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VAKUUTUKSEN TARKOITUS

väärinkäytökseen on syyllistynyt joku muu kuin vakuutuksenottajan työntekijä. Kadonneen tai varastetun pankki- tai luottokortin väärinkäytöstä syntyneitä vahinkoja korvataan enintään 24
tunnin ajalta kortin katoamisesta tai varastamisesta.

OP Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö)
sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL) mukaisesti korvaamaan kohdassa 3.1 mainituista äkillisistä, ennalta
arvaamattomista vahingoista aiheutuneen suoranaisen taloudellisen vahingon ja ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset.

3.2 Rajoitukset
3.2.1 Tapahtumat ennen vakuutuksen voimaantuloa

Vakuutus on voimassa Suomessa, ellei toisin ole sovittu ja tästä
tehty merkintää vakuutuskirjaan.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat ennen
vakuutuksen voimaantuloa tapahtuneista teoista tai laiminlyönneistä taikka niiden peittämiseksi vakuutuskauden aikana
tapahtuvista teoista tai laiminlyönneistä.
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3.2.2 Murto
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VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE

KORVATTAVAT VAHINGOT JA NIIHIN LIITTYVÄT
RAJOITUKSET

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu anastamisesta tai vahingonteosta, jos vakuutuksenottajan toimitiloihin on
murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen taikka tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa käyttäen tai avaimella, joka on
saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

3.1 Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle aiheutunut välitön taloudellinen vahinko, joka kohtaa vakuutetun omaisuutta ja
aiheutuu omaisuusrikoksesta, jonka vakuutettuun työsopimussuhteessa oleva henkilö, tai muu henkilö joko yksin tai yhdessä
sanotun työsopimussuhteessa olevan henkilön kanssa, on tehnyt
tarkoituksenaan saada oikeudetonta taloudellista etua itselleen
tai toiselle.

3.2.3 Ryöstö
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu ryöstöstä tai
sen yrityksestä.
3.2.4 Kuljetettavana oleva omaisuus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kuljetettavana
olevalle omaisuudelle.

Vakuutuksesta korvataan myös muulle kuin vakuutetulle aiheutunut välitön taloudellinen vahinko, jos vakuutuksenottaja on
työnantajana vastuussa työntekijän työssä omaisuusrikoksella
aiheuttamasta vahingosta ja vakuutuksenottaja osoittaa, ettei se,
eikä sen työnjohto tiennyt, eikä heidän pitänytkään tietää työntekijän menettelystä.

3.2.5 Panttivangin ottaminen
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu Rikoslain 25
luvun 4 §:n mukaisesta panttivangin ottamisesta.
3.2.6 Tahaton toimenpide tai laiminlyönti

Omaisuusrikoksella tarkoitetaan seuraavia rikoksia, myös lievissä ja törkeissä muodoissaan, siten kuin ne on määritelty Suomen
rikoslaissa:
●●

kavallus

●●

petos

●●

väärennys

●●

rahanväärennys

●●

atk-petos (RL 36 luku 1§ 2 mom.)

●●

luottamusaseman väärinkäyttö

●●

kiristys

●●

muu Suomen rikoslaissa kriminalisoitu omaisuuteen kohdistuva rikos, joka tehdään tarkoituksena saada oikeudetonta
taloudellista etua itselle tai toiselle ja aiheuttaa vakuutetulle
taloudellista vahinkoa.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu erehdyksestä
tai muusta tahattomasta toimenpiteestä taikka tällaisesta laiminlyönnistä.
3.2.7 Itse aiheutettu vahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka vakuutuksenottaja,
tämän omistaja, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja aiheuttaa,
paitsi jos tämä katsotaan työntekijäksi.
3.2.8 Katoaminen ja unohtaminen
Vakuutuksesta ei korvata omaisuuden katoamista tai unohtamista eikä varkautta, jos
vahinkotapahtumaa ei voida määritellä tai

●●

vasta inventaarin yhteydessä todetaan katoaminen tapahtuneeksi.

