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

Tuote: Yritysykkönen

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Yritysykkönen on yrityksen vakuutuspaketti, joka sisältää yrityksen omaisuus-, keskeytys-, vastuu ja oikeusturvavakuutuksen. Yritysykköseen voit
halutessasi liittää vapaaehtoisina lisäturvina myös kuljetusvakuutuksen, työkyvyttömyyskeskeytysvakuutuksen sekä tietyillä toimialoilla varallisuusvastuuvakuutuksen ja rikosvakuutuksen. Yritysykkönen kattaa tavallisimmat yrityksen irtainta omaisuutta ja toiminnan jatkuvuutta uhkaavat riskit.

Mitä vakuutus kattaa?
Omaisuusvakuutus – korvaa yrityksen irtaimen omaisuuden äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja,
kuten äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen,
tulipalon, murron tai vuoto- tai myrskyvahinkoja. Vahinkoja
korvataan pääsääntöisesti enintään omaisuuden jälleenhankinta-arvoon asti.

Yritysykkönen ei sisällä esimerkiksi

Keskeytysvakuutus – korvaa liiketoiminnan keskeytymisen
aiheuttamia taloudellisia vahinkoja, jotka ovat seurausta
esimerkiksi korvattavasta omaisuusvahingosta tai viranomaisen määräyksestä tartunta- tai eläintaudin leviämisen
estämiseksi. Vahinkoja korvataan enintään vakuutuskirjaan
merkittyyn vakuutusmäärään asti.

Omaisuusvakuutus ei kata esimerkiksi

Vastuuvakuutus – korvaa enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään asti toiselle aiheutettuja henkilö- ja
esinevahinkoja, joista yritys on lain mukaan korvausvastuussa.
Oikeusturvavakuutus – korvaa enintään vakuutuskirjaan
merkittyyn vakuutusmäärään asti yrityksen välttämättömiä
ja kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat
aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä yrityksen toimintaan liittyvässä riita- tai rikosasiassa.
•

Tavarankuljetusvakuutus – korvaa kuljetettana olevalle
omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään asti.

•

Työkyvyttömyyskeskeytysvakuutus - korvaa liiketoiminnan
keskeytymisen aiheuttamia taloudellisia vahinkoja, jotka
ovat seurausta yrityksen vakituisessa työsuhteessa olevan
työntekijän tai yrittäjän sairauden tai tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä tai kuolemasta. Enimmäiskorvaus on vakuutuskirjaan merkitty summa.

•

Mitä vakuutus ei kata?

Varallisuusvastuuvakuutus – korvaa enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään asti toiselle aiheutettuja
varallisuusvahinkoja, joista yritys on korvausvastuussa.

•

Rikosvakuutus – korvaa enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään asti taloudellisia vahinkoja, jotka
ovat seurausta yrityksen oman työntekijän tai ulkopuolisen
henkilön tekemästä omaisuusrikoksesta.

•

Tiekuljetusvakuutus - korvaa sopimuksen mukaan moottoriajoneuvolla maantiekuljetuksessa tavaralle aiheutuneen
vahingon Tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen
mukaan, kohtuulliset vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannukset sekä mahdolliset oikeudenkäyntikulut.

•

Taakkavakuutus - korvaa nostotyön yhteydessä nostettavalle taakalle sattuneen vahingon, josta vakuutuksenottaja
on korvausvelvollinen.

•

Huolintavakuutus - korvaa yrityksille vahingonkorvausvelvollisuuden, jotka hoitavat tavaran huolintaa, kuljetusta ja
varastointia toimeksiantajansa puolesta. Vakuutus korvaa
huolintatoiminnassa aiheutuneita esine- ja varallisuusvahinkoja, joista yritys on Pohjoismaisen Speditööriliiton
yleisten määräysten (PSYM) mukaan korvausvastuussa
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moottoriajoneuvojen vakuutuksia
kiinteistöjen vakuutuksia
lakisääteisiä vakuutuksia, kuten työtapaturmavakuutuksia.

normaalia kulumista
huoltokustannuksia.
Keskeytysvakuutukset eivät kata esimerkiksi
liikeriskeistä, kuten yhteistyökumppanin konkurssista
johtuvaa liiketoiminnan keskeytymistä.
vahinkoa, joka on suora seuraus ennen vakuutuksen
alkamista alkaneesta sairaudesta.
Vastuuvakuutukset eivät kata esimerkiksi
virheellisestä työsuorituksesta aiheutunutta vahinkoa.
Oikeusturvavakuutus ei kata esimerkiksi asioita
joita käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, kuten hallinto-oikeudessa
joissa on kyse syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta
syytteestä.
Kuljetusvakuutukset (Tavarankuljetus-,Tiekuljetus-Taakka- ja
huolintavakuutus)
puutteellisesta pakkauksesta tai sopimattomasta kuljetusvälineestä aiheutunutta vahinkoa.
rahdinkuljettajan tiekuljetussopimuslain mukaista vastuuta
tai huolitsijan PSYMin mukaista vastuuta laajempaa
vahingonkorvausvelvollisuutta

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä
huolimattomuudella.
Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vain vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa alle
kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin esimerkiksi
riita, vaatimus, kiistäminen, työsuhteen päättämisilmoitus,
syyte taikka epäilty rikos perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Omaisusvakuutus on voimassa vakuutuspaikassa ja tiettyjen omaisuuslajijen osalta myös vakuutuspaikan ulkopuolella Suomessa ja
Euroopassa.
Keskeytysvakuutus on voimassa Suomessa.
Vastuuvakuutus on voimassa Euroopassa. Erikseen sovittaessa voimassaoloaluetta on mahdollista myös laajentaa.
Oikeusturvavakuutus kattaa Suomessa käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä käsiteltävät riita- tai rikosasiat. Erikseen sovittaessa voimassaoloaluetta on mahdollista laajentaa myös Pohjoismaihin tai ETA-alueelle.
Valinnaiset lisäturvat työkyvyttömyyskeskeytysvakuutus, varallisuusvastuuvakuutus ja rikosvakuutus ovat voimassa Suomessa.
Kuljetusvakuutukset on yleensä erikseen sovittaessa voimassa myös ulkomailla. Huolintatoiminta on aina vakuutettuna kaikkialla
maailmassa ja taakkavakuutuksen voimassaoloalue on aina Suomi.

Mitkä ovat velvoitteeni?
-

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

-

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. Joissakin tilanteissa edellytetään, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu maksetaan etukäteen.

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. Muistathan irtisanoa vakuutuksen, jos vakuutettu omaisuus
vaihtaa omistajaa.

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

