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Lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus korvaa ympäristövahinkolain 
mukaisia ympäristövahinkoja, kun vahingon aiheuttaja jää tuntemattomaksi 

tai vahingon aiheuttaja todetaan maksukyvyttömäksi. 

Mikä on 
VASTUUVAKUUTUS?  

Vastuuvakuutus on sopimus, jolla yritys (=vakuutuksenottaja) siirtää osan omasta vahingonkorvaus
velvollisuudestaan vakuutusyhtiön kannettavaksi. 

Vakuutussopimuksen sisällön määrittelevät vakuutuskirja, ehdot ja suojeluohjeet. 

Oikea vastuuvakuutusratkaisu perustuu vakuutuksenottajan toiminnan laadun ja laajuuden perusteella. 
Oheisessa taulukossa on kuvattu Ifin tarjoamat vastuuvakuutukset. 

Tämä tuote-esite koskee lakisääteistä ympäristövahinkovakuutusta. 

TUOTE MINKÄ VAHINKOJEN VARALLE? KENELLE? 

Toiminnanvastuuvakuutus Toiminnasta aiheutuvat henkilö- ja 
esinevahingot 

Kaikki toimialat 

Tuotevastuuvakuutus Tuotteesta aiheutuvat henkilö- ja esine
vahingot 

Maahantuojat, tuottajat, valmistajat 
ja B2B-myyjät 

Konsulttivastuuvakuutus Konsulttitoimeksiannon virheellisyydestä 
aiheutuvat henkilö-, esine- ja taloudelliset 
vahingot 

Tekniset konsultit 

Taloudellinen vastuuvakuutus Toimeksiannon virheellisyydestä 
aiheutuvat taloudelliset vahingot 

Asiantuntijapalvelut 

Oikeusturvavakuutus Asianajo- ja oikeudenkäyntikulut yrityksen 
toimintaan liittyen 

Kaikki toimialat 

Rikosvakuutus Vakuutuksenottajalle tai vakuutuksen
ottajan asiakkaalle vakuutuksenottajan 
omaisuusrikoksella aiheuttamat vahingot 

Kaikki toimialat, erityisesti esim. kaupan 
alalla ja toimialat, joissa käsitellään 
rahaa tai asiakkaan omaisuutta 

Hallinnon vastuuvakuutus Yhteisölle tai sivulliselle aiheutunut 
taloudellinen vahinko, josta vakuutettu 
on voimassa olevan oikeuden mukaan 
vahingonkorvausvastuussa toimiessaan 
hallintoelimen jäsenenä 

Kaikki toimialat 

Tietoturvavakuutus Tietoturvaloukkauksen aiheuttamat kustan
nukset vakuutuksenottajalle, toiminnan 
keskeytymisestä aiheutuvat taloudelliset 
vahingot, korvausvastuu liikesalaisuuksien 
paljastumisesta. 

Kaikki toimialat 

IPR-vakuutus Aineettomiin oikeuksiin liittyvät oikeuden
käyntikulut ja vahingonkorvausvastuu 

Kaikki toimialat, joilla aineettomia 
oikeuksia 

Lakisääteinen ympäristö
vahinkovakuutus 

Ympäristövahingot, kun vahingonaiheuttaja 
on maksukyvytön, tuntematon tai ei ole 
ottanut vakuutusta 

Toiminta, jota varten tarvitaan 
ympäristölupa 

Potilasvakuutus Lakisääteinen vakuutus terveyden- ja 
sairaanhoidon yhteydessä potilaalle 
aiheutuneille vahingoille 

Terveyden- ja sairaanhoitoa harjoittavat 
yritykset ja yhteisöt 
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MITÄ VAKUUTUS KATTAA
 
ja mitä se ei kata
 

VAKUUTUSTURVAN LAAJUUS 

Vakuutus kattaa ympäristövahingon, joka on tietyllä 
alueella harjoitetusta toiminnasta ympäristölle 
aiheutunut 
–	 veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta 
–	 melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä 

tai hajusta tai 
–	 muusta vastaavasta häiriöstä 

Vakuutuksesta korvataan 
–	 henkilö- ja esinevahingot 
–	 vähäistä suuremmat taloudelliset vahingot 

(jos vahinko on aiheutettu rikoksella, myös vähäiset 
vahingot korvataan) 

–	 pilaantuneen alueen saattaminen ennalleen 

Enimmäiskorvausmäärä yhdestä vakuutustapahtumasta 
on 6 miljoonaa euroa. Yhden vakuutuskauden aikana 
ilmoitetuista useammasta vahinkotapahtumasta enim
mäiskorvausmäärä on 10 miljoonaa euroa. 
(tilanne 10/2018). 

TÄRKEIMMÄT RAJOITUKSET 

MITÄ VAKUUTUS EI KATA? 
–	 ympäristövahinkoa, joka korvataan jonkun muun lain 

tai sopimuksen mukaan 
–	 ympäristövahinkoa, joka on aiheutunut alueella, jolla 

toimintaa harjoitetaan 

KUKA ON VELVOLLINEN
 
ottamaan vakuutuksen
 

Vakuuttamisvelvollisia ovat yksityisoikeudelliset yhteisöt, 
joiden harjoittamaan toimintaan liittyy olennainen 
ympäristövahingon vaara tai jonka toiminta yleisesti 
aiheuttaa haittaa ympäristölle. 

Laki varmistaa vahingonkärsineen korvaukset tilanteessa, 
jolloin niitä ei ole saatu täysimääräisesti perityksi vahin
gon aiheuttaneelta yritykseltä, yrityksen mahdollisesta 
vastuuvakuutuksesta tai korvausvelvollista ei ole saatu 
selville. 

Lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus korvaa vahin
got myös niissä tilanteissa, jos vakuuttamisvelvollisuus 
on laiminlyöty. 

Vakuutusmaksu perustuu ympäristöluvan alaiseen 
liikevaihtoon. 

VOIMASSAOLO 
ja korvaus 

Vakuutus on voimassa Suomessa. Vakuutuksesta korvataan vahingot, joiden korvausvaatimus on tehty 

vakuutuskauden aikana.
 

Ympäristövakuutuskeskus käsittelee vahingot.
 

Vahingot korvataan ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain mukaisesti.
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VAKUUTUS
 
on sopimus
 

Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Sopimusta 
tehtäessä on tärkeää, että annat oikeat tiedot pyydetyistä 
asioista, kuten vakuutetun toiminnan laadusta ja laajuu
desta. Sopimuksen keskeinen sisältö kerrotaan vakuutus
kirjassa. 

On tärkeää, että ilmoitat viipymättä havaitsemistasi 
virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä 
tiedoista. 

Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja vakuutus
yhtiö sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voimassa 
toistaiseksi. Vakuutusmaksulasku tulee maksaa eräpäivä
nä laskussa ilmoitetulle pankkitilille. 

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen siirtyväksi 
toiseen vakuutusyhtiöön viimeistään kolme kuukautta 
ennen vakuutuskauden päättymistä. Irtisanominen on 
suoritettava kirjallisesti, ja irtisanomisilmoitukseen on 
liitettävä todistus uuden vakuutuksen ottamisesta. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutus
kauden vaihtuessa. 
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Lue lisää

if.fi/yritys 

if.fi/yritys
 
Yrityspalvelut p. 010 19 15 00
 

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö. 

Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5360.
 

http:www.finanssivalvonta.fi

