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Mitä vakuutus kattaa? 

 

 Vakuutuksesta korvataan julkaisun aiheuttama va-

hinko, joka perustuu  

• Suomen rikoslain tai vastaavan ulkomaisen lain mu-

kaiseen kunnianluokkaukseen tai yksityiselämää louk-

kaavan tiedon levittämiseen, tai  

• tahattomaan toisen henkilön työn esittämiseen oma-

naan, tai  

• tahattomaan kolmannen osapuolen immateriaalioi-

keuden loukkaamiseen. 

 Vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa julkaisu-

toiminnassa vakuutuksenottajan tai muun vakuutetun 

toiselle vakuutuksen voimassaoloalueella aiheuttaman 

vahingon,  

• josta vakuutuksenottajalle on tehty kirjallinen kor-

vausvaatimus vakuutuksen voimassaoloaikana, ja  

• josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mu-

kaan korvausvastuussa, ja  

• joka liittyy vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtu-

neeseen julkaisuun. 

 

 

 

 

 
Mitä vakuutus ei kata? 

 Muita kuin julkaisun aiheuttamia vahinkoja 

 Muussa kuin julkaisutoiminnassa aiheutettuja vahinkoja 

 Sopimukseen tai takuuseen perustuvia vahinkoja, jos 

korvausvastuuta ei olisi ilman niitä 

 Vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajan kanssa sa-

maan määräysvaltaan kuuluvalle 

 Sakkoja 

 Vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajalle itselleen 

tai tähän vakuutukseen sisällytetylle toiselle vakuute-

tulle 

 Vahinkoa, jossa vakuutetut ovat vastapuolia 

 Rojalteja ja muita käyttökorvauksia 

 Vahinkoa, joka aiheutuu laittomasta tai kielletystä ai-

neistosta 

 Vahinkoa, jos vakuutuksenottaja tai vastaava toimittaja 

tiesi, tai hänen olisi pitänyt tietää, julkaisun virheestä tai 

puutteesta ennen vahingon aiheutumista 

 Aineiston takaisinvedosta, oikaisusta tai muista vastaa-

vista toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia 

 Vakuutuksenottajan toiminnanvastuuvakuutuksesta tai 

muusta vakuutuksesta korvattavia vahinkoja  

   

 

 
Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita? 

 Vakuutuksesta korvataan julkaisun aiheuttamat vahin-

got. 

 Julkaisulla tarkoitetaan yleisön saataville toimitettua 

teksti-, ääni- tai kuvatallennetta tai sananvapauden käyt-

tämisestä joukkoviestinnässä annetussa laissa 

(460/2003) tai vastaavassa ulkomaisessa laissa määritel-

tyä verkkojulkaisua. Pelkkä ohjelma tai verkkoviesti eivät 

ole tämän vakuutuksen mukaisia julkaisuja.  

     

  JULKAisijan vastuuvakuutus 
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA 

Yritys: If Vahinkovakuutusyhtiö, Suomen sivuliike Tuote:  Julkaisijan vastuuvakuutus 
 

 

 

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä? 

Vakuutuksen kohteena on julkaisutoimintaa harjoittavan vakuutetun vahingonkorvausvelvollisuus vahingosta, joka aiheutuu julkaisusta.    
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Missä vakuutus on voimassa? 

 Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, ellei 

muuta ole sovittu ja vakuutuskirjaan merkitty. 

   

     

 
Mitkä ovat velvoitteeni? 

 Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot pyydetyistä 

asioista kuten vakuutetun toiminnan laadusta ja laa-

juudesta. 

 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 vakuu-

tusmaksulaskun, joka tulee maksaa eräpäivänä las-

kussa ilmoitetulle pankkitilille. 

 Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan, kuinka mo-

nessa erässä vuosimaksu maksetaan ja miten laskut 

toimitetaan. 

   

     

 
Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 

 Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja vakuu-

tusyhtiö sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voi-

massa toistaiseksi. 

 Vakuutusturva päättyy vakuutuksenottajan kirjalliseen 

irtisanomiseen. 

 Vakuutusyhtiö voi päättää vakuutuksen, jos vakuutus-

maksua ei ole maksettu eräpäivänä. Tällöin vakuutus 

päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lä-

hettämisestä. 

 Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus irtisanoa vakuutus 

vakuutuskauden vaihtuessa. 

 Määräaikainen vakuutus päättyy sovittuna ajankoh-

tana ilman eri ilmoitusta. 

   

     

 
Miten irtisanon sopimuksen? 

 Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa. 

 Irtisanominen tulee tehdä vakuutusyhtiölle kirjallisesti.  

 Määräaikaista vakuutusta, jonka voimassaoloaika on 

vähemmän kuin 30 päivää, ei voi irtisanoa. 

   

 


