Ammattivastuuvakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Pohjola Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi

Tuote: Ammattivastuuvakuutus

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuoteoppaassa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Ammattivastuuvakuutuksesta korvataan vahinko, jonka työssäsi, ammatissasi tai virassasi aiheutat toiselle henkilölle tai hänen omaisuudelleen ja olet
siitä lain mukaan korvausvastuussa. Vakuutus on voimassa siinä työssä, ammatissa tai virassa, johon olet vakuutuksen ostanut.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa
työssä, ammatissa tai virassa toiselle aiheutettu henkilö- tai
esinevahinko, josta vakuutettu on korvausvastuussa. Korvausvastuun tulee perustua vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin. Korvauksena maksetaan
enintään voimassa oleva vakuutusmäärä vahinkoa kohti.
•

Virkamiehillä on mahdollisuus laajentaa vakuutustaan myös
varallisuusvahinkojen varalle. Varallisuusvahinkoja korvataan
kunkin vakuutuskauden aikana yhteensä enintään kaksi
kertaa voimassa oleva vakuutusmäärä.

Mitä vakuutus ei kata?
Korvausta ei makseta

x

jos vahinko on aiheutettu tahallisesti. Jos vahinko on
aiheutettu törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut
vahingon syntyyn, voidaan korvausta alentaa tai se evätä.

x

jos kysymys on liikenne- tai potilasvahingosta.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Ammattivastuuvakuutuksesta ei korvata esimerkiksi
vahinkoa, joka aiheutuu sinulle itsellesi, työntekijällesi tai
häneen rinnastettavalle.
vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan
sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen siltä
osin, kun kysymys on liikenne- tai potilasvahingosta.
varallisuusvahinkoa, joka aiheutuu osakaskumppanille tai
joka voidaan poistaa korjaamalla virhe työn tuloksessa.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa, ellei vakuutuskirjaan ole muuta merkitty.

Mitkä ovat velvoitteeni?
ʸʸ

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot.

ʸʸ

Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita tai on
tapahtunut olennaisia muutoksia.

ʸʸ

Korvausta hakiessa tulee antaa pyydetyt tiedot.
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Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa erässä.
Joissakin tilanteissa edellytetään, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu maksetaan etukäteen.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen, milloin vain verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

