
TUOTESELOSTE 
Voimassa 1.1.2009 alkaen.

Varallisuusvastuuvakuutus

Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan varallisuusvastuuvakuutuk-
sen korvauspiiristä ja sen keskeisistä rajoitusehdoista.

Tutustu myös vakuutusehtoihin, sillä niissä määritellään vakuu-
tuksen sisältö. Tähän vakuutukseen sovelletaan
●● varallisuusvastuuvakuutuksen yleisiä vakuutusehtoja VA 03
●● yleisiä sopimusehtoja YL.

Varallisuusvastuuvakuutukseen voi liittyä myös asiakas- tai toi-
mialakohtaisia erityisehtoja.

Millaiselle yritykselle  
varallisuusvastuuvakuutus on tarkoitettu?
Varallisuusvastuuvakuutus on tarkoitettu yrityksille, joiden 
aiheuttamat vahingot ovat pääasiassa ns. puhtaita varalli-
suusvahinkoja.Tällaisia yrityksiä ovat mm. asianajo- ja lakiasi-
aintoimistot, tili- ja kirjanpitotoimistot, kiinteistönvälittäjät se-
käisännöitsijätoimistot.

Mitä varallisuusvastuuvakuutus korvaa ja 
mitä vakuutuksenottajalta edellytetään?
Varallisuusvastuuvakuutuksesta korvataan sellaisia toimeksian-
tajalle aiheutuneita taloudellisia vahinkoja, jotka eivät oleyhtey-
dessä henkilö- tai esinevahinkoon. Edellytyksenä on lisäksi, että 
vakuutuksenottaja on vahingosta korvausvastuussatoimeksian-
tajalleen toimeksiantosopimuksen perusteella tai muulle henki-
lölle nimenomaisen lainsäännöksen perusteella.

Vakuutuksesta korvataan vahinkoja, jotka on aiheutettu vakuu-
tuskauden aikana.

Vakuutuksenottajan on käytettävä alalla tavanomaisia toi-
meksiantosopimusehtoja. Jos vakuutuksenottaja käyttää toi-
meksiantonsasuorittamiseen ulkopuolista palveluntarjoajaa, 
vakuutuksenottajan on velvoitettava tämä ottamaan varalli-
suusvastuuvakuutusja pitämään se voimassa.

OP selvittää, onko yrityksesi  
korvausvastuussa
Vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa vahingoissa OP selvit-
tää, onko vakuutuksenottaja vahingosta korvausvastuussa.Kun 
vahinko kuuluu vastuuvakuutuksen korvauspiiriin ja vakuu-
tuksenottaja on korvausvelvollinen, OP maksaa korvauksen-
omavastuulla vähennettynä.Mikäli vahingonkorvausvaatimus 
koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, maksaa vakuutus-
yhtiö oikeudenkäynnistäaiheutuvat kustannukset vakuutuseh-
tojen mukaisesti edellyttäen, että
●● vahinkoilmoitus on tehty ennen vastineen antamista ja
●● vakuutusyhtiö hyväksyy käytetyn oikeudenkäyntiasiamie-

hen.

Varallisuusvastuuvakuutus ei kata kaikkea, 
mistä yrityksesi on korvausvastuussa
Varallisuusvastuuvakuutus ei korvaa kaikkea sitä, mistä yrityk-
sesi voi joutua korvausvelvolliseksi.Varallisuusvastuuvakuu-
tuksen korvauspiiri on siten aina suppeampi, kuin yrityksen 
korvausvastuu. Varallisuusvastuuvakuutukseensisältyy rajoi-
tusehtoja, tutustu niihin huolella!Varallisuusvastuuvakuutukse
sta ei korvata mm. virheellisesti tehdyn työn korjaamisesta ai-
heutuneita kustannuksia taityön uudelleen tekemistä, siinäkään 
tapauksessa, että työ teetetään jollain toisella.Vakuutuksesta ei 
myöskään korvata tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella ai-
heutettuja vahinkoja.Alla on esimerkein pyritty kuvaamaan, 
millaisia vahinkoja vastuuvakuutuksesta korvataan ja millaisia 
ei. Esimerkkejä eivoi yleistää, sillä kunkin vahinkotapahtuman 
olosuhteet vaikuttavat korvausratkaisuun.

Esimerkki
Kirjanpitotoimisto A:n laatimassa kirjanpidossa oli virheitä. Vir-
heet eivät olleet aiheuttaneet vahinkoa toimeksiantajalle,mutta 
kirjanpito täytyi laatia uudelleen. Toimeksiantaja teetti kirjan-
pidon uudestaan kirjanpitotoimistolla B. Varallisuusvastuu-
vakuutuksestaei korvata virheellisesti tehdyn työn uudelleen 
suorittamista tai teettämistä toisella. Uudelleen teettämisenkus-
tannuksia ei siten korvattu kirjanpitotoimisto A:n varallisuus-
vastuuvakuutuksesta. Kuluja ei olisi korvattu siinäkääntapauk-
sessa, että A olisi tehnyt kirjanpidon uudestaan itse.

Esimerkki
Lakiasiaintoimisto A valvoi konkurssissa asiakkaansa saatavan, 
mutta jätti valvomatta sille etuoikeuden yrityskiinnityksenpe-
rusteella. Pesästä riitti jakokelpoisia varoja vain saataville, joil-
le oli valvottu etuoikeus. Koska etuoikeudettomille saatavilleei 
riittänyt pesässä varoja, valvomatta jättäminen aiheutti asiak-
kaalle n. 9 000 euron taloudelliset menetykset. Tämä vahinko-
korvattiin lakiasiaintoimiston varallisuusvastuuvakuutuksesta, 
omavastuulla vähennettynä.

