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Vakuutuksenottaja ja vakuutetut (ks. kohta
määritelmät)

●●

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat tuotteen
reklamaatiosta, palauttamisesta, korjaamisesta, vaihdosta tai
markkinoilta poistamisesta.

Vakuutuskauden alkaessa vakuutettuja ovat vakuutuksenottajan
lisäksi vakuutuskirjassa tai sen liitteessä luetellut vakuutetut.
Vakuutukseen voidaan erikseen sopimalla liittää uusia vakuutettuja. Edellytyksenä on, että vakuutuksenottaja on lähettänyt siitä
kirjallisen ilmoituksen ja OP Vakuutus Oy (jäljempänä OP) on hyväksynyt liittämisen.

5.4

5.4.2 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu siitä, että
toimitetulla tuotteella ei ole luvattua vaikutusta tai suoritus- tai
toimintakykyä.
5.4.3 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai osaa siitä siltä osin,
kun joku muu on vakuutetun puolesta sitoutunut sen korvaamaan, ellei vakuutettu osoita, että korvausvastuuseen sitoutunut
osapuoli ei kykene täyttämään korvausvelvollisuuttaan.

Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.
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5.5

Vakuutettu toiminta

Vakuutus koskee vakuutettujen vakuutuksesta sovittaessa harjoittamaa ja OPlle ilmoittamaa toimintaa.
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Vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiminnasta tai tuotteesta
toiselle aiheutunut henkilö- ja esinevahinko (ks. kohta määritelmät), josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan
korvausvastuussa edellyttäen, että vahinko on tapahtunut vakuutuksen voimassaoloaikana.

5.5.2 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu lakien,
asetusten tai viranomaisten antamien tuoteturvallisuutta koskevien määräysten tai ohjeiden vastaisesta toimenpiteestä, josta vakuutettu on tiennyt tai josta sen olisi pitänyt tietää.

5.6

Rajoitukset

5.1

5.7

Vakuutettujen toisilleen aiheuttamien vahinkojen osalta katso
kohta 9.

Myyty tuote

5.8

Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa
aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun

Luovutettu tuote

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
●●

Käytettävänä oleva omaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa
aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun
hallussa, lainassa tai muutoin vakuutetun hyödykseen käytettävänä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu myydylle tavaralle, jota ei vielä ole luovutettu.

5.3

Tiedossa ollut vahingonuhka

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos virhe, virheellisyys tai
muu korvausvastuun peruste oli tai olisi pitänyt olla vakuutetun
tiedossa vakuutuksen tullessa voimaan.

Itselle aiheutunut vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle
itselleen.

5.2

Tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu
vahinko

5.5.1 Vakuutuksesta ei korvata tahallaan tai törkeällä
tuottamuksella(ks. kohta määritelmät) aiheutettua vahinkoa,
paitsi jos vakuutettu on työnantajana vastuussa muun kuin yritysjohtoon kuuluvan työntekijän työssä aiheuttamasta vahingosta.

Korvattavat vahingot
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Takuu, sopimusvastuu

5.4.1 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jota koskeva kor
vausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen ellei kyseessä ole sopimus, jonka mukainen
vastuu on erillisellä sopimuksella sisällytetty tähän vakuutukseen.

Jos vakuutuskauden aikana vakuutettuna olevaan konserniin
kuuluvien yhtiöiden omistusoikeus samaan konserniin kuuluvien
vakuutettujen yhtiöiden osakkeisiin loppuu tai vähenee niin, ettei
konserniyhtiöillä enää ole yli puolta tuon yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, yhtiö poistuu vakuutuksesta, ellei OPn kanssa
toisin sovita. Näissä vakuutusehdoissa mainitut vakuutuksenottajan velvollisuudet koskevat myös vakuutettua.
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muulle omaisuudelle kuin tuotteelle itselleen, kun vahinko voidaan poistaa korjaamalla tai vaihtamalla luovutettu tuote.

luovutetulle tuotteelle, kun vahingon syynä on tavaran oma ominaisuus, virheellisyys tai puutteellisuus taikka ohjeen virhe tai

●●

1

valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä,

●●

säilytettävänä,

●●

suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan
huomioon vakuutetun suorittaman toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri
tai

●●

tai
●●

5.13 Ympäristövahingot, erilaiset päästöt tai häiriöt
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

muulla tavoin vakuutetun huolehdittavana.

