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Vakuutus toimialoille, joiden merkittävin riski on joutua korvaamaan 
toiminnassa aiheutettu puhdas varallisuusvahinko. 

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 taloudellista vastuuvakuutusta. 

Taloudellinen vastuuvakuutus kattaTUOTE a yrityksesi puhtaat varallisuusvahingotMINKÄ 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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TALOUDELLINEN VASTUUVAKUUTUS KATTAA
 
yrityksesi puhtaat varallisuusvahingot
 

Puhdas varallisuusvahinko on taloudellinen vahinko, 
joka ei liity henkilö- tai esinevahinkoon. Sopimus
suhteissa syntyvät vahingot ovat lähes poikkeuksetta 
varallisuusvahinkoja. Eräillä toimialoilla taloudellisen 
vastuuvakuutuksen tarve on hyvin suuri. Taloudellisen 
vastuuvakuutuksen voi esimerkiksi ottaa tili- tai asianajo
toimisto, isännöintitoimisto tai kiinteistönvälittäjä. 

Vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnas
sa toiselle aiheutuneen taloudellisen vahingon, joka 
todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassa
oloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan 
oikeuden mukaan korvausvastuussa. 

VAHINKOESIMERKKI 
Asianajotoimisto unohtaa jättää kanteen tuomioistuimeen 
määräajassa. Asiakkaalle aiheutuu vahinkoa, koska 
myöhästymisen vuoksi hän ei saa perittyä velkaansa 
velalliselta. 

Vahinko korvataan asianajotoimiston taloudellisen 
vastuun vakuutusturvasta vähennettynä omavastuu
osuudella. 

VAHINKOESIMERKKI 
Kiinteistönvälittäjä ilmoittaa myyntiesitteessä väärin 
myytävää asuntoa koskevia tietoja, mistä aiheutuu 
ostajalle ylimääräisiä kuluja. 

Ostajalle aiheutuva vahinko korvataan kiinteistön
välittäjän taloudellisen vastuun vakuutusturvasta 
vähennettynä omavastuuosuudella. 

VAKUUTUKSEN
 
rajoitukset
 

Taloudellinen vastuuvakuutus sisältää joitakin tärkeitä – vahinkoa, jossa korvausvastuu perustuu yksinomaan 
rajoituksia, eikä se siten kata kaikkia vakuutuksenottajan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuu
aiheuttamia varallisuusvahinkoja. seen (yksinomaan sopimukseen perustuva korvausvas

tuu tarkoittaa, että osapuolet ovat sopineet voimassa 
Vakuutuksesta ei esimerkiksi korvata olevan oikeuden mukaisen korvausvelvollisuuden ylit
–	 henkilö- eikä esinevahinkoja (nämä vahingot voidaan tävästä korvauksesta) 

korvata toiminnanvastuuvakuutuksesta) – vahinkoa, kun korvausvastuu perustuu hallituksen tai 
–	 vakuutuksenottajan työntekijälle tai tämän määräys- hallintoneuvoston jäsenyyteen virheellisen työn tai toi

valtaan kuuluvalle aiheutettuja vahinkoja (määräys- meksiannon uudelleen suorittamisesta aiheutuneita 
valtaan kuuluvalla tarkoitetaan esimerkiksi vakuutuk- kustannuksia 
senottajan palveluksessa olevaa tai häneen rinnastetta- – konsulttitehtävän virheellisyydestä tai laiminlyönnistä 
vaa henkilöä, osakaskumppania tai henkilöä, jolle kuu- aiheutuvia vahinkoja 
luu vakuutuksenottajan kanssa enemmistöomistus 
harjoitettavasta toiminnasta) 

–	 vakuutuksenottajan tai tämän työntekijän tahallaan 
aiheuttamia vahinkoja 
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VOIMASSAOLO 
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitulla alueella. 

Vakuutus kattaa vahingot, jotka ilmenevät vakuutuksen voimassaoloaikana. Tämän vuoksi vakuutusturva 
kannattaa usein pitää voimassa myös toiminnan päättymisen jälkeenkin, jos on todennäköistä, että jokin vahinko 
todetaan vasta toiminnan päätyttyä. 

VAHINKOJEN 
korvaaminen 

Vakuutus korvaa vakuutuksen korvauspiiriin sisältyvät vahingot enintään vakuutuskirjassa mainittuun vakuutus
määrään saakka. 

Korvattavan vahingon määrästä vähennetään vakuutuksenottajan omavastuu jokaisessa vahinkotapahtumassa. 
Omavastuusta sovitaan erikseen vakuutusta otettaessa. 

IF AUTTAA VAHINGON JA KORVAUSVELVOLLISUUDEN 
selvittämisessä 

Jos vahinko on tapahtunut tai vakuutuksenottajaa vastaan esitetään vaateita, kannattaa heti olla yhteydessä Ifiin. 
Yhtiömme selvittää korvattavasta vahinkotapahtumasta aiheutuvan vahingonkorvausvelvollisuuden ja vahingon 
määrän sekä huolehtii mahdollisesta vahinkotapahtumaa koskevasta oikeudenkäynnistä. 

Lue lisää

if.fi/yritys 
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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 perusteella määräytyy vakuutusturvan 
laajuus ja omavastuu ja sen perusteella maksetaan kor
vaus vahingon yllättäessä. Sopimuksen keskeinen sisältö 
kerrotaan vakuutuskirjassa. 

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. 

Vakuutus pysyy voimassa, kun vakuutusmaksu maksetaan 
viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutusmaksua ei ole mak
settu eräpäivänä, vakuutusyhtiö voi päättää vakuutuksen 
14 vuorokauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettä
misestä. 

Vakuutusturva päättyy vakuutuksenottajan kirjalliseen 
irtisanomiseen. Vakuutuksen voi irtisanoa milloin 
tahansa. Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus irtisanoa 
vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa. 
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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