Esimerkki
Kantaja A oli hävinnyt velkomusjuttunsa käräjäoikeudessa, 
mutta halusi valittaa hovioikeuteen. Kantajan asianajaja laimin-
löivalituskirjelmän toimittamisen hovioikeuteen ajoissa, eikä 
hovioikeus ottanut valitusta käsiteltäväksi. A vaati saatavansa-
määrää vahingonkorvauksena asianajajaltaan, koska oli menet-
tänyt oikeutensa ajaa kannetta hovioikeudessa.

OP otti vahingon käsiteltäväkseen asianajajan varallisuusvas-
tuuvakuutuksen perusteella. Asiassa näytti todennäköiseltä,ettei 
velkomuskanne olisi menestynyt hovioikeudessakaan. A:lle ei 
maksettu korvausta asianajajan varallisuusvastuuvakuutuksest
a,sillä A:lle ei aiheutunut asiassa vahinkoa. Mikäli A vie asian 
oikeuteen, OP korvaa vakuutusehtojen mukaisestiomavastuul-
la vähennettynä vakuutuksenottajalle aiheutuvat asianajo- ja 
oikeudenkäyntikulut. Mikäli tuomioistuinmääräisi asianajajan 
maksamaan vahingonkorvausta, maksettaisiin tämä vahingon-
korvaus vakuutuksesta vakuutusmääränpuitteissa omavastuul-
la vähennettynä.



Esimerkki
Kiinteistönvälittäjä laiminlöi alueella vireillä olevien kaavamuu-
tosten selvittämisen kunnan kaavoitusviranomaiselta. Välitettä-
vänäolevan asunnon vieressä olevan metsikön tilalle aiottiin ra-
kentaa viisikerroksinen talo. Ostaja osti asunnon tästätietämättä. 
Ostaja ilmoitti, ettei olisi ostanut asuntoa, jos olisi tiennyt tästä 
seikasta, tai ainakin tarjonnut asunnosta olennaisestipienem-
män hinnan. Kiinteistönvälittäjän ostajalle aiheuttaman vahin-
gon määräksi arvioitiin 5 500 euroa. Korvasimmeostajalle tämän 
määrän kiinteistönvälittäjän varallisuusvastuuvakuutuksesta.

Voimassaoloalue, enimmäiskorvausmäärä 
ja omavastuu
Vastuuvakuutus on voimassa Suomessa, ellei vakuutuskirjaan 
ole toisin merkitty.

Korvauksen enimmäismäärä (vakuutusmäärä) on merkitty va-
kuutuskirjaan. Yhden vakuutuskauden aikana aiheutetuistava-
hingoista korvataan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä 
enintään kaksinkertaisena.

Korvauksen enimmäismäärään sisältyvät vahingonkorvauksen 
lisäksi vahinkoon liittyvät selvitys- ja oikeudenkäyntikulut.

Jokaisessa vahingossa vähennetään vakuutuskirjaan merkitty 
omavastuu varallisuusvastuuvakuutuksen perusteella suoritet-
tavistakustannuksista tai korvauksista.

Mikäli vakuutuskorvaus maksetaan suoraan vahinkoa kärsi-
neelle, tulee vakuutuksenottajan maksaa tälle omavastuu.

Vakuutusmaksuun vaikuttavat tekijät
Varallisuusvastuuvakuutuksen vakuutusmaksuun vaikuttavat 
yrityksen toimiala sekä maksettujen palkkojen määrä. Vakuu-
tusmaksuunvaikuttavat myös valittu vakuutusmäärä ja omavas-
tuu.

Jos vahinko sattuu
Toimintaohjeet
Vahingosta tulee ilmoittaa OPlle mahdollisimman nopeasti ja 
varata sille tilaisuus selvittää vahinkoa yhteistyössä vakuutuk-
senottajankanssa. OPlle tulee toimittaa mahdollisimman tarkka 
selvitys vahinkoon johtaneista seikoista ja vahingonaiheutta-
neesta toimesta tai laiminlyönnistä.

Korvauksen hakeminen vastuuvakuutuksesta
Vahingosta tulee tehdä vahinkoilmoitus mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa. Vahinkoa kärsinyt ei voi tehdä vahinkoilmoi-
tustavakuutuksenottajan puolesta. Vahinkoilmoitus ei edellytä 
määrättyä muotoa, ja sen voi tehdä sähköisesti OPninternetsi-
vuilla. Vahinkoilmoitus on syytä tehdä huolella, jotta varmiste-
taan vahingon mahdollisimman nopea ja oikeakäsittely. Vahin-
gosta on ilmoitettava viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun 
korvauksenhakija sai tietää mahdollisuudestaansaada korva-
usta varallisuusvastuuvakuutuksesta ja viimeistään 10 vuoden 
kuluttua vahingon sattumisesta.

Päätöksestä valittaminen
Vakuutuksenottaja, joka kokee korvauspäätöksen vääräksi, voi 
hakea siihen muutosta. Korvauspäätöksessä on ilmoitettu,miten 
muutosta voi hakea. Näistä muutoksenhakumahdollisuuksista 
voi tiedustella vakuutusyhtiöstä tai niihin voi tutustuaosoittees-
sa op.fi.

Ota yhteyttä

Verkkopalvelut sivulla op.fi

Vakuutus- ja korvauspalvelunumero 0303 0303*

* Puhelu maksaa kotimaisesta kiinteän verkon lankaliittymästä ja matkapuhe-
linliittymästä 0,0835 euroa/puhelu + 0,12 euroa/min. Hinnat sis. alv 24 %. 
Turvallisen vakuutusasioinnin vuoksi asiakaspuhelut nauhoitetaan..
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päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1458359-3.