5.9

Työsuoritus

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen
suorittamisesta, siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku
muu kuin vakuutuksenottaja.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Suomen ulkopuolella moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko
siltä osin, kun se ylittää joko 500 000 euroa tai kansainvälisen
vastuuvakuutuksen tätä korkeamman omavastuun määrän. Jos
kuitenkin pakollisen tai vapaaehtoisen liikennevakuutuksen vakuutusmäärä on korkeampi, korvataan vain tämän vakuutusmäärän ylittävä osa vahingosta. Jos liikennevakuutuksen vakuutusmäärällä ei ole ylärajaa, vahinkoa ei korvata. Vakuutuksesta ei
myöskään korvata moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä
aiheutunutta vahinkoa Yhdysvalloissa tai Kanadassa tai näiden
lainkäyttöalueilla.

työsuorituksen kohteena olevalle omaisuudelle taikka tähän
toimintaan osalliselle toiselle ajoneuvolle.

savusta, noesta, pölystä, höyrystä, kaasusta,

●●

melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta
taikka

●●

muusta vastaavasta häiriöstä.

Edellä olevasta poiketen vakuutuksesta ei korvata ympäristölle
aiheutunutta vahinkoa,

Vakuutuksesta korvataan Suomessa myös liikennevakuutuslain
42 §:ssä mainittu liikennevakuutuksesta korvaamatta jäävä liikennevahinko, kun se on aiheutunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana

●●

veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta,

●●

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutettu on tiennyt pilaantumisesta, päästöstä tai muusta häiriöstä viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluttua sen alkamisesta ja
tehnyt kirjallisen korvausvaatimuksen vakuutuksenantajalle kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa pilaantumisen, päästön tai
muun häiriön alkamisesta.

Vakuutuksesta korvataan Suomessa sattunut liikennevakuutuslain 40 § 2 momentissa mainittu liikennevakuutuksesta korvaamatta jäävä liikennevahinko, joka on aiheutunut ajoneuvon omistajan tai haltijan muulle kuin ajoneuvossa olevalle omaisuudelle.

ajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omistajalle,
kuljettajalle tai muulle henkilölle, joka suorittaa tässä tarkoitettua työtä.

●●

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka
rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutetun korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika
tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen
edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon
tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

5.10 Liikennevahinko

●●

avaruudessa käytettäviin laitteisiin tarkoitetuista tuotteista.

●●

joka on syntynyt USA:ssa, Kanadassa tai Australiassa tai

●●

jonka korvausvelvollisuus korvausperusteen tai korvauksen
määrän osalta perustuu USA:n, Kanadan tai Australian vahingonkorvausoikeuteen.

Ympäristövahinkojen torjuntatoimenpiteistä ja niistä aiheutuvien
kustannusten korvaamisesta ks. kohta 6.2.

5.14 Viranomaiskustannukset ympäristövahingoissa
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin kysymys on
ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain (737/94) 6 §:n
1 momentin 2 kohdan mukaisista viranomaisille koituneista kustannuksista, joiden syynä on mainitun lain 1 §:ssä tarkoitetun häiriön uhan tai sen vaikutusten torjumiseksi tai pilaantuneen ympäristön ennalleen palauttamiseksi suoritettu toimenpide.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata
●●

vakuutetun nostotoiminnan kohteena olleelle, hinattavana tai
kuljetettavana olleelle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa.

●●

vakuutetun omalle tai ehtokohdassa 5.7 mainitulle omaisuudelle aiheutettua vahinkoa.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
●●

kosteudesta tai

henkilövahinkoa siltä osin kuin se korvataan työtapaturma- ja
ammattitautilain mukaisen vakuutuksen perusteella (ks. kohta
5.25).

●●

sadeveden tai sulamisveden, jäteveden, meren tai vesistöjen
aiheuttamasta tulvimisesta.

●●

5.15 Kosteus ja tulviminen

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka
rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan kor
vausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on
tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu
hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

5.11 Vesi- ja ilma-alus
5.11.1 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vesialuksen (purje- tai moottorikäyttöisestä tai hinattavasta aluksesta
tai esineestä), hydrokopterin tai ilmatyynyaluksen käyttämisestä,
kun vakuutettu on korvausvelvollinen aluksen omistajana, haltijana tai käyttäjänä.
5.11.2 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu ilmaaluksen käyttämisestä ilmailuun, kun vakuutettu on korvausvelvollinen ilma-aluksen omistajana, haltijana, käyttäjänä, ilmaaluksessa tehtävää suorittavana tai näiden työnantajana.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tulvimisesta aiheutunutta
vahinkoa, jonka syynä on vesi- tai viemäriputken suunnittelu-,
mitoitus- tai rakennusvirhe.

