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ICT-YRITYKSEN

vastuuvakuutukset
Dynaamisella ICT-alalla vastuuvakuutustarpeet muuttuvat jatkuvasti ja niiden hahmottaminen on
vaikeaa. Perinteiset vastuuvakuutukset ovat hankalasti sovitettavissa yritysten tarpeita vastaaviksi,
ja kattavan vakuutusratkaisun rakentaminen erilaisilla vakuutuksilla on todettu hankalaksi.
Olemmekin kehittäneet ICT-alalle ainutlaatuisen vakuutusratkaisun,
joka kattaa kätevästi yrityksen vastuuriskit.

MITÄ VAHINKOJA KORVATAAN?

ICT-yrityksen vastuuvakuutusratkaisu sisältää ICTyrityksen tarpeisiin räätälöidyt toiminnanvastuuvakuutuksen, ohjelmistotuotteen tuotevastuuvakuutuksen ja
ICT-konsultoinnin konsulttivastuuvakuutuksen.
ICT-yrityksen vastuuvakuutusratkaisusta korvataan toiselle aiheutettu henkilö-, esine- ja taloudellinen vahinko,
joka aiheutuu
– vakuutuksenottajan toiminnasta
– vakuutuksenottajan liikkeelle laskeman ohjelmistotuotteen virheestä ja
– vakuutuksenottajan ohjelmistokonsultoinnin
virheellisyydestä,
kun vahinko todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana
vakuutuksen voimassaoloalueella ja vakuutuksenottaja on
siitä voimassa olevan lainsäädännön mukaan korvausvastuussa.

– työn kohteena olevalle omaisuudelle aiheutettuja
vahinkoja ilman haltuun otetun omaisuuden lisätuotetta.
– yksinomaan sopimuksesta aiheutuvaa taloudellista
vahinkoa.
– vahinkoa, joka aiheutuu toimeksiantotehtävän
viivästymisestä tai siitä, että se jää suorittamatta.
– patentti- tai aineettoman oikeuden rikkomisesta
aiheutuvaa vahinkoa. Tällaista vahinkoa varten on saatavissa erillinen ”IPR-vakuutus”.

LAAJA ICT-VAKUUTUS

Ratkaisua on mahdollista laajentaa niin, että se kattaa
lisäksi toiminnassa aiheutetut välilliset vahingot. Mikäli
yritys rajoittaa sopimuksissaan vahingonkorvausvelvollisuuttaan niin, että välilliset vahingot rajataan aina korvausvelvollisuuden ulkopuolelle, on tämä laajennus tarpeeton.

IFIN VELVOLLISUUDET

Korvattava vahinko voi syntyä esimerkiksi silloin, kun
vakuutuksenottajan toiminnasta aiheutuu asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutuminen tai laitteiden rikkoutuminen.

Vahingon tapahtuessa
– selvitämme korvattavasta vahinkotapahtumasta
aiheutuvan vahingonkorvausvelvollisuuden
– selvitämme korvattavan vahingon määrän ja
– huolehdimme mahdollisesta oikeudenkäynnistä.

TÄRKEIMMÄT RAJOITUKSET

KORVAUKSEN MÄÄRÄ JA OMAVASTUU

Vakuutukset sisältävät joitakin tärkeitä rajoituksia, eivätkä
ne siten kata kaikkia mahdollisia kustannuksia.
Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi:
– välillisiä vahinkoja
– virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen uudelleen
tekemisestä syntyneitä kustannuksia.

Vakuutus korvaa vakuutuksen korvauspiiriin sisältyvät
vahingot enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään saakka. Omavastuusta sovitaan erikseen vakuutusta otettaessa.

VOIMASSAOLOALUE JA -AIKA

VANHENTUMINEN

VAKUUTUSMAKSU

TUTUSTU VAKUUTUSEHTOIHIN JA
VAKUUTUSKIRJAAN

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitulla
alueella, yleensä kaikkialla maailmassa paitsi USA:ssa ja
Kanadassa. Vakuutus kattaa vahingot, jotka todetaan
(ilmenevät) vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutusmaksu määräytyy vakuutetun toiminnan ja sen
laajuuden perusteella.

Vahinkoilmoitus on esitettävä vakuutusyhtiölle välittömästi, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun
vakuutuksenottaja sai tiedon mahdollisesta korvausvelvollisuudestaan.

Vakuutusehdot ja vakuutuksenottajalle annettava vakuutuskirja antavat tarkemmat tiedot vakuutuksen sisällöstä
ja korvausrajoituksista. Tutustu niihin huolellisesti.
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