
1

1 Vakuutuksen tarkoitus
Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyh-
tiö) sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL) 
mukaisesti
●● korvaamaan kohdassa 3.1 mainitut vahingot ja ehdoissa erik-

seen mainitut muut kustannukset,
●● huolehtimaan vahingonkorvauksen perusteiden ja määrän sel-

vityksestä,
●● neuvottelemaan korvauksen vaatijan kanssa,
●● hoitamaan tai korvaamaan oikeudenkäynnin, jos korvauskysy-

mys joutuu oikeuskäsittelyyn.

Vakuutus koskee vakuutuksenottajan harjoittamaa ja vakuutuk-
sesta sovittaessa vakuutusyhtiölle ilmoittamaa, vakuutuskirjaan 
merkittyä toimintaa (vakuutettu toiminta).

2 Vakuutuksen voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Suomessa ja koskee voimassaoloalueella 
harjoitettua vakuutettua toimintaa ja siellä voimassa olevan oi-
keuden mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia.

3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset

3.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan toiselle aiheuttama 
sellainen taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- 
tai esinevahinkoon.

Edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja on vakuutuskau-
den aikana tapahtuneen teon tai laiminlyönnin seurauksena voi-
massa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta joko
●● toimeksiantajalleen tämän kanssa tekemänsä sopimuksen pe-

rusteella tai
●● muulle kuin toimeksiantajalleen voimassa olevan oikeuden 

mukaan. 

3.2 Rajoitukset

3.2.1 Itselle aiheutunut vahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenot-
tajalle itselleen.

3.2.2 Sopimuksen mukainen työsuoritus
Vakuutuksesta ei korvata toimeksiantosopimukseen perustuvan 
työn tuloksen korjaamiseksi suoritettua työtä tai työn uudelleen 
suorittamista siinäkään tapauksessa, että tuollaisen työn suorittaa 
joku muu kuin vakuutuksenottaja.

3.2.3 Työntekijä ja osakaskumppani
Vakuutuksesta ei korvata vakuutuksenottajan palveluksessa ole-

valle tai tällaiseen rinnastettavalle henkilölle taikka osakaskump-
panille aiheutettua vahinkoa.

3.2.4 Henkilö- ja esinevahinko
Vakuutuksesta ei korvata henkilö- eikä esinevahinkoa tai sellai-
seen yhteydessä olevaa taloudellista vahinkoa.

Esinevahingoksi katsotaan myös muun muassa käteisen rahan, ar-
vopapereiden, käyttämättömien postimerkkien, kuponkien, vek-
selien, shekkien ja vastaavien saamistodistuksien tuhoutuminen, 
vaurioituminen tai hukkaan joutuminen.

3.2.5 Käteisen rahan maksaminen tai vastaanottaminen
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu laskuvirheestä 
käteistä rahaa vastaanotettaessa tai maksettaessa.

3.2.6 Lukkojen sarjoitus- ja uusimiskulut
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu lukkojen sar-
joittamisesta tai uusimisesta.

3.2.7 Sopimusvastuu
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin, kun korvausvastuu 
perustuu toimeksiantosopimuksen sellaiseen määräykseen, jolla 
vakuutuksenottaja on ottanut itselleen enemmän vastuuta kuin 
hänellä olisi voimassa olevan oikeuden mukaan samassa sopi-
mussuhteessa ilman tuollaista sopimusmääräystä.

3.2.8 Vastuu samaan omistukseen kuuluvalle yritykselle
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
●● vakuutuksenottajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yh-

tiölle tai
●● yritykselle, joka enemmistöomistuksen perusteella tai muutoin 

kuuluu samaan määräysvaltaan kuin vakuutuksenottaja.

3.2.9 Tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu vahinko
Vakuutuksesta ei korvata vakuutuksenottajan tai muun henkilön, 
jonka puolesta vakuutuksenottaja on vahingonkorvausvastuussa, 
tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheuttamaa vahinkoa (ks. 
Yleiset sopimusehdot YL, kohta 7).

Vahinkoa voidaan pitää tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella 
aiheutettuna mm. silloin, jos vahingon aiheuttanut teko, toiminta-
tapa tai laiminlyönti on sisältänyt olosuhteet huomioiden huomat-
tavan riskin vahingon syntymisestä.

