
TOIMINNANVASTUU-
vakuutus

Sinunkin yrityksesi voi joutua korvausvastuuseen henkilö- tai esinevahingosta. 
Kun sinulla on toiminnanvastuuvakuutus, me selvitämme puolestasi 

vahingonkorvausvelvollisuuden ja käymme mahdolliset sopimusneuvottelut. 
Vakuutus kattaa myös vahinkoon liittyvän oikeudenkäynnin kustannuksia. 

VAKUUTUSTURVAN LAAJUUS
Toiminnanvastuuturvasta korvataan vakuutuskirjas-
sa mainitussa toiminnassa vakuutuksenottajan tai 
tämän henkilökunnan toiselle aiheuttamat henkilö- ja 
esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana 
vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuu-
tuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan 
korvausvastuussa. Lisäksi vakuutusturvasta korvataan 
edellä mainituin perustein myös henkilötietolain 
47 §:n tai vastaavan ulkomaisen lain tarkoittama 
taloudellinen vahinko. Voimassa olevalla oikeudel-
la tarkoitetaan lähinnä vahingonkorvausoikeuden 
yleislakina toimivaa vahingonkorvauslakia sekä vahin-
gonkorvausta koskevia erityislakeja. Vakuutusturvasta 
korvataan muun muassa vahinko, joka aiheutuu jos 
asiakas tai joku muu ulkopuolinen kompastuu toimiti-
lan lattialla olevaan esteeseen taikka jos LVI-asennus-
työn virheellisyyden vuoksi syntyy vesivuoto.

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

TÄRKEIMMÄT RAJOITUKSET
Toiminnanvastuuvakuutus sisältää joitakin tärkeitä 
rajoituksia, eikä se siten kata kaikkia vakuutuksenotta-
jan aiheuttamia vahinkoja. Toiminnanvastuuturvasta 
ei esimerkiksi korvata:
– vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajan hallus-
 sa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytet-
 tävänä olevan omaisuuden vaurioitumisesta
– työn kohteena olevan omaisuuden kuten koneen, 
 laitteen tai rakennuksen osan vaurioitumisesta 
 aiheutunutta vahinkoa
– virheellisen työsuorituksen korjaamisesta tai
– vahinkoa, jossa korvausvastuu perustuu yksinomaan 
 sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuu-
 seen. Yksinomaan sopimukseen perustuva korvaus-
 vastuu tarkoittaa, että osapuolet ovat sopineet 
 voimassa olevan oikeuden mukaisen korvausvel-
 vollisuuden ylittävästä vahingonkorvauksesta taikka 
 että toinen on sitoutunut korvaamaan alihankkijansa 
 aiheuttaman vahingon, josta alihankkija voimassa 
 olevan oikeuden mukaan on itse korvausvastuussa 
 eikä
– puhdasta varallisuusvahinkoa eli taloudellista 
 vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esine-
 vahinkoon.

Toiminnanvastuuturvaan voi sisältyä tai siihen on 
mahdollista liittää toimialasta riippuen lisäturvana 
erilaisia erityisehtoja, jotka laajentavat tai supistavat 
korvauspiiriä asiakkaan toiminnan luonteen mukaan. 
Erityisehdoin voidaan esimerkiksi korvata vahinko, 
joka aiheutuu hallussa tai käsiteltävänä olevalle omai-
suudelle, esimerkiksi autolle, joka on korjattavana 
autokorjaamolla tai veneelle venekorjaamolla.
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Tämä ei ole kattava selvitys Toiminnanvastuuvakuutuksesta.
Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät voimassaolevista vakuutusehdoista ja suojeluohjeista.

KORVAUKSEN MÄÄRÄ JA OMAVASTUU
Vakuutuksesta korvataan 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 kohtuullisista torjuntakustannuksista. 
Torjuntakustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, 
jotka aiheutuvat muuten väistämättömästi seuraavan 
vahingon välittömästä torjunnasta, estämisestä tai 
rajoittamisesta. Vakuutusyhtiö selvittää korvattavasta 
vahinkotapahtumasta aiheutuvan vahingonkorvaus-
velvollisuuden ja vahingon määrän sekä huolehtii 
mahdollisesta vahinkotapahtumaa koskevasta 
oikeudenkäynnistä. Korvattavan vahingon määrästä 
vähennetään vakuutuksenottajan omavastuu jokai-
sessa vahinkotapahtumassa. Omavastuusta sovitaan 
erikseen vakuutusta otettaessa.

VAKUUTUSMAKSU
Vakuutusmaksu määräytyy vakuutetun toiminnan 
ja sen laajuuden perusteella.

VANHENTUMINEN
Vahinkoilmoitus on esitettävä vakuutusyhtiölle 
välittömästi, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa 
siitä, kun vakuutuksenottaja sai tiedon mahdollisesta 
korvausvelvollisuudestaan. Jos vahinkoilmoitusta ei 
esitetä edellä mainitussa ajassa, menettää korvauk-
senhakija oikeutensa korvaukseen.


