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

Tuote: Oikeusturvavakuutus

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet
lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos ja hakemusasioissa.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan
välittömästi saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi taikka
vastaavien ulkomaisten tuomioistuinten tutkittavaksi vakuutuskirjassa mainituissa maissa.

Vakuutus ei kata seuraavia kustannuksia
Vastapuolelle maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja, ellei asiakkaalla ole lisätuotetta.
Hallinto- ja erityistuomioistuinten kulut

Lisätuotteet

Täytäntöönpano- ja turvaamistoimien kustannukset

Vastapuolen oikeudenkäyntikulut

Välimiesten ja sovittelijoiden palkkiot
Aiheettomat kustannukset
Omat kustannukset
Vakuutus ei kata kustannuksia asiassa
Jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys
Joka liittyy huoneenvuokrasuhteeseen, ellei kysymys ole
yrityksen omassa käytössä olevasta toimitilasta
Jossa on kysymys rangaistusvaatimuksen vastustamisesta tuomioistuimessa
Jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina;
vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan
kustannukset
Jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama
syyte koskee ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai liikennerikkomusta
Joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä sellaiseen tekoon perustuvaa vahingonkorvaus- tai muuta vaatimusta, jonka puolustuskustannuksia ei ehtojen mukaan
korvata
Joka koskee konkurssimenettelyä, ulosottoa, yrityssaneerausta tai yksityishenkilön velkajärjestelyä
Joka koskee patenttia tai muuta aineetonta oikeutta
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Joka käsitellään ryhmäkanteena

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Jos vakuutus on kuitenkin vahinkotapahtuman syntymisajankohtana ollut yhtäjaksoisesti voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen,
joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.
Vakuutuksessa voi olla erityisehtoja ja –rajoituksia koskien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä

Missä vakuutus on voimassa?
Vakuutus on voimassa EU:ssa, 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.
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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.