5.12 Ilmailuun tarkoitetut tuotteet

5.16 Pohjavesi

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

Vakuutuksesta ei korvata pohjaveden korkeuden muuttumisesta
aiheutunutta vahinkoa.

●●

ilma-aluksiin toimitetuista ilmailuun tarkoitetuista tuotteista
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5.17 Ydinvahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu ydinpolttoaineen
tai radioaktiivisen tuotteen radioaktiivisista ominaisuuksista tai
mainitunlaisista ominaisuuksista ja niiden yhteydessä esiintyvistä
ydinpolttoaineen tai radioaktiivisen tuotteen myrkyllisyyteen tai
räjähtävyyteen liittyvistä tai muista vaarallisista ominaisuuksista, sekä sellaisesta ionisoivasta säteilystä aiheutunutta vahinkoa,
joka on johtunut ydinlaitoksessa olevasta muusta säteilylähteestä
kuin ydinpolttoaineesta tai radioaktiivisesta tuotteesta.

●●

joka on syntynyt USA:ssa (ks. kohta määritelmät), Kanadassa
tai Australiassa, tai

●●

jonka korvausvelvollisuus korvausperusteen tai korvauksen
määrän osalta perustuu USA:n, Kanadan tai Australian vahingonkorvausoikeuteen.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa siltä osin, kun
●●

se korvataan vakuutetun työtapaturma- ja ammattitautilain
mukaisen vakuutuksen perusteella,

●●

vahingonkärsinyt on tai olisi oikeutettu saamaan korvausta liikennevakuutuksesta taikka liikennevakuutusta tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusta vastaavista työssä aiheutuneen vahingon tai liikennevahingon varalle otetuista
pakollisista tai vapaaehtoisista vakuutuksista

●●

kyse on ammattitaudista tai muusta työperäisestä altistumisesta aiheutuneesta, vahingosta tai sairaudesta.

5.18 Kemialliset ja muut aineet tai tuotteet
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu suoraan tai epäsuorasti:
●●

asbestista

●●

lyijystä tai lyijymaalista

●●

polyklooratuista bifenyyliyhdisteistä (PCB)

●●

klooratuista hiilivedyistä

●●

ureaformaldehydistä

●●

dietyylistilbestrolista (DES)

●●

tupakasta, tupakkatuotteista tai tupakan savusta

5.27 Sota, kapina ja terrorismi

●●

elektromagneettisista kentistä (EMF)

●●

hitsatessa syntyvistä kaasuista

●●

piidioksidista tai kvartsipölystä

●●

geenimuunnelluista organismeista (GMO)

●●

tuotteen nanoteknisistä ominaisuuksista

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu suoranaisesti tai
epäsuorasti sodasta tai sodan tapaisesta toiminnasta (oli sota julistettu tai ei), sisällissodasta, kapinasta, kansannousuun liittyvistä levottomuuksista, vallankaappauksesta, vallankumouksesta tai
terrorismista.

●●

rakennuksissa tai muissa rakenteissa olevista sieni-, home- tai
bakteerikasvustoista

5.26 Potilasvahinko
Vakuutuksesta ei korvata Suomessa potilasvahinkoa, jolla tarkoitetaan potilasvahinkolain mukaista henkilövahinkoa.

5.28 EU:n ympäristödirektiivin mukaisten vahinkojen
korjaamis- tai ennallistamiskustannukset

Vakuutuksesta ei korvata HI-viruksista tai niiden aiheuttamista
seurauksista, kuten AIDS:sta syntyvää vahinkoa.

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka perustuvat EU-direktiiviin (2004/35) tai vastaavaan lainsäädäntöön luontovahinkojen korjaamisesta tai ennallistamisesta eikä muita näihin vahinkoihin liittyviä kustannuksia tai korvauksia.

5.20 Konsultointi

5.29 Muu vastuuvakuutus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu virheestä tai puutteellisuudesta toiselle annetuissa tutkimus- tai mit
taustuloksissa, laskelmissa, piirustuksissa, työselostuksissa tai
työselvityksissä, neuvoissa tai ohjeissa.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin se korvataan
vakuutetun muusta voimassa olevasta tai voimassa olleesta vastuuvakuutuksesta.

