Konsulttivastuuvakuutus
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA
Yritys: If Vahinkovakuutusyhtiö, Suomen sivuliike

Tuote: Konsulttivastuuvakuutus

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan vahingonkorvausvelvollisuus, joka aiheutuu vakuutuksenottajan konsulttitoiminnassa. Konsulttitoiminnalla
tarkoitetaan toimeksiantajan laskuun tapahtuvaa tutkimus-, suunnittelu- tai muuta konsultointipalvelua.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuus kattaa konsulttitehtävän virheellisyydestä tai
puutteellisesta suorittamisesta toiselle aiheutuneen
henkilö-, esine- ja taloudellisen vahingon, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan
korvausvastuussa

Vakuutus ei kata
Vakuutuksenottajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuvia vahinkoja
Konsulttitehtävän viivästymisestä aiheutuvia vahinkoja
Yli 10 vuotta vanhoista virheistä tai laiminlyönneistä johtuvia vahinkoja

Lisätuotteet
Laajennettu konsulttivastuu

Sopimukseen tai takuuseen perustuvia vahinkoja, jos
korvausvastuuta ei olisi ilman niitä
Kuntoarviokonsultointia
Sakkoja
Vahinko itselle tai vakuutuksenottajan kanssa samaan
määräysvaltaan kuuluvalle
Välillisiä vahinkoja kuten tuotannon tai liikevaihdon vähentymistä tai keskeytymistä
Liikkeenjohdon konsultointia
Lentotoiminnasta aiheutuvia vahinkoja

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Vakuutus voi sisältää suojeluohjeita, joita tulee noudattaa
Tilaajalle aiheutuneissa vahingoissa korvaus on rajattu
konsulttitehtävästä sovitun palkkion määrään, ellei vakuutuksenottaja ole ottanut laajennettua konsulttivastuuvakuutusta.

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

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot pyydetyistä
asioista kuten vakuutetun toiminnan ja konsulttitehtävän 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?
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.

