IPR-vakuutus
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA
Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike

Tuote: IPR-vakuutus

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Vakuutus korvaa vakuutetulle aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja, jotka liittyvät patenttiin, hyödyllisyysmalliin, rekisteröityyn tavaramerkkiin,
rekisteröityyn malliin tai tekijänoikeuteen.
Vakuutus korvaa tahattomasta kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta lisenssinantajalle tai kolmannelle osapuolelle
aiheutuneita taloudellisia vahinkoja, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus korvaa vakuutetulle aiheutuvia Ifin hyväksymiä oikeudenkäyntikuluja, jotka liittyvät patenttiin,
hyödyllisyysmallia, rekisteröityä tavaramerkkiä, rekisteröityä mallia tai tekijänoikeutta koskeviin riitautettuihin
vaatimuksiin. Vaatimuksen katsotaan olevan riitautettu
silloin, kun asiassa on esitetty yksilöity vaatimus, joka
on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai
määrältään.
Vakuutus korvaa tahattomasta kolmannen osapuolen
immateriaalioikeuksien loukkaamisesta lisenssinantajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet taloudelliset vahingot edellyttäen, että vakuutettu on vahingosta korvausvastuussa asianomaisessa maassa voimassa olevan oikeuden mukaan. Loukkauksella tarkoitetaan immateriaalioikeuksia loukkaavan laitteen, menetelmän tai oikeuden käyttöä, valmistamista tai
myyntiä sekä yllyttämistä tai osallistumista toisen suorittamaan valmistamiseen, käyttöön tai myyntiin.
Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka
• on aiheutunut vakuutuksen voimassaoloaikana, ja
• joka koskee tekoa, oikeustointa tai tapahtumaa, joka
tapahtui tai alkoi vakuutuksen voimaassaoloaikana
• tulee ilmi vakuutuksen voimassaoloaikana, ja
• jota ei ole ilmoitettu edelliselle vakuutusyhtiölle.

Vakuutuksenottajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuvia vahinkoja
Henkilö- ja esinevahinkoja
Sopimukseen tai takuuseen perustuvia vahinkoja, jos
korvausvastuuta ei olisi ilman niitä
Vahinko itselle tai vakuutuksenottajan kanssa samaan
määräysvaltaan kuuluvalle
Sakkoja
Vahinkoa, jossa vakuutuksenottajana oleva yritys ja sen
johtaja tai työntekijä ovat vastapuolina.
Immateriaalioikeutta koskevan tuomion täytäntöönpanokustannuksia
Immateriaalioikeuden rekisteröinti-, ylläpito- ja seurantakustannuksia
Turvaamistoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia, elleivät ne liity turvaamistoimenpidettä haettaessa vireillä
olevaan hyväksyttyyn oikeudenkäyntiin ja käsitellään samassa tuomioistuimessa pääasian kanssa.
Rojalteja ja muita käyttökorvauksia
Tuoteväärennöksiin tai piraattikopiohin liittyvää korvausvastuuta, jos vakuutettu tiesi tai hänen olisi pitänyt
tietää asiasta.
Vakuutetun oikeudenkäyntikuluja oikeudenkäynnissä,
jota If ei ole hyväksynyt
Vahinkoa, joka on aiheutunut immateriaalioikeudesta,
joka vahinkoa vakuutusyhtiölle ilmoitettaessa on rauennut, siirretty, julistettu peruutetuksi tai jota ei ole yleisesti tunnustettu tai jota ei ole aktiivisesti puolustettu.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
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Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka vakuutettu on
aiheuttanut maassa, jossa vakuutetulla ei ole voimassa

olevia immateriaalioikeuksia jollei ennen immateriaalioikeuden käyttöä kyseisen maan immateriaalioikeutta ole
perusteellisesti tutkittu
Vakuutuksessa voi olla suojeluohjeita, joita on noudatettava

Missä vakuutus on voimassa?
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa lukuun
ottamatta USA:ta ja Kanadaa, 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.
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Määräaikainen vakuutus päättyy sovittuna ajankohtana ilman eri ilmoitusta.

Miten irtisanon sopimuksen?
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.