5.19 HIV
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5.21 Räjäytystyö

6.1

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu louhinta- tai räjäytystyöstä tai siitä aiheutuvasta maanpainumasta tai maansiirtymästä.

Korvaukset
Vahingonkorvaus

Vakuutuksesta korvataan se vahingonkorvaus, jonka vakuutettu
on velvollinen maksamaan. Vahingonkorvauksen määrä lasketaan vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti.

5.22 Kunnian tai yksityiselämän loukkaaminen
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu kunnian tai yksityiselämän loukkaamisesta.

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverolain säännökset. Veron osuutta ei makseta silloin, kun se voidaan
vähentää vakuutetun tai korvauksen saajan verotuksessa. Arvonlisäveroa ei korvata myöskään silloin, kun vakuutetulla tai kor
vauksen saajalla on palautusoikeus arvonlisäveroon.

5.23 Sakko
Vakuutuksesta ei korvata sakkoa eikä muuta sen kaltaista rangaistukseksi tuomittua seuraamusta, kuten punitive damages ja
exemplary damages -korvaukset.

Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman
vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, joka vastaa vakuutetun osuutta korvausvelvollisuudesta. Jos
muuta perustetta ei ole, korvausta maksetaan pääluvun mukaisesti.

5.24 Varallisuusvahingot
Vakuutuksesta ei korvata varallisuusvahinkoa (taloudellista vahinkoa), joka ei ole välitön seuraus vakuutuksen korvauspiiriin
kuuluvasta henkilö- tai esinevahingosta, eikä varallisuusvahinkoa, joka aiheutuu muulle kuin tästä vakuutuksesta korvattavaa
henkilö- tai esinevahinkoa kärsineelle.

6.2

Torjuntakulut

6.2.1 Välittömästi uhkaavan vahingonvaaran torjuntakulut
Vakuutetulla on vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tai
satuttua velvollisuus huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä,
joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vastuuvahingon uhka,
mutta ei tätä pitemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia, ellei OPn

5.25 Työntekijälle aiheutunut vahinko
Vakuutuksesta ei korvata vakuutetun työntekijälle tai häneen rinnastettavalle aiheutunutta vahinkoa,
3
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kanssa erikseen toimenpiteistä sovita. Näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta.

Vakuutusmäärä

7.1

6.2.2 Lisäedellytykset torjuntakulujen korvaamiselle omalle tai
hallussa olleelle omaisuudelle aiheutetuissa ympäristövahingoissa

Korvauksen enimmäismäärä

Vakuutuksesta yhden vakuutuskauden aikana maksettavien korvausten yhteisenimmäismäärä on vahingontorjunta-, selvitys-,
neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikustannukset mukaan lukien vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.

Jos vakuutettu aiheuttaa ympäristövahingon omalle tai hallussa
olleelle omaisuudelle kuten maaperälle, on edellä kohdassa 6.2.1
olevan lisäksi noudatettava seuraavaa.

7.2

Omalle tai hallussa olleelle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja ei
korvata.

Sarjavahinko

Torjuntakuluja korvataan vain ja ainoastaan tilanteissa, joissa välitön vaara uhkaa jonkun muun omaisuutta esimerkiksi ympäristöä pilaavien aineiden kulkeutuessa pohjaveden tai maaperän
kautta omalta maalta muualle.

Samasta syystä, tapahtumasta, olosuhteesta taikka tuotteen tai
sen ohjeen virheestä aiheutuvat korvattavat vahingot katsotaan
yhdeksi vahingoksi (sarjavahinko) siitä riippumatta, ovatko vahingot tapahtuneet yhden tai useamman vakuutuskauden aikana
taikka tuotteet toimitettu eri aikoina.

Korvattavia toimenpiteitä ovat vain ne välttämättömät toimenpiteet, joilla vakuutuksesta korvattavan, jonkun toisen omaisuutta
uhkaavan vahingon välitön uhka on saatu poistetuksi.

Jos vahingot tapahtuvat eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne
kohdistuneeksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on tapahtunut.

Ympäristövahingon satuttua voidaan joutua tekemään välittömän
vaaran torjuntaa laajempia toimenpiteitä syntyneen tilanteen loppuun hoitamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi saastuneiden
maamassojen kuljettaminen ja syntyneiden ongelmajätteiden hävittäminen tai neutralointi. Näistä toimenpiteistä syntyneitä kustannuksia ei korvata vastuuvakuutuksesta torjuntakuluina siinäkään tapauksessa, että kyseessä ovat viranomaisten pakottavien
määräysten mukaiset toimenpiteet.