3.2.10 Sakko
Vakuutuksesta ei korvata sakkoa tai muuta sen kaltaista seuraa-
musta.

3.2.11 Muu vastuuvakuutus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka korvataan vakuutuk-
senottajan muusta vastuuvakuutuksesta.
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3.2.12 Immateriaalioikeudet
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai kustannuksia, jotka ovat 
aiheutuneet tai jollakin tavoin johtuvat immateriaalioikeuden 
loukkauksesta.

4 Suojeluohjeet
4.1 Vakuutuksenottajan on käytettävä alalla tavanomaisia toimek-
siantosopimusehtoja (ks. Yleiset sopimusehdot YL, kohta 6.1).

4.2 Vakuutuksenottajan on käyttäessään toimeksiantonsa suorit-
tamiseen ulkopuolista palveluntarjoajaa velvoitettava tämä otta-
maan varallisuusvastuuvakuutus ja pitämään se voimassa.

4.3 Lisäksi vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutuskirjaan 
merkittyjä tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita.

5 Vahingon selvittäminen

5.1 Vakuutusyhtiön velvollisuudet

Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutuksenottajalla vahingonkor-
vausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuu-
luvasta vahingosta, jonka määrä ylittää vakuutuksen omavastuun 
ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa.

Jos vakuutuksenottaja korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy 
vaatimuksen, ei tämä sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen mää-
rä ja peruste ole ilmeisesti oikea.

Jos vakuutusyhtiö on päässyt vahingonkärsijän kanssa sopimuk-
seen vahinkojen korvaamisesta eikä vakuutuksenottaja tähän so-
pimukseen suostu, ei vakuutusyhtiö ole tämän jälkeen velvollinen 
korvaamaan sopimuksen jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä 
korvaamaan enempää kuin se edellä mainitun sopimuksen perus-
teella olisi korvannut. Vakuutusyhtiö ei myöskään ole velvollinen 
selvittämään asiaa enempää.

5.2 Vakuutuksenottajan velvollisuudet

Vakuutuksenottaja on velvollinen
●● omalla kustannuksellaan osallistumaan vahingon selvittelyyn,
●● esittämään vakuutusyhtiölle kaikki hallussaan olevat tiedot, 

asiakirjat sekä muun aineiston, joilla on merkitystä  vahingon 
selvittelyssä,

●● hankkimaan tai valmistamaan tarpeelliset selvitykset ja tutki-
mukset, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin vakuutuksenot-
tajan saatavilla, sekä

●● varaamaan vakuutusyhtiölle mahdollisuuden myötävaikuttaa 
sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen.

6 Oikeudenkäynti
Mikäli vahingonkorvausvaatimus, joka perusteeltaan koskee va-
kuutuksesta korvattavaa vahinkoa, joutuu oikeuden käsiteltäväk-
si, on vakuutuksenottajan saatuaan tiedon oikeudenkäynnistä 
välittömästi ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle.

Mikäli vahingonkorvausvaatimus määrältään ja perusteeltaan 
koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, maksaa vakuutusyh-
tiö oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset edellyttäen, että 
●● vahinkoilmoitus on tehty ennen vastineen antamista ja
●● vakuutusyhtiö hyväksyy käytetyn oikeudenkäyntiasiamiehen.

Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, korvataan 
ainoastaan vakuutuksen piiriin kuuluvan korvausvaatimuksen 
osuus kustannuksista.

Vakuutusyhtiöllä on aina oikeus ottaa oikeudenkäynti hoidetta-
vakseen.

7 Korvaussäännöt

7.1 Vahingonkorvaus

Vakuutuksesta korvataan se vahingonkorvaus, jonka vakuutuk-
senottaja on velvollinen maksamaan. Vahingonkorvauksen määrä 
lasketaan vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäy-
tännön mukaisesti.

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisävero-
lain säännökset. Veron osuutta ei makseta silloin, kun se voidaan 
vähentää vakuutetun tai korvauksen saajan verotuksessa. Arvon-
lisäveroa ei korvata myöskään silloin, kun vakuutetulla tai korva-
uksen saajalla on palautusoikeus arvonlisäveroon.

