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Voimassa 1.1.2017 alkaen.

Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen korvauspiiristä ja sen keskeisistä rajoitusehdoista.

Tutustu myös vakuutusehtoihin, sillä niissä määritellään vakuutuksen sisältö. Tähän vakuutukseen sovelletaan
●●

toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen vakuutusehtoja VA 06

●●

yleisiä sopimusehtoja YL

Vastuuvakuutukseen voi liittyä myös asiakaskohtaisia erityisehtoja.
Hallinnon vastuuvakuutuksesta on olemassa myös laaja ja kansainvälinen ehtoversio. Ota tarvittaessa yhteys OPn yhteyshenkilöön.

Yrityksen johto voi joutua henkilökohtaiseen korvausvastuuseen toimistaan yritysjohdossa
Toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen toimista tai laiminlyönneistä voi aiheutua vahinkoa yhtiölle, osakkeenomistajalle tai jollekin ulkopuoliselle taholle, kuten yhtiön velkojalle.
Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallintoelimen jäsen voi joutua
henkilökohtaisesti korvausvastuuseen vahingosta, jonka hän on
aiheuttanut
●●

tahallaan tai huolimattomuudellaan yhtiölle tai

●●

osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä tahallaan tai huolimattomuudesta rikkomalla yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle
henkilölle.

Mitä toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksella
vakuutetaan?
Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen perusteella
korvataan johdon jäsenten (eli vakuutettujen) tässä tehtävässä
aiheuttamia vahinkoja, joista he ovat osakeyhtiölain tai muun
yrityksen hallintoelinten vastuuta koskevan erityislain mukaan
henkilökohtaisessa korvausvastuussa.
Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksesta korvataan
ne varallisuusvahingot
●●

joista vakuutetulle on tehty kirjallinen korvausvaatimus vakuutuksen voimassaoloaikana ja

●●

jotka ovat seurausta vakuutuskirjaan erikseen merkityn päivämäärän (retroaktiivinen päivä) tai vakuutuksen alkamispäivän
jälkeen tapahtuneesta teosta tai laiminlyönnistä.

Selvitämme onko vakuutettu korvausvastuussa
Selvitämme, onko vakuutetulla johdon jäsenellä vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen korvauspiirin kuuluvasta ja vakuutuksen omavastuun ylittävästä vahingosta. Jos vakuutuksen korvauspiiriin
kuuluva korvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi, puolustamme vakuutettua korvauksen vaatijaa vastaan. Selvitys- ja
puolustuspalveluista aiheutuvat kustannukset sisältyvät vakuutusturvaan.

Vastuuvakuutus ei kata kaikkea, mistä vakuutettu on
korvausvastuussa
Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus ei kata kaikkea
sitä, mistä vakuutettu voi olla korvausvastuussa.Vastuuvakuutuksen korvauspiiri on aina suppeampi kuin voimassaolevan oikeuden mukainen korvausvastuu. Toimitusjohtajan ja hallituksen
vastuuvakuutukseen sisältyy rajoitusehtoja, tutustu niihin huolella!
Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksesta ei esimerkiksi korvata
●●

itselle aiheutettua vahinkoa

●●

henkilö- ja esinevahinkoja

●●

sakkoja ja veroja

●●

vahinkoa vakuutuksenottajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle

●●

tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettua vahinkoa

●●

rangaistusvaatimuksesta johtuvia oikeudenkäyntikuluja.

Vahinkoesimerkkejä
Alla on esimerkein pyritty kuvaamaan, millaisia vahinkoja vastuuvakuutuksesta korvataan ja millaisia ei. Esimerkkejä ei voi
yleistää, sillä kunkin vakuutustapahtuman olosuhteet vaikuttavat
korvausratkaisuun.
Esimerkki: Hallitus päätti valvoa yhtiön saatavan eräässä konkurssissa. Velvollisuus huolehtia asiasta kuului toimitusjohtajalle.
Toimitusjohtaja oli jäämässä pois yritysjohdosta ja asia jäi hoitamatta. Saatava jäi yhtiön vahingoksi. Toimitusjohtaja oli korvausvastuussa yhtiölle aiheutuneesta vahingosta. Vahinko korvattiin
toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen perusteella
omavastuulla vähennettynä.