Sarjavahinkoja, jotka tapahtuvat viisi vuotta ensimmäisen vahingon tapahtumisen jälkeen ei kuitenkaan korvata.

7.3

Mikäli vakuutuskirjaan on merkitty joidenkin turvien tai vahinkolajien osalta korvauksen enimmäismäärästä poikkeava vakuutusmäärä, on tämä poikkeava vakuutusmäärä kyseisen turvan tai
vahinkolajin osalta vahingontorjunta-, selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikustannukset mukaan lukien vakuutuksesta
yhden vakuutuskauden aikana maksettavien korvausten enimmäismäärä. Poikkeava vakuutusmäärä on osa vakuutusmäärää.

6.2.3 Toimenpiteet ympäristövahingoissa
Ympäristövahingon (ks. kohta 5.13) uhatessa tai satuttua vakuutetun on välittömästi ilmoitettava vahingosta OPlle sen seikan
varmistamiseksi, mitkä vahingon torjuntatoimenpiteet kuuluvat
vastuuvakuutuksen korvauspiiriin (ks. kohdat 6.2.1 ja 6.2.2).

6.3

8

Selvitys- ja oikeudenkäyntikulut

9

Oikeudenkäyntikulut korvataan kohdassa 6.4 kerrotulla tavalla.

10 Vakuutusmaksu

Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, vakuutuksesta maksetaan ainoastaan vakuutuksen piiriin kuuluvan kor
vausvaatimuksen osuus kustannuksista.

10.1 Vakuutusmaksun laskeminen
Ellei vakuutuskirjassa ole toisin mainittu tai näistä ehdoista muuta johdu, vakuutusmaksu on kiinteä. Vakuutusmaksu perustuu
OPlle ilmoitettujen vakuutettujen yhtiöiden liikevaihtoon ja toimialaan sekä niihin liittyvään vahinkoriskiin.

Oikeudenkäyntikulut ovat osa vakuutusmäärää. Mikäli OP joutuu
maksamaan oikeudenkäyntikuluja yli vakuutuskirjaan merkityn
vakuutusmäärän, on vakuutuksenottaja velvollinen hyvittämään
ylimenevän osan OPlle.

10.2 Uudet yhtiöt tai liiketoiminnat

Kuittaus vakuutuskorvauksesta

Vakuutus kattaa automaattisesti vakuutuskauden aikana hankitut
uudet tytäryhtiöt, joiden osakkeista tai osakkeiden tuottamista äänistä yli puolet on vakuutettujen konserniyhtiöiden omistuksessa.

Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut OPn erääntyneet saatavat.

6.6

Vakuutettujen toisilleen aiheuttamat vahingot

Tästä vakuutuksesta korvataan vakuutettujen toisilleen aiheuttama vahinko niin kuin vakuutus olisi kunkin vakuutetun hyväksi
erikseen voimassa näiden ehtojen mukaisesti, kuitenkin siten, ettei vakuutuskirjaan merkittyä vakuutusmäärää ylitetä.

Oikeudenkäyntikulut

Jos korvausvaatimus joutuu oikeuden käsiteltäväksi ja vaatimus
määrältään ja perusteiltaan ilmeisesti koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, korvaa OP tästä johtuvat oikeudenkäyntikulut.

6.5

Omavastuu

Vakuutetulla on jokaisesta vahinkotapahtumasta vakuutuskirjaan
merkitty omavastuu vahingonkorvauksen, torjuntakulujen ja selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikulujen yhteismäärästä. Omavastuu voi olla myös tätä korkeampi kohdassa 13.2
mainituissa tapauksissa.

Vakuutuksesta korvataan lisäksi vahingon selvittelystä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset, ei kuitenkaan sellaisia vakuutetulle syntyviä selvityskustannuksia, jotka vakuutettu
on vakuutusehtojen mukaan velvollinen itse maksamaan tai joista
ei ole OPn kanssa erikseen sovittu.

6.4

Korvauksen enimmäismäärään sisältyvä poikkeava
vakuutusmäärä

Vakuutusyhtiölle tulee antaa kirjallinen ilmoitus uudesta liiketoiminnasta tai tytäryhtiöstä mahdollisimman pian, kuitenkin
viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun yritysjärjestely on tapahtunut. Mikäli tätä ilmoitusta ei ole annettu vakuutusyhtiölle,
vakuutus ei kata uutta liiketoimintaa tai tytäryhtiötä.

