
Mitä vakuutus kattaa?

Oikeusturvavakuutus korvaa enintään vakuutuskirjaan merkit-
tyyn vakuutusmäärään asti asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja

 riita-asiassa, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity 
vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen 
tai määrän osalta. Esimerkki: Yritys on lähettänyt sovitusta 
maansiirtourakasta eritellyn laskun eli vaatimuksen, jota 
laskun saanut asiakas pitää osin perusteettomana ja liian 
suurena. Asiakas reklamoi kirjallisesti osasta laskua eli kiis-
tää yrityksen vaatimuksen osittain eikä suostu maksamaan 
koko laskua.

 rikosasiassa, kun syyte on nostettu vakuutetun ollessa 
asianomistajana. Esimerkki: Yhtiön työntekijä on kavaltanut 
yrityksen kassasta rahaa ja kavalluksesta nostetaan syyte 
yhtiön työntekijää eli syytettyä vastaan. Tässä tapauksessa 
yritys voi asianomistajana vaatia syytetyltä korvauksia 
oikeudessa.

Mitä vakuutus ei kata?

Oikeusturvavakuutusta ei voi käyttää esimerkiksi asioissa

 joissa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa

 jotka liittyvät muuhun kuin vakuutuskirjassa mainittuun 
toimintaan

 jotka liittyvät vakuutetun yrityksen, yrityksen omistukseen 
oikeuttavien osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen

 joissa on kyse syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syyt-
teestä

 jotka liittyvät konkurssiin, ulosottoon tai täytäntöönpanorii-
taan

 jotka liittyvät patenttiin tai muuhun aineettomaan oikeuteen.

Oikeusturvavakuutuksesta ei esimerkiksi korvata

 kuluja, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa 
suoritetuista toimenpiteistä, asian alustavasta selvittelystä 
tai sellaisesta riitaisenkin asian selvittelystä tai hoitamisesta, 
jonka seurauksena vakuutettu perustellusti luopuu vaati-
muksistaan vastapuoltaan kohtaan

 vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuo-
len oikeudenkäyntikuluja, ellei siitä ole erikseen sovittu ja 
merkitty vakuutuskirjaan

 asianosaiskuluja, kuten tulon- tai ansionmenetystä, omia 
matkakuluja, ajanhukkaa tai omaa työtä

 kustannuksia oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hank-
kimisesta.

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

 Vakuutuksesta korvataan vain vakuutuksen voimassaolo-
aikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on 
vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa alle kaksi 
vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin esimerkiksi riita, 
vaatimus, kiistäminen, työsuhteen päättämisilmoitus, syyte 
taikka epäilty rikos perustuu, olla syntynyt vakuutuksen 
voimassaoloaikana.

 Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään 
hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, 
kuten hallinto-oikeudessa tai työtuomioistuimessa. Oikeus-
turvaetua ei siis voi saada esimerkiksi vero-, kaavoitus- tai 
kunnallisvalitusasioihin.

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Yrityksen oikeusturvavakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka 
ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita- tai rikosasiassa. Voit käyttää vakuutusta asioissa, joita käsitellään Suomessa käräjäoikeudessa tai 
välimiesmenettelyssä. Jos kyseessä on ilman oikeudenkäyntiä ratkaistava riita-asia, voit käyttää vakuutusta myös asioissa, jotka olisi voitu saattaa 
Suomessa välittömästi käräjäoikeuden käsiteltäväksi.
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Missä vakuutusturva on voimassa?

 Vakuutus on voimassa Suomessa, ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty.

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 verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et 
voi irtisanoa vakuutusta.

Mitkä ovat velvoitteeni?

- Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot, eli esimerkiksi tiedot yrityksen toimialoista ja palkoista.

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

- Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

 Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. Myös va-
kuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.