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

7.2 Välittömästi uhkaavan vaaran torjuntakulut

Vakuutetulla on vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tai sa-
tuttua velvollisuus huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittami-
sesta (ks. Yleiset sopimusehdot, YL, kohta 6.2). Tämä velvollisuus 
koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toi-
selle aiheutuvan vastuuvahingon uhka, mutta ei tätä pitemmälle 
ulottuvia vahingon jälkitoimia, ellei vakuutusyhtiön kanssa erik-
seen toimenpiteistä sovita. Näistä välttämättömistä toimenpiteistä 
aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta.

7.3 Selvitys- ja oikeudenkäyntikulut

Vakuutuksesta korvataan lisäksi vahingon selvittelystä aiheutu-
neet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset, ei kuitenkaan sel-
laisia vakuutuksenottajalle syntyviä selvityskustannuksia, jotka 
vakuutuksenottaja on vakuutusehtojen mukaan velvollinen itse 
maksamaan tai joista ei ole vakuutusyhtiön kanssa erikseen so-
vittu.

Oikeudenkäyntikulut korvataan kohdassa 6 kerrotulla tavalla.

7.4 Korvauksen enimmäismäärä

Yhden vahingon perusteella maksettavien korvausten yhteisenim-
mäismäärä on selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäynti-
kustannukset mukaan lukien vakuutuskirjaan merkitty vakuutus-
määrä. Torjuntakustannukset korvataan Yleisten sopimusehtojen 
(YL) kohdan 6.2 mukaisesti.

Yhden vakuutuskauden aikana aiheutetuista vahingoista korva-
taan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä enintään kaksin-
kertaisena.

7.5 Sarjavahinko

Samasta teosta tai laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot katso-
taan yhdeksi vahingoksi siitä riippumatta, onko vahingot todettu 
yhden vai useamman vakuutuskauden aikana.

Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, kat-
sotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana 
ensimmäinen vahinko on aiheutettu.

7.6 Omavastuu

Jokaisessa vahingossa vakuutuksenottajalla on vakuutuskirjaan 
merkitty omavastuu, joka vähennetään ehtojen mukaan lasket-
tujen vahingonkorvauksen, torjuntakustannusten sekä selvitys-, 
neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikustannusten yhteismääräs-
tä.
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8 Vakuutusmaksun laskeminen
Jos vakuutusmaksu toiminnan laadun vuoksi voidaan laskea etu-
käteen vain ennakkomaksuna, määrätään lopullinen vakuutus-
maksu vakuutuskauden päätyttyä, jolloin tämän ja ennakkomak-
sun erotus on viipymättä suoritettava tai palautettava.

Ellei vakuutuksenottaja lopullisen vakuutusmaksun laskemiseksi 
anna vakuutusyhtiölle tämän pyytämiä tietoja kuukauden kulues-
sa, on yhtiö oikeutettu vahvistamaan vakuutusmaksun kohtuulli-
seksi katsomaansa määrään.

Toimintaohjeita vastuuvahingon satuttua
Kun tieto vahingosta on tullut tai korvausvaatimus on esitetty, 
on vahingosta ilmoitettava vakuutusyhtiölle. Ilmoitus ei edellytä 
määrättyä muotoa. Pääasia on, että ilmoitus tehdään mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa. Yhtiömme konttoreista on myös saata-
vissa vahinkoilmoituslomakkeita.

Tapahtumien kehittyessä tulee lisätietoja toimittaa vakuutusyhti-
ölle aina, kun asiaan vaikuttavia tekijöitä tulee esiin.

Vahingon syntymissyystä ja vahingosta tarvitaan mahdollisimman 
yksityiskohtaiset tiedot, pöytäkirjat, lausunnot ja muu saatavissa 
oleva materiaali.

Vahinkoa kärsineestä tai kärsineistä on kerättävä nimet ja osoit-
teet yhteydenottoa varten.

Näiden ohjeiden lisäksi pyydämme kiinnittämään huomiota Yleis-
ten sopimusehtojen (YL) kohtiin 6.2, 10.2 ja 10.3.