Kansainväliset pakotteet

OPlla, tämän tytäryhtiöillä tai paikallisen vakuutuksen kirjoittavalla verkostokumppanilla ei ole velvollisuutta suorittaa vahingonkorvausta, torjuntakuluja tai selvitys- ja oikeudenkäyntikuluja,
mikäli tällaisten korvausten tai kulujen maksaminen olisi Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätösten, EU:n asettamien pakotteiden tai asetusten taikka Yhdysvaltain asettamien
pakotteiden tai lainsäädännön vastaista.

Vakuutus ei kuitenkaan automaattisesti kata uusia liiketoimintoja
tai tytäryhtiöitä
●●
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mikäli uuden liiketoiminnan tai tytäryhtiön liikevaihto ylittää
10 % nykyisten vakuutettujen yhteenlasketusta liikevaihdosta,

12 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun
tiedonantovelvollisuus

tai
●●

mikäli uusi liiketoiminta tai tytäryhtiö sijaitsee USA:ssa tai Kanadassa.

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen
myöntämistä antaa oikeat tiedot OPlle asioista, joilla voi olla merkitystä OPn vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja
vakuutetun tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta
viivytystä oikaista OPlle annetut, vääriksi tai puutteellisiksi havaitut tiedot.

Vakuutus kattaa edellä mainitut uudet suuret tai Pohjois-Amerikassa sijaitsevat liiketoiminnat ja tytäryhtiöt vain, jos OPn kanssa
on erikseen sovittu asiasta ja siitä on tehty merkintä vakuutuskirjaan. OPlla on oikeus arvioida vakuutukseen liittyvää vahinkoriskiä uudestaan uusien vakuutettujen tietojen perusteella. OPlla
on myös oikeus nostaa vakuutuksen hintaa uuden riskiarvioinnin
tulosten perusteella.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus
ei sido OPa. OPlla on oikeus pitää maksetut vakuutusmaksut,
vaikka vakuutus raukeaisi.

10.3 Vakuutusmaksun maksaminen
Vakuutusmaksu kultakin vakuutuskaudelta on maksettava viimeistään OPn ilmoittamana ajankohtana (eräpäivänä). Eräpäivä
voi olla aikaisintaan vakuutuskauden alkamispäivä.

13 Paikalliset vastuuvakuutukset
13.1 Tähän vakuutukseen sisältyvät paikalliset
vastuuvakuutukset

Jos kohdassa 13 tarkoitetun paikallisen vakuutuksen vakuutusmaksu on laiminlyöty maksaa eräpäivään mennessä, vakuutuksenottajalta peritään paikallisen vakuutuksen vakuutusmaksu
sekä OPn määrittämä laskutuslisä.

Jos vakuutetulla on OPn kanssa sovitulla tavalla järjestetty vakuutuskirjaan merkitty paikallinen vastuuvakuutus, niin paikallisen vakuutuksen vakuutusmäärä sisältyy tämän vakuutuksen
vakuutusmäärään siten, että tästä ja paikallisesta vakuutuksesta
maksettavien korvausten yhteisenimmäismäärä on tämän vakuutuksen vakuutusmäärä. Jos OP joutuu maksamaan korvausta yli
vakuutusmäärän, on vakuutuksenottaja velvollinen maksamaan
OPlle tämän yli vakuutusmäärän maksetun osan korvauksesta.

Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun maksamisen eräpäivään mennessä, OPlla on oikeus irtisanoa vakuutus
päättyväksi kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.
Jos vakuutuksenottaja maksaa koko vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, ei vakuutus kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua.

Vakuutuksenottajan, joka on paikallisen vakuutetun emoyhtiö tai
muutoin vastuussa vakuutussuojan järjestämisestä, tulee tiedottaa paikallisesti vakuutettuja tytäryhtiöitä tämän vakuutusohjelman olemassaolosta, ja paikallisten vakuutettujen velvollisuudesta maksaa ohjelmaan sisällytettyjen paikallisten vakuutusten
vakuutusmaksut.

Jos vakuutusmaksua ei makseta eräpäivään mennessä, myöhästymisajalta on maksettava viivästyskorkoa Suomen korkolain mukaan.

