Toiminnan vastuuvakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: OP Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi
A-Vakuutus Oy, 1715947-2, Helsinki, Suomi

Tuote: Toiminnan vastuuvakuutus

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuoteselosteessa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa..

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Toiminnan vastuuvakuutus korvaa toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista yritys on korvausvastuussa. Vakuutusta voi tarvittaessa laajentaa esimerkiksi tiettyjä toimialoja koskevilla erityisehdoilla.

Mitä vakuutus kattaa?
Toiminnan vastuuvakuutus korvaa enintään vakuutuskirjaan
merkittyyn vakuutusmäärään asti
toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja sekä niihin
välittömästi liittyviä varallisuusvahinkoja, joista yritys on lain
mukaan korvausvastuussa.
Selvitämme puolestasi, onko yrityksesi vastuussa vakuutuksesta korvattavasta vahingosta ja neuvottelemme
korvauksen vaatijan kanssa.
Hoidamme tai korvaamme oikeudenkäynnin, jos korvausasia joutuu oikeuskäsittelyyn.
Erityisehdoilla vakuutusta voi laajentaa kattamaan myös esimerkiksi
•

huollettavaksi tai korjattavaksi otetulle asiakkaan laitteelle
aiheutuneita vahinkoja

•

vakuutuksenottajan hallussa, käsiteltävänä tai huolehdittava
olevalle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja.

Mitä vakuutus ei kata?
Toiminnan vastuuvakuutus ei kata esimerkiksi
liikeriskejä, kuten työn laatuvirheitä tai toimitusviivästyksiä
vakuutuksenottajalle itselleen aiheutunutta vahinkoa
vahinkoa omaisuudelle, joka on vakuutuksenottajan hallussa, lainasssa tai hyödyksi käytettävänä, ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty
virheellisesti tehdyn työn tuloksen korjaamista
hitaasti ilmenneitä kosteusvahinkoja
vahinkoa, josta vakuutuksenottaja on vastuussa vain
tekemänsä sopimuksen perusteella.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä
huolimattomuudella.
Vastuuvakuutuksen korvauspiiri on aina suppeampi kuin
yrityksen korvausvastuu. Vakuutus ei siis korvaa kaikkea
sitä, mistä yrityksesi voi joutua korvausvelvolliseksi.
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Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa Euroopassa, ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty.

Mitkä ovat velvoitteeni?
-

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot, eli esimerkiksi tiedot yrityksen toimialoista ja palkoista.

-

Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita
tai on tapahtunut olennaisia muutoksia.

-

Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

-

Vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta tulee noudattaa.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa
erässä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

