
Mitä vakuutus kattaa?

Keskeytysvakuutukset korvaavat liiketoiminnan keskeytymi-
sen aiheuttamia taloudellisia vahinkoja valitsemasi laajuuden 
mukaisesti. Vahinkoja korvataan enintään vakuutuskirjaan 
merkittyyn vakuutusmäärään asti.

• Toiminnan keskeytysvakuutus – korvaa taloudellisia 
vahinkoja, jotka ovat seurausta yrityksesi omaisuudelle 
aiheutuneesta vahingosta. Korvattavat vahingot on yksilöity 
vakuutuskirjassa.

• Riippuvuuskeskeytysvakuutus – korvaa taloudellisia vahin-
koja, jotka ovat seurausta yrityksesi asiakkaan, tavaran- tai 
palvelutoimittajan liiketoiminnassaan käyttämälle omaisuu-
delle aiheutuneesta vahingosta, joka olisi palovakuutuseh-
tojen mukaan korvattava.

• Epidemiakeskeytysvakuutus – korvaa taloudellisia vahinko-
ja, jotka ovat seurausta Suomen viranomaisen antamasta 
tartuntatauti-, eläintauti- tai elintarvikelakiin perustuvasta 
määräyksestä tartunta- tai eläintautien vastustamiseksi.

Henkilökeskeytysvakuutus korvaa enintään vakuutuskirjaan 
merkittyyn vakuutusmäärän asti

 liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttamia taloudelli-
sia vahinkoja, jotka ovat seurausta nimetyn yrityksen 
avainhenkilön, kuten yrittäjän tai pysyvässä työsuhteessa 
olevan työntekijän sairauden tai tapaturman aiheuttamasta 
työkyvyttömyydestä tai kuolemasta. Enimmäiskorvaus 
on vakuutuskirjaan merkitty summa, kuitenkin enintään 
100 000 €.

Mitä vakuutus ei kata?

Keskeytysvakuutukset eivät kata esimerkiksi

 viivästyssakkoja, muita vastaavia korvauksia tai seuraa-
muksia, jotka perustuvat lakiin tai sopimukseen.

Henkilökeskeytysvakuutus ei kata

 vahinkoa, joka on suora seuraus ennen vakuutuksen 
alkamista alkaneesta sairaudesta

 vahinkoa, joka on suora seuraus raskaudesta, synnytyk-
sestä tai raskauden keskeyttämisestä.

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

 Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan mak-
samatta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä 
huolimattomuudella.

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Keskeytysvakuutukset tuovat turvaa liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttamien taloudellisten vahinkojen varalta. Jos yrityksesi toiminta keskeytyy 
esimerkiksi yrityksen omaisuuteen kohdistuneen vahingon vuoksi, voit hakea vakuutuksesta korvausta liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttamista 
taloudellisista vahingoista. Henkilökeskeytysvakuutus taas korvaa liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttamia taloudellisia vahinkoja tilanteessa, jossa 
yrityksesi toiminta keskeytyy yrityksen avainhenkilöön kohdistuneen vahingon vuoksi. Vakuutukset korvaavat esimerkiksi katemenetyksiä, muuttuvia 
palkkoja ja vuokratulon menetyksiä.

Keskeytysvakuutukset
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Yritys: Pohjola Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi 
 A-Vakuutus Oy, 1715947-2, Helsinki, Suomi

Tuote: Keskeytysvakuutus
 Henkilökeskeytysvakuutus 
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Missä vakuutusturvani ovat voimassa?

 Vakuutettuna on yrityksen vakuutuskirjaan merkityssä paikassa harjoittaman liiketoiminnan tulos.

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.

Miten irtisanon sopimuksen? 

 Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen 
vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

Mitkä ovat velvoitteeni?

- Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot. 

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

- Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

- Vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta tulee noudattaa.

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.