11 Vakuutussopimuksen voimassaolo

13.2 Muut paikalliset vastuuvakuutukset

11.1 Vakuutussopimus on määräaikainen. Se on voimassa sovitun
vakuutuskauden.

Jos vakuutetulla on muita kuin kohdassa 13.1 mainittuja vastuuvakuutuksia, on näiden vakuutusmäärä tämän vakuutuksen
omavastuuna. Jos kuitenkin kansainvälisen vastuuvakuutuksen
omavastuu on tätä korkeampi, sovelletaan sitä (ks. kohta 8).

11.2 OPn vastuu alkaa osapuolten sopimasta ajankohdasta. Jollei alkamisajankohdasta ole sovittu, OPn vastuu alkaa kello 00:00
seuraavana päivänä, kun OP on saanut vakuutuksenottajan hyväksyvän vastauksen vakuutustarjoukseen.

13.3 Vahinkojen korvaaminen eri vastuuvakuutuksista

11.3 Vakuutuksenottaja tai OP voi irtisanoa kirjallisesti vakuutussopimuksen vakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman
jälkeen. Vakuutussopimus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Jos vakuutetulla on kohdan 13.1 mukaisia paikallisia vastuuvakuutuksia, korvataan vahinko ensisijaisesti näistä paikallisista
vastuuvakuutuksista. Tästä vakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti se vahinko, jota ei korvata kohdan 13.1 mukaisista paikallisista vastuuvakuutuksista.

11.4 Jos OP irtisanoo vakuutuksen vahingon jälkeen, se palauttaa
jäljellä olevaan vakuutuksen voimassaoloaikaan ajan suhteessa
kohdistuvan osuuden vakuutusmaksusta.

Jos kohdan 13.1 mukaisen paikallisen vastuuvakuutuksen omavastuu on korkeampi kuin tämän vakuutuksen omavastuu, sovelletaan vahinkoon aina paikallisen vastuuvakuutuksen omavastuuta.

11.5 Jos vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutuksen tai vakuutus
päättyy muuten kuin OPn irtisanomisen johdosta, lasketaan vakuutusmaksu vakuutuksen kuluneelta voimassaoloajalta seuraavasti:
Voimassaoloaika, kk
0–3
3–6
6–9
9 – 12

14 Takaisinsaantioikeus
Oikeus vaatia korvausta muulta vahingosta korvausvastuussa
olevalta kuin vakuutetulta siirtyy OPlle sen suorittamaan kor
vausmäärään saakka.

Maksu % kauden maksusta
35
60
80
100

15 Ilmoitusvelvollisuus vahingonvaaran lisääntyessä
Jos vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä olosuhteissa on tapahtunut vahingonvaaraa
lisäävä muutos, jota OPn ei voida katsoa ottaneen lukuun vakuutusta tehtäessä, vakuutuksenottaja on velvollinen viipymättä
ilmoittamaan tästä OPlle. Vaaraa lisääviä muutoksia voivat olla
esimerkiksi toiminnan laadun tai laajuuden muuttuminen.

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos vakuutus raukeaa
(ks. kohta 12).
11.6 OP voi vähentää palautettavasta vakuutusmaksusta maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut erääntyneet saatavat.

Ilmoituksen laiminlyömisestä voi VakSL (ks. kohta määritelmät)
15 ja 26 § mukaan seurata, että korvausta vähennetään tai se
evätään ja/taikka että vakuutussopimus irtisanotaan lakkaavaksi
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kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

16 Toimenpiteet vahingon yhteydessä
16.1 Vakuutetun toimenpiteet
16.1.1 Vakuutetun saatua tiedon vahingosta on siitä viipymättä
ilmoitettava kirjallisesti OPlle.
16.1.2 Jos vakuutettu saa tietoonsa tapahtuman tai olosuhteen,
joka saattaa johtaa korvausvaatimukseen, on siitä viipymättä ilmoitettava kirjallisesti OPlle.
16.1.3 Jos ilmoitusta vahingosta tai tietoon tulleesta tapahtumasta tai olosuhteesta ei toimiteta OPlle kuuden kuukauden kuluessa
siitä, kun vakuutettu on saanut tiedon vahingosta tai vahinkoon
johtavasta tapahtumasta tai olosuhteesta, on OP vastuusta vapaa.
16.1.4 Vakuutettu on velvollinen esittämään OPlle ne asiakirjat
ja tiedot, joilla on merkitystä vahingon selvittämisessä. OPlle on
varattava tilaisuus vahingon tarkastamiseen.
16.1.5 Vakuutettu on omalla kustannuksellaan velvollinen osallistumaan vahingonselvittelyyn ja hankkimaan, valmistamaan ja
toimittamaan OPlle ne selvitykset, tutkimukset ja analyysit, jotka
ovat tarpeen vahingon selvittämisessä ja jotka ovat kohtuullisin
kustannuksin vakuutetun saatavilla.
16.1.6 Jos vakuutettu laiminlyö kohdissa 16.1.1 - 16.1.5 mainitut
velvollisuudet tai jos hän vilpillisesti antaa vahinkotapahtuman
selvittelyyn vaikuttavia vääriä tietoja, korvausta voidaan VakSL
72 § mukaan vähentää tai se voidaan evätä kokonaan.

