
Mitä vakuutus kattaa?

Konsulttitoiminnan vastuuvakuutus, IT-yrityksen konsulttivastuu-
vakuutus ja rakennustyön valvojan vastuuvakuutus

 korvaavat enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutus-
määrään asti vakuutetussa toiminnassa toiselle aiheutettuja 
henkilö-, esine- ja varallisuusvahinkoja, joista yritys on 
tekemänsä sopimuksen tai lain mukaan korvausvastuussa.

 Selvitämme puolestasi, onko yrityksesi vastuussa va-
kuutuksesta korvattavasta vahingosta ja neuvottelemme 
korvauksen vaatijan kanssa.

 Hoidamme tai korvaamme oikeudenkäynnin, jos korvaus-
asia joutuu oikeuskäsittelyyn.

Mitä vakuutus ei kata?

Konsulttitoiminnan, IT-yrityksen ja rakennustyön valvojan 
vastuuvakuutukset eivät kata esimerkiksi

 vakuutuksenottajalle itselleen aiheutunutta vahinkoa

 virheellisesti tehdyn työn korjaamisesta tai uudelleen 
tekemisestä aiheutuneita kuluja

 vakuutuksenottajan suorituksen, kuten piirustusten tai 
muiden asiakirjojen viivästymisestä johtuvaa vahinkoa.

Lisäksi konsulttitoiminnan ja rakennustyön valvojan vastuuva-
kuutukset eivät kata esimerkiksi

 vahinkoa, joka aiheutuu massa- ja määrälaskelmissa tai 
taloudellisten arvioiden perustaksi tehdyissä tutkimuksissa 
tai laskemissa tehdystä virheestä

 suunnittelukohteen ulkoasun epäonnistumisesta aiheutu-
neita vahinkoja.

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

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

 Vastuuvakuutusten korvauspiiri on aina suppeampi kuin 
yrityksen korvausvastuu. Vakuutus ei siis korvaa kaikkea 
sitä, mistä yrityksesi voi joutua korvausvelvolliseksi. 

 Konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksessa ja IT-yrityksen 
konsulttivastuuvakuutuksessa korvausten maksu edellyttää, 
että vakuutus on voimassa vahingon toteamishetkellä ja 
vahinko johtuu enintään 10 vuotta ennen korvausvaa-
timuksen esittämistä tehdystä virheestä, puutteesta tai 
laiminlyönnistä. Vakuutusta ei siis kannata päättää, vaikka 
suunnitteluprojekti päättyy tai yritystoiminta lakkaa.

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Konsulttitoiminnan vastuuvakuutus on tarkoitettu suunnittelu- ja konsulttitoimintaa harjoittaville yrityksille. Vakuutus korvaa konsulttitoiminnassa 
toiselle aiheutettuja vahinkoja, joista yritys on tekemänsä sopimuksen tai lain mukaan korvausvastuussa. Korvausvastuu voi perustua esimerkiksi 
virheeseen, puutteeseen tai laiminlyöntiin suunnitelmissa, tutkimustuloksissa tai mittaustuloksissa.

IT-yrityksen konsulttivastuuvakuutus on tarkoitettu tietotekniikka-alan tuotteiden, kuten laitteistojen ja ohjelmistojen konsultointiin liittyvien vahingon-
korvausriskien varalle. Vakuutus korvaa toiselle aiheutettuja vahinkoja, joista yritys on tekemänsä sopimuksen tai lain mukaan korvausvastuussa.

Rakennustyön valvojan vastuuvakuutus on konsulttivastuuvakuutus, joka korvaa rakennusteknistä valvonnassa toiselle aiheutettuja vahinkoja, joista 
yritys on lain mukaan korvausvastuussa. Vakuutus korvaa vahinkoja, joissa korvausvastuu perustuu virheeseen, puutteeseen tai laiminlyöntiin raken-
nustyön valvonnassa.

Konsulttitoiminnan ja rakennustyön 
valvojan vastuuvakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

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

Tuote: Konsulttitoiminnan vastuuvakuutus
 IT-yrityksen konsulttivastuuvakuutus
 Rakennustyön valvojan vastuuvakuutus
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Missä vakuutusturva on voimassa?

 Konsulttitoiminnan vastuuvakuutus ja IT-yrityksen konsulttivastuuvakuutus ovat voimassa Euroopan unionin alueella sekä Norjassa, 
Islannissa ja Sveitsissä, ellei vakuutuskirjaan ole muuta merkitty.

 Rakennustyön valvojan vastuuvakuutus 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 laskutuksesta toimialoittain.

- 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. 


