Hallinnon vastuuvakuutus
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA
Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike

Tuote: Hallinnon vastuuvakuutus

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot löydät vakuutuskirjasta ja vakuutusehdoista.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Vakuutuksen kohteena on vakuutetun henkilökohtainen korvausvelvollisuus vakuutuksenottajalle tai sivulliselle aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta, josta
vakuutettu on vastuussa vakuutuksenottajan toimielimen jäsenenä. Taloudellisella vahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus kattaa taloudellisen vahingot, josta

Vakuutus ei kata

Vakuutetulle on tehty kirjallinen korvausvaatimus vakuutuksen voimassaoloaikana, ja

Vakuutetun tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuvia vahinkoja

Vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa hallintoelimen jäsenenä.

Henkilö- ja esinevahinkoja
Sakkoja, veroja tai muita vastaavia seuraamuksia
Laiminlyöntiä vakuutuksen ottamisessa tai voimassapitämisessä
Vahinko vakuutetulle tai vakuutetun kanssa samaan
määräysvaltaan kuuluvalle
Sijoitustoiminnasta käytettäessä vakuutuksenottajan varoja
Sopimukseen tai takuuseen perustuvia vahinkoja, jos
korvausvastuuta ei olisi ilman niitä
Työsopimuksen, työ- tai virkaehtosopimuksen, työsopimuslain, valtion virkamieslain, tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain taikka muun vastaavaan lakiin perustuvaa
korvausvastuuta
Patenttiin tai muuhun aineettomaan oikeuteen perustuvaa korvausvastuuta
Konsulttitehtävän virheellisyydestä tai laiminlyönnistä
aiheutuvia vahinkoja
Vahinkoa siltä osin kun se korvataan muusta vakuutuksenottajan voimassaolevasta vastuuvakuutuksesta
Korvausvastuu kunnian loukkauksesta tai yksityiselämän loukkaamisesta
Korvausvastuuta, joka perustuu lakiin julkisista hankinnoista
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Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Vakuutus voi sisältää suojeluohjeita, joita tulee noudattaa
Vakuutus voi sisältää toimialakohtaisia enimmäiskorvausmääriä, omavastuita, rajoituksia ja muita ehtoja

Missä vakuutus on voimassa?
Vakuutus on voimassa Suomessa, ellei muuta ole
sovittu ja vakuutuskirjaan merkitty

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot pyydetyistä
asioista kuten vakuutetun toiminnan laadusta ja laajuudesta
Ilmoittaa viipymättä havaitsemistani virheellisistä ja
puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
Maksaa vakuutusmaksu ajallaan
Noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita
Vahingon sattuessa antaa vahinkoasian selvittämiseksi
tarpeelliset tiedot vakuutusyhtiölle

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusyhtiö (tai vakuutusedustaja) lähettää vakuutusmaksulaskun joka tulee maksaa eräpäivänä laskussa ilmoitetulle pankkitilille.
Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan kuinka monessa erässä vuosimaksu maksetaan ja miten laskut
toimitetaan.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voimassa toistaiseksi.
Vakuutusturva päättyy vakuutuksenottajan kirjalliseen
irtisanomiseen.
Vakuutusyhtiö voi päättää vakuutuksen jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä. Tällöin vakuutus
päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.
Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus irtisanoa vakuutus
vakuutuskauden vaihtuessa.
Määräaikainen vakuutus päättyy sovittuna ajankohtana ilman eri ilmoitusta.

Miten irtisanon sopimuksen?
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Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa.

Irtisanominen tulee tehdä vakuutusyhtiölle kirjallisesti.
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Määräaikaista vakuutusta, jonka voimassaoloaika on
vähemmän kuin 30 päivää ei voi irtisanoa.