16.2 Vahingon selvitys
OP selvittää, onko vakuutetulla vahingonkorvausvelvollisuutta
ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vahingosta,
jonka määrä ylittää vakuutuksen omavastuun ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa. Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii
siitä tai hyväksyy vaatimuksen ilman OPn kirjallista hyväksymistä, ei vakuutetun päätös sido OPta, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea.
Jos vahinko johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutetun on viipymättä
ilmoitettava tästä OPlle.
Jos OP on ilmoittanut vakuutetulle olevansa valmis tekemään
vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingonkärsineen kanssa
tämän vahinkojen korvaamisesta eikä vakuutettu tähän suostu,
OP ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä suorittamaan enempiä selvittelyjä asiassa.

17 Vakuutuksenottajan tai vakuutetun tyytymättömyys korvauspäätökseen ja vakuutussopimusta
koskevat erimielisyydet
Korvauspäätöstä, sopimuksen sisältöä ja muihin tätä sopimusta
koskeviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia ja näitä koskevat kanteet OPta vastaan voidaan panna vireille yksinomaan
Helsingin käräjäoikeudessa.

18 Määritelmät
18.1 Vakuutuksenottaja ja vakuutettu
Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt OPn kanssa vakuutussopimuksen.
Vakuutettu on se, jonka hyväksi vakuutus on voimassa.
Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa luetellut yhtiöt. Vakuutetuilla
tarkoitetaan myös vakuutettujen yritysten hallintoelimiä, yritysjohtoa ja työntekijöitä heidän toimiessaan vakuutetun palveluksessa tai nimissä.
Vakuutetulla tarkoitetaan soveltuvin osin vakuutuksenottajaa.

18.2 Vakuutuksenantaja
Vakuutuksenantaja on OP Vakuutus Oy, josta näissä ehdoissa käytetään lyhennettä OP.

18.3 Henkilövahinko
Henkilövahingolla tarkoitetaan Suomessa vahingonkorvauslain
mukaista henkilövahinkoa, muualla fyysistä ja psyykkistä vahinkoa, sairautta tai kuolemaa.

18.4 Esinevahinko
Esinevahingolla tarkoitetaan Suomessa vahingonkorvauslain mukaista esinevahinkoa, muualla materiaalisen omaisuuden menetystä, tuhoutumista tai sitä, että omaisuutta ei voi käyttää.

18.5 Retroaktiivinen päivä
Retroaktiivisella päivällä tarkoitetaan päivää, jonka jälkeen syntyneet vahingot voivat olla vakuutuksesta korvattavia. Mikäli
vakuutuskirjassa ei ole toisin mainittu, retroaktiivinen päivä on
vakuutuksenottajan yhtäjaksoisesti OPssa voimassa olleiden Kansainvälisten vastuuvakuutuksien ensimmäisen vakuutuskauden
alkamispäivä.
Myöhemmin vakuutukseen liitetyn yhtiön retroaktiivinen päivä
on päivä, jolloin yhtiö on liitetty tähän vakuutukseen, ellei OPn
kanssa toisin sovita.

18.6 VakSL
Suomen vakuutussopimuslaki

18.7 USA
USA:lla tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja
sen hallinnassa olevia alueita.

18.8 Törkeä tuottamus
Törkeällä tuottamuksella tarkoitetaan Suomen vahingonkorvausoikeuden mukaista törkeää tuottamusta.

Jos korvauspäätökseen liittyvää kannetta ei ole pantu vireille kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vakuutuksenottaja tai vakuutettu
sai tiedon saamisoikeudestaan tai OPn vakuutuksenottajalle kirjallisesti ilmoittamassa määräajassa, joka ei saa olla kuutta kuukautta lyhyempi, asia jää OPn päätöksen varaan.

OP Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1458359-3

