrän jälkikäteen tositteiden mukaan korvauksenhakijalle, jollei erikseen muutoin sovita.

Ammattiliikenne-extran myöntämisen ja voimassaolon edellytyksenä on, että vakuutuksenottajalla on voimassa vähintään Isokaskovakuutus, jonka päättyessä vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa Ammattiliikenne-extra.
Vakuutusmaksu määräytyy vakuutusyhtiön erillisen tariffin mukaan. Riippumatta vakuutuskauden kestosta, peritään kuitenkin
vähintään 14 euron minimimaksu.

Kriisiavun antaminen ja korvaaminen

Kriisiapua voidaan antaa vain Suomessa.

OP Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1458359-3.
A-Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1715947-2.