Esimerkki: Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajilla oli oikeus lunastaa kaupaksi tulevat yhtiön osakkeet. Erään hallituksen
jäsenen tehtävänä oli ilmoittaa asiasta niille, joilla oli oikeus lunastaa osakkeita. Hallituksen jäsen ilmoitti lunastusajan kuitenkin
väärin ja lunastusilmoitus tuli myöhässä. Lunastukseen oikeutettu
osakkeenomistaja vaati hallituksen jäseneltä korvausta kärsimästään vahingosta menetettyään oikeutensa osakkeiden lunastamiseen. Tuomioistuimen päätöksen mukaan sekä hallituksen jäsen
henkilökohtaisesti että yhtiö olivat korvausvastuussa vahingosta.
Hallituksen jäsenen henkilökohtaisen korvausvastuun osalta vahinko kuului toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen
korvauspiiriin ja vahinko korvattiin omavastuulla vähennettynä.
Yhtiön korvausvastuun osuutta ei korvattu vakuutuksen perusteella, sillä vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, josta vakuutuksenottajayhtiö on tuomittu korvausvastuuseen.
Esimerkki: Yhtiö joutui irtisanomaan työntekijän tämän laiminlyötyä työtehtäviään toistuvasti ja vakavasti. Työntekijä katsoi
joutuneensa syrjityksi ja haastoi yhtiön ja irtisanomisen hoitaneen hallituksen jäsenen oikeuteen. Asiaa ei korvattu toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen perusteella, sillä tästä
vakuutuksesta ei korvata työsuhteisiin liittyviä korvausvaatimuksia. (Mikäli yrityksellä on oikeusturvavakuutus, voi yritys hakea
oikeusturvavakuutuksesta korvausta työsuhderiidan aiheuttamista asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista.)
Esimerkki: Toimitusjohtaja omisti yhtiön osakkeista 25 % ja hallituksen jäsen 15 %. Yhtiö meni konkurssiin ja konkurssipesä katsoi toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenen aiheuttaneen yhtiölle
vahinkoa huolimattomilla toimillaan yhtiön johdossa. Toimitusjohtaja ei saanut suojaa toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksesta. Hallituksen jäsenen osalta vahinko käsiteltiin toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen perusteella, sillä
hän ei omistanut yli 20 %:a yhtiön osakkeista. Näin meneteltiin
siksi, että toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksesta ei
korvata vahinkoa vakuutuksenottajalle tai osakkeenomistajalle,
jos vakuutettu itse tai yhtiö, jonka osake-enemmistön vakuutettu
omistaa, omistavat yhdessä tai erikseen yli 20 % vakuutuksenottajana olevan yhtiön osakkeista.

Voimassaoloalue, enimmäiskorvausmäärä ja omavastuu
Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus on voimassa Suomessa, ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty.
Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on merkitty vakuutuskirjaan. Enimmäiskorvausmäärä yhdessä vahingossa ja vakuutuskaudessa on 200 000 euroa tai muu vakuutuskirjaan merkitty
määrä. Enimmäiskorvausmäärään sisältyvät korvauksen lisäksi
vahinkoon liittyvät selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikulut.
Vakuutuksen perusteella korvattavista kustannuksista vähennetään omavastuu. Omavastuu vähennetään jokaisessa vahingossa.
Omavastuu on 2 000 euroa vakuutettua kohti tai vakuutuskirjaan
merkitty muu omavastuu. Vakuutetun tulee itse maksaa omavastuun määrä vahinkoa kärsineelle.

Vakuutusmaksuun vaikuttavat tekijät
Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen vakuutusmaksuun vaikuttavat esimerkiksi yrityksen toimiala ja liikevaihto. Vakuutusmaksuun vaikuttavat myös valittu vakuutusmäärä ja
omavastuu. Yksittäisissä tapauksissa vakuutusmaksuun voivat

vaikuttaa muutkin tekijät, kuten se, onko yritys lähiaikoina listattu tai listautumassa pörssiin.

Jos vahinko sattuu
Toimintaohjeet
Vakuutusyhtiölle tulee varata tilaisuus selvittää vahinkoa yhteistyössä vakuutuksenottajan ja vakuutetun kanssa. Vakuutusyhtiölle tulee toimittaa mahdollisimman tarkka selvitys vahinkoon
johtaneista seikoista ja vahingon aiheuttaneesta toimesta tai laiminlyönnistä.

Korvauksen hakeminen vastuuvakuutuksesta
Vahingosta tulee tehdä vahinkoilmoitus mahdollisimman nopeasti, kun korvausvaatimus on esitetty tai vakuutettu on saanut
tietoonsa tapahtuman tai olosuhteen, joka saattaa johtaa korvausvaatimukseen. Vahinkoilmoitus ei edellytä määrättyä muotoa ja
sen voi tehdä sähköisesti internetsivuillamme tai verkkopalvelussamme. Vahinkoilmoitus on syytä tehdä huolella, jotta varmistetaan vahingon mahdollisimman nopea ja oikea käsittely.

Päätöksestä valittaminen
Korvauspäätökseen tyytymätön vakuutettu tai vahingonkärsinyt
voi hakea siihen muutosta. Korvauspäätöksen liitteenä olevassa
muutoksenhakuohjeessa on ilmoitettu, miten muutosta voi hakea. Muutoksenhakumahdollisuuksiin voi tutustua myös osoitteessa op.fi.

Henkilötietojen käsittely
OP käsittelee asiakkaiden henkilötietoja voimassa olevien säädösten mukaisesti sekä tietosuojalausekkeessa ja -selosteessa tarkemmin kerrotuin tavoin. Asiakkaan on suositeltavaa tutustua viitattuun tietosuojainformaatioon. Tietosuojalauseke ja -seloste ovat
saatavilla op.fi-verkkosivustolla sekä OPn asiakaspalvelupisteissä.

Vakuutusten myyntipalkkiot
Vakuutusyhtiö maksaa vakuutusmaksuun perustuvan prosentuaalisen tai vakuutusten lukumäärään perustuvan kiinteän palkkion. Palkkioon ja sen määrään vaikuttaa vakuutustuote ja myyntikanava. Palkkio maksetaan asiamiehelle tai vakuutusyhtiön
työntekijälle.

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 %. Puhelut nauhoitetaan muun muassa asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi. Katso aiheesta lisää uusi.
op.fi/tietosuoja.

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.

