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Vakuutuksen tarkoitus

OP Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö)
sitoutuu näiden ehtojen ja Yleisten sopimusehtojen (YL) mukaisesti korvaamaan kohdassa 5 mainituista vahingoista vakuutuksen kohteelle aiheutuneen taloudellisen vahingon.

2

331138f 11.17

Vakuutuksen kohde

minnassaan hyödyksi käyttämää omaisuutta kohdanneesta
esinevahingosta, joka olisi vakuutuskirjassa (kohdassa keskeytysturva) mainittujen esinevakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko, tai
●●

erityisehdoissa tai vakuutuskirjassa (kohdassa keskeytysturva)
mainitusta muusta tapahtumasta.

5.2 Vakuutuksesta ei korvata

Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan harjoittaman, vakuutuskirjaan merkityn liiketoiminnan tulos määritettynä vakuutusarvoa koskevien säännösten mukaisesti.

Vakuutuksesta ei korvata viivästysakkoja tai muita vastaavia korvauksia tai seuraamuksia, jotka perustuvat lakiin tai sopimukseen.
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Vakuutuksesta ei myöskään korvata laitteen toimimattomuudesta
johtuvaa keskeytystä, joka aiheutuu:

Vakuutusmäärä ja -arvo

3.1 Vakuutusmäärä
Vakuutusmäärä on vakuutuskauden alusta laskettava vuoden
liikevaihto (12 kuukautta) vähennettynä vahinkohetkellä voimassaolevan kirjanpitoasetuksen mukaisilla muuttuvilla kuluilla
(keskeytysvakuutuskate). Kustannusten perustavanlaatuisin jakoperuste on jako kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Muuttuvina kuluina pidetään kuluja, jotka vaihtelevat tuotannon määrän
mukaan. Jos vakuutusmäärä lasketaan muulle ajanjaksolle tai
muulla perusteella, se merkitään vakuutuskirjaan.

3.2 Vakuutusarvo
Vakuutusarvo on toteutunut keskeytysvakuutuskate tai toisin perustein määritelty kate lisättynä määrällä, joka on mahdollisen
keskeytysvahingon johdosta jäänyt toteutumatta.
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Vastuuaika ja omavastuu

4.1 Vastuuaika
Vakuutuskirjaan merkitty vastuuaika on se yhtenäinen omavastuuajan päättymisestä alkava ajanjakso, jonka aikana syntynyt
keskeytysvahinko korvataan vakuutuksesta.

●●

tietomurrosta, jolla tarkoitetaan oikeudetonta tunkeutumista
tietojärjestelmään

●●

haittaohjelmasta, tietoliikenteen häirinnästä tai muusta vastaavasta vahingonteosta, joka kohdistuu ohjelmiin, tiedostoihin
tai laitteisiin.
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Korvaussäännöt

6.1 Vahingon määrä
6.1.1 Vahingon määrä vakuutuskaudella ja sen ylittävältä osalta.
Vahingon määrä on niin suuri osa vakuutusmäärästä kuin vahingon aiheuttama liikevaihdon väheneminen vakuutuskauteen kuuluvana vastuuaikana on siitä vakuutuskauden alusta laskettavasta
vuoden liikevaihdosta, joka olisi syntynyt ilman esinevahingon
sattumista.
Jos vahinko- ja vastuuaika jatkuvat yli vakuutuskauden, lasketaan vakuutusarvo sekä ilman esinevahinkoa syntyvä liikevaihto
ja sen väheneminen vuoden mittaiselta ajanjaksolta, joka päättyy
keskeytysvahingon päättyessä, kuitenkin viimeistään vastuuajan
päättyessä.
6.1.2 Keskeytysvahingon pienentämiseksi maksetut kulut

Vakuutuksenottajalla voi lisäksi olla vakuutuskirjaan merkitty
muu omavastuu.