3.2.9 Ammattisalaisuuden tai luottamuksellisten tietojen luovuttaminen

Edellytyksenä on, että vahinko aiheutetaan vakuutuskauden aikana ja todetaan viimeistään 12 kuukauden kuluessa vakuutuskauden päättymisestä.
Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutuu kadonneen tai varastetun pankki- tai luottokortin väärinkäytöstä, kun

●●

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka suoraan tai epäsuorasti
aiheutuu siitä, että luottamuksellisiin tietoihin, kuten liikesalaisuudet, asiakastiedot tai tietokoneohjelmat, on päästy käsiksi.
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Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, jossa ammattisalaisuutta tai luottamuksellista tietoa käytetään omaisuusrikoksessa,
josta aiheutuu välitöntä taloudellista vahinkoa.
3.2.10 Epäsuorat tai välilliset vahingot
Vakuutuksesta ei korvata tulon tai voiton menetystä tai muuta
epäsuoraa tai välillistä vahinkoa. Välilliseksi vahingoksi katsotaan
myös koron, osingon, maksun tai muun vastaavan etuuden menetys tai saamatta jääminen.
3.2.11 Muu vakuutus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka varalle vakuutuksenottajalla on muu vakuutus.
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SUOJELUOHJEET

Vakuutuksenottajan on noudatettava jäljempänä mainittuja, vakuutuskirjaan merkittyjä tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita (ks. Yleiset sopimusehdot kohta 6.1).
Vakuutuksenottajan on vähintään kerran vuodessa tehtävä tavaravaraston ja koneiden inventointi sekä inventaarin tarkastus samoin kuin järjestettävä asianmukainen tilintarkastus ja valvonta.
Vakuutuksenottajalla tulee olla
●●

yritysjohdon hyväksymät kirjalliset tietoturvaohjeet,

●●

ohjeet järjestelmien, ohjelmien sekä käytön dokumentoinnista,

●●

kirjalliset ohjeet toistuvien työtehtävien suorittamistavasta
sekä siitä, kuka vastaa näiden ohjeiden muuttamisesta, jakelusta ja säilyttämisestä sekä

●●
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tietojärjestelmien käyttäjille ja päätteille määritellyt käyttöoikeudet.

KORVAUSSÄÄNNÖT

5.1 Korvauksen määrä
Vahingon määrän tulee olla tilintarkastajan tai vakuutusyhtiön
hyväksymän muun ulkopuolisen asiantuntijan vahvistama. Ellei
korvattavasta määrästä päästä yksimielisyyteen, korvataan vahinkotapahtumassa enintään tuomioistuimen vahvistama määrä.
Rahan, saatavien ja arvopapereiden menetykset korvataan sen arvon mukaan, joka niillä oli vahingon syntyessä.

aiheutuvat tuhoutuneiden tai vahingoittuneiden tietovälineiden
uusimisesta.

5.2 Omavastuu ja vakuutusmäärä
Vakuutuksenottajalla on vakuutuskirjassa mainittu omavastuu
vahingon määrästä jokaisessa vahinkotapahtumassa.
Saman vakuutuskauden aikana sekä yhdestä vahinkotapahtumasta syntyneet vahingot korvataan yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään saakka.
Yhden henkilön tai useiden henkilöiden yhdessä tekemien samantyyppisten rikosten taikka saman rikoksen aiheuttamat vahingot
katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi, jonka ajankohtana pidetään ensimmäisen vahingon syntymistä.

5.3 Arvonlisävero
Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäveroa
koskevat säännökset. Veron osuutta ei makseta silloin, kun se voidaan vähentää korvauksen saajan verotuksessa.

5.4 Monivakuutus
Jos sama omaisuus on vakuutettu usealla vakuutuksella saman
vahingon varalta, on kyseessä monivakuutus, jolloin korvaus lasketaan vakuutussopimuslain 59 § mukaisesti.

5.5 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä
Vakuutus korvaa vakuutuksenottajan oikeudenkäyntikulut tämän
vaatiessa vahingonkorvausta näiden ehtojen tarkoittamaa omaisuusrikosta koskevassa oikeudenkäynnissä.
Vakuutuksenottaja on velvollinen vakuutusyhtiön vaatimuksesta
tekemään tapahtumasta rikosilmoituksen.
Pankki- tai luottokortin käytössä ja säilyttämisessä on noudatettava korttiehdon määräyksiä. Kortin katoamisesta tai varastamisesta
on viipymättä ilmoitettava kortin myöntäneelle luottolaitokselle.
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VOIMASSAOLOALUEEN LAAJENTAMINEN

Mikäli vakuutuksen voimassaoloaluetta kohdan 2 mukaisesti laajennetaan, määritellään vahinkotapahtuma kuitenkin Suomen rikoslain mukaisesti.

Tietovälineelle tallennettujen tietojen ja ohjelmien korvausperusteena ovat vastaavien ohjelmien ja tietojen uudelleenmuodostamisesta syntyvät kustannukset, joita ovat tarvittavat hankintakulut,
materiaali- ja työkustannukset sekä tietokoneajokustannukset.
Jos menetettyjen tietojen tai ohjelmien uudelleenmuodostaminen
ei ole tarpeellista tai jos sitä ei tehdä kahden vuoden kuluessa
vahinkotapahtumasta, korvataan ainoastaan kustannukset, jotka
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