
RIKOSVAKUUTUS

Monet yritysten talous- ja materiaalihallinnon toiminnot 
tehdään tietojärjestelmien avulla. Järjestelmiä on helppo 
käyttää rikolliseen toimintaan. Yritysten valmistamat tuot-
teet ovat yhä arvokkaampia ja helpommin kuljetettavissa 
ja ovat siten riskialttiimpia omaisuusrikoksen kohteena. 
Nykyaikainen markkinointi merkitsee monissa tapauksis-
sa sitä, että yrityksen henkilöstön käyttöön luovutetaan 
yrityksen pankki- tai luottokortti. Mahdollisuus kortin 
käyttöön saattaa aiheuttaa kiusauksen sen väärinkäyt-
töön. Kortti voi myös kadota tai se saatetaan varastaa, 
jolloin joko sen löytäjä taikka varastaja käyttää korttia 
väärin. Käytännössä ilmitulleet työntekijän tekemät omai-
suusrikokset ovat yleensä tapahtuneet vähin erin pitkän 
ajan kuluessa. Siten niistä on kertynyt huomattavan suu-
ria vahinkomääriä. Yritys voi varautua näihin riskeihin 
ottamalla Rikosvakuutuksen.

VAKUUTUKSEN LAAJUUS
Vakuutus korvaa omaisuusrikoksesta aiheutuneen
vahingon kun
– sen tekee vakuutuksenottajan työntekijä vakuutuskir- 
 jassa mainitussa toiminnassa,
– rikos kohdistuu vakuutuksenottajan omaisuuteen tai  
 varallisuuteen ja
– vahinko todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen  
 voimassaoloalueella.

Omaisuusrikoksena pidetään vakuutuksenottajan omai-
suuteen tai varallisuuteen kohdistuvaa hyötymistarkoituk-
sessa tehtyä rikosta. Kun omaisuusrikos tehdään vakuu-
tuksenottajan tietojärjestelmiä hyväksikäyttäen, korvataan 
omaisuusrikoksesta vakuutuksenottajalle aiheutuva 
vahinko myös silloin, kun vahinkoa aiheuttavat henkilöt, 
joita vakuutuksenottaja käyttää toiminnassaan. Tällaisia 
henkilöitä ovat esimerkiksi konsultit, huoltohenkilöt tai 
siivoushenkilökunta ja muut vastaavat henkilöt, jotka 
toimivat vakuutuksenottajan valvonnan alaisina.

Edellä mainituin edellytyksin vakuutuksesta korvataan 
myös vakuutuksenottajan asiakkaalle omaisuusrikoksesta 
aiheutunut vahinko.

Vakuutus korvaa myös sen vahingon, joka aiheutuu va-
kuutuskauden aikana kadonneen tai varastetun luottotai 
pankkikortin väärinkäytöstä, kun väärinkäytökseen on 
syyllistynyt joku muu kuin vakuutuksenottajan työntekijä.
Kadonneen tai varastetun kortin väärinkäytöstä syntynei-
tä vahinkoja korvataan enintään 24 tunnin ajalta kortin 
katoamisesta tai varastamisesta.

TÄRKEIMMÄT RAJOITUKSET
Vakuutus sisältää joitakin tärkeitä rajoituksia, eikä se
kata aivan kaikkia kustannuksia, jotka aiheutuvat omai-
suusrikoksesta vakuutuksenottajalle. Vakuutusturvasta
ei korvata esimerkiksi
– vahinkoa joka aiheutuu siitä, että työntekijä hyötymis- 
 tarkoituksessa luovuttaa vakuutuksenottajan luotta- 
 muksellisia tietoja tai ammattisalaisuuksia
– kurssi- tai korkotappiota, joka on aiheutunut omaisuus- 
 rikoksesta
– vahinkoa rikoksesta, joka on tehty ennen vakuutuksen  
 voimaantuloa
– oikeudenkäyntiin ja vahingonselvitykseen liittyviä tutki- 
 mus- ja selvityskustannuksia

Vakuutukseen liittyy myös muita säännöksiä, jotka joko
lisäävät vakuutusturvaa tai rajoittavat sitä taikka asettavat
vakuutuksenottajalle velvoitteita. Näitä ovat muun muassa
– vakuutus korvaa vakuutuksenottajan oikeudenkäynti- 
 kulut tämän vaatiessa vahingonkorvausta ehtojen  
 tarkoittamaa omaisuusrikosta koskevassa oikeuden- 
 käynnissä.
– korvauksen suuruutta laskettaessa voidaan syntyneen 
 tappion määrästä vähentää vakuutetun henkilön ulos- 
 ottokelpoinen saatava vakuutuksenottajalta, olkoonpa 
 saatava langennut maksettavaksi tai ei.
– vakuutuksenottaja on velvollinen vakuutusyhtiön vaati- 
 muksesta teettämään rikoksesta poliisitutkinnan.
– luotto- tai pankkikortin käytössä ja säilyttämisessä on  
 noudatettava korttiehdon määräyksiä.

Kortin katoamisesta tai varastamisesta on viipymättä
ilmoitettava kortin myöntäneelle luottolaitokselle.

Vakuutus on tarkoitettu yritykselle kavallusten ja pankki- ja luottokorttien väärinkäyttötapausten 
sekä katoamisen ja varastamisen varalle.
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KORVAUKSEN MÄÄRÄ JA OMAVASTUU
Vakuutus korvaa vakuutuksen korvauspiiriin sisältyvät
vahingot enintään siihen vakuutusmäärään, joka on
merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutusmäärä on jokaisessa
vahinkotapahtumassa vakuutusyhtiön ylimpänä rajana
korvauksista, koroista, selvitys- ja oikeudenkäyntikuluista
sekä välittömästi uhkaavan vahingon kohtuullisia torjun-
takustannuksista.

Yhden vakuutuskauden aikana todetut rikosten aiheut-
tamat vahingot lasketaan yhteen ja korvataan yhteensä 
enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään
asti. Saman rikoksen aiheuttamat vahingot katsotaan
yhdeksi vahinkotapahtumaksi, vaikka rikokseen osallisia
olisikin useita.

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitulla 
alueella, yleensä kaikkialla maailmassa paitsi USA:ssa 
ja Kanadassa. Vakuutus kattaa vahingot, jotka todetaan 
(ilmenevät) vakuutuksen voimassaoloaikana. Tämän 
vuoksi vakuutust kannattaa usein pitää voimassa myös 
toiminnan päättymisen jälkeen jos on todennäköistä, että 
jokin vahinko todetaan vasta toiminnan päätyttyä.

VAKUUTUSMAKSU
Vakuutusmaksu määräytyy vakuutetun toiminnan ja sen 
laajuuden perusteella.

VANHENTUMINEN
Vahinkoilmoitus on esitettävä vakuutusyhtiölle välittö-
mästi, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun 
vakuutuksenottaja sai tiedon mahdollisesta korvausvel-
vollisuudestaan. Jos vahinkoilmoitusta ei  esitetä edellä 
mainitussa ajassa, menettää korvauksenhakija oikeutensa
korvaukseen.

TUTUSTU VAKUUTUSEHTOIHIN JA
VAKUUTUSKIRJAAN
Vakuutusehdot ja vakuutuksenottajalle annettava vakuu-
tuskirja antavat tarkemmat tiedot vakuutuksen sisällöstä 
ja korvausrajoituksista. Tutustu niihin huolellisesti.
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