
Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutus korvaa enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutus-
määrään asti

 taloudellisia vahinkoja, jotka ovat seurausta yrityksen 
oman työntekijän tai ulkopuolisen henkilön tekemästä 
kavalluksesta, petoksesta, väärennyksestä, rahanväären-
nyksestä, atk-petoksesta, luottamusaseman väärinkäytöstä, 
kiristyksestä tai muusta Suomen rikoslaissa määritellystä 
omaisuusrikoksesta, jolla on tarkoistus saada oikeudetonta 
taloudellista etua.

 vahinkoja, jotka aiheutuvat kadonneen tai varastetun pank-
ki- tai luottokortin väärinkäytöstä, kun väärinkäytökseen on 
syyllistynyt joku muu kuin yrityksen oma työntekijä.

 vakuutuksenottajan oikeudenkäyntikuluja, kun hän vaatii 
vahingonkorvausta vakuutuksesta korvattavasta omaisuus-
rikoksesta.

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus ei kata esimerkiksi

 murron tai ryöstön aiheuttamia vahinkoja

 erehdyksen tai tahattoman laiminlyönnin aiheuttamaa 
vahinkoa

 katoamista tai unohtamista, jos tapahtumaa ei voida 
määritellä

 välillisiä vahinkoja, kuten tulon tai voiton menetystä.

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

 Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan 
maksamatta, jos suojeluohjeita on laiminlyöty tai vahinko 
on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat ennen 
vakuutuksen voimaantuloa tapahtuneista teoista tai laimin-
lyönneistä.

 Rikosvakuutus ei korvaa kaikkia rikoksella aiheutettuja 
vahinkoja.

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Rikosvakuutuksella yritys voi varautua esimerkiksi kavalluksen, petoksen tai muun vastaavan varallisuusrikoksen aiheuttamaan vahinkoon. Vakuutus 
korvaa taloudellisia vahinkoja, jotka ovat seurausta yrityksen oman työntekijän tai ulkopuolisen henkilön tekemästä omaisuusrikoksesta.

Rikosvakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
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Missä vakuutusturva on voimassa?

 Vakuutus on voimassa Suomessa, ellei vakuutuskirjaan ole muuta merkitty.

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

 Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa 
erässä.

Miten irtisanon sopimuksen? 

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

Mitkä ovat velvoitteeni?

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

- 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 va-
kuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva. 