Korvattavan vahingon määrään kuuluvat lisäksi vakuutuksenottajan keskeytysvahingon pienentämiseksi maksamat liiketaloudellisesti perustellut kiirehtimis- ja muut ylimääräiset kulut, joiden
johdosta keskeytysvahinko on pienentynyt vähintään vastaavalla
määrällä vastuuaikana. Vahingon pienentämiseksi maksettuja ylimääräisiä kuluja maksetaan samassa suhteessa kuin vakuutusmäärä on todellisesta vakuutusarvosta.
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6.2 Vahingon määrän laskemisen muut säännöt

4.2 Omavastuu
Korvausta ei makseta vakuutuskirjassa mainitulta omavastuuajalta, joka lasketaan keskeytysvahingon alkamishetkestä.

Korvattavat vahingot

5.1 Vakuutuksesta korvataan liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttama taloudellinen vahinko, joka on suoranainen seuraus vakuutuskaudella sattuneesta
●●

vakuutuskirjassa (kohdassa keskeytysturva) määritellyssä
vakuutuspaikassa sijaitsevaa, vakuutuksenottajan liiketoi-

6.2.1 Ylivakuutus
Jos vakuutusmäärä on vakuutusarvoa suurempi, on kyseessä ylivakuutus. Korvaus lasketaan tällöin vakuutusarvon perusteella.

6.2.2 Alivakuutus

●●

määrällä, jolla vakuutuksenottajan, samaan konserniin kuuluvan yhtiön tai jonkun muun vakuutuksenottajan puolesta
toimineen liiketoiminnan tulos on vastuuaikana lisääntynyt
vahingosta johtuen ja

●●

esinevahingosta saatuun korvaukseen sisältyvällä katteella.

Jos vakuutusmäärä on vakuutusarvoa pienempi, on kyseessä alivakuutus. Korvaus lasketaan silloin kohdan 6.1.1 mukaisesti.
6.2.3 Liiketoiminnan lakkaaminen
Jos liiketoimintaa ei jatketa vahingon jälkeen, vahingon määrä on
menetetty liikevoitto sekä maksetut, vakuutusmäärään sisältyvät
kulut ajalta, joka olisi kulunut liiketoiminnan uudelleen käynnistämiseen, kuitenkin enintään vastuuajalta.

6.2.7 Korvauksen enimmäismäärä
Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden enimmäismäärä on vakuutusmäärä.

6.2.4 Liiketoiminnan laajentuminen

6.2.8 Ensiriskin mukainen korvauksen määrä

Liikevaihdon vähenemistä laskettaessa ei oteta huomioon vähennystä, joka johtuu siitä, että osa vastuuajasta on käytetty liiketoiminnan kehittämiseen, laajentamiseen tai muuhun muutokseen.

Ensiriski on vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen kohteelle sovittu vakuutusmäärä. Ensiriskivakuutukseen ei sovelleta alivakuutussäännöksiä.

6.2.5 Korjauksen viivästyminen
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Keskeytysvahinko korvataan enintään siltä ajalta kuin esinevahingon korjaamiseen kuluisi tehokkaita korjaustapoja käyttäen.
Tämä arvioidaan niillä perusteilla, joita noudatettaisiin, jos esinevahinko korvattaisiin vakuutusyhtiön tähän vakuutukseen liitettyjen esinevakuutusehtojen mukaisesti.
6.2.6 Korvauksen määrä
Korvauksen määrä on edellä olevien sääntöjen mukaisesti laskettu vahingon määrä vähennettynä
●●

määrällä, joka vastuuaikana on säästynyt sen vuoksi, että vakuutusmäärään sisältyvää kulua ei esinevahingon seurauksena ole tarvinnut maksaa tai että se on pienentynyt, korvattu
muusta vakuutuksesta tai muuten säästynyt,

Muita määräyksiä

Jokainen näiden ehtojen kohta on tulkittava sen periaatteen mukaisesti, että tämän vakuutuksen tarkoituksena ei ole tuottaa vakuutuksenottajalle hyötyä, vaan korvauksen todellisesta, näiden
ehtojen mukaisesta keskeytysvahingosta.
Vahingon sattuessa vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin keskeytysvahingon pienentämiseksi. Tällaisista toimenpiteistä vakuutuksenottajalle aiheutuneet kulut korvataan keskeytysvahinkoa
koskevien periaatteiden mukaisesti.
Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, mikäli liikekirjanpitoa ei ole
hoidettu kirjanpitolain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla.

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.

