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1 VAKUUTETUT JA VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO
Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa tai vakuutussopimuksessa mainitut
vakuutuksen ottaneen järjestön jäsenet.

10) jossa vakuutetun korvausvastuu perustuu hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenyyteen
11) joka aiheutuu muunlaisesta toiminnasta kuin vakuutusta haettaessa
on ilmoitettu tai vakuutuskirjaan merkitty

Vakuutus on voimassa Suomessa.
4. KORVAUSSÄÄNNÖT
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana todetut
vahingot.

Korvaus määritetään vahingonkorvauslain mukaisesti.

2 VAKUUTUSTURVA
Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa tai -sopimuksessa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutettu äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutuksesta korvataan myös tästä vastuuvakuutuksesta korvatta-van,
välittömästi uhkaamassa olevan vahingon torjunnasta sekä korvausvastuun selvittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset.
Jos vahinkoa kärsinyt on myötävaikuttanut vahinkoon, vakuutuksesta
korvataan vain vakuutetun vastuulla oleva osa vahingosta.

Vakuutuksesta korvataan henkilövahinko, esinevahinko ja varallisuusvahinko tai jotakin näistä sen mukaisesti kuin vakuutuskirjaan tai sopimukseen on merkitty..

Toisen työssä, virassa tai toimessa aiheutetusta vahingosta korvataan
vakuutuksen perusteella se määrä, minkä vakuutettu vahingonkorvauslain tai työsopimuslain mukaan on velvollinen maksamaan
työnantajalleen tälle aiheutuneesta vahingosta tai tämän maksamasta
vahingonkorvauksesta.

3 VAKUUTUSTURVAN YLEISET RAJOITUKSET
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa,
1) joka on aiheutunut vakuutetulle itselleen taikka hänen taloudessaan
vakinaisesti asuvalle henkilölle. Henkilön kotipaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkitsemää osoitetta.
2) joka aiheutuu vakuutetun palveluksessa olevalle tai tällaiseen
rinnastettavalle henkilölle siltä osin kuin tämä on oikeutettu saamaan korvausta lakisääteisen tapaturma- tai liikennevakuutuksen
nojalla.
3) joka aiheutuu potilaalle siltä osin kuin kysymys on potilasvahinkolain mukaan korvattavasta henkilövahingosta.
4) josta vakuutettu on yksinomaan sopimuksen, sitoumuksen tai
lupauksen perusteella vastuussa eikä korvausvastuuta olisi ilman
näitä sitoumuksia.
5) joka aiheutuu virheestä tai virheellisyydestä, josta vakuutuksenottaja tai vakuutettu oli tietoinen tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen vakuutuksen voimaan tullessa.
6) joka kohdistuu omaisuuteen, joka vahingon aiheuttaneen teon tai
laiminlyönnin tapahtuessa oli
vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen
käytettävänä
vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana,
asennettavana, säilytettävänä, kuljetettavana tai muulla tavoin käsiteltävänä, huolehdittavana tai toiminnan kohteena
vakuutetun suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena,
kun otetaan huomioon vakuutetun toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne tai sen välitön vaikutuspiiri.
7) joka aiheutuu
rekisteröitävän veneen tai aluksen käyttämisestä taikka purjeveneen käyttämisestä, ellei käyttö liity vakuutetun itselleen
suorittamaan työhön
ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun, kun vakuutettu on korvausvelvollinen ilma-aluksen omistajana, haltijana, käyttäjänä, ilma-aluksessa tehtävää suorittavana tai näiden työnantajana
moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaiseen liikenteeseen käyttämisestä

8)
9)

Jos useampi henkilö on yhdessä velvollinen korvaamaan saman vahingon, korvataan vakuutuksesta vain se osa vahinkoa, mikä vastaa vakuutetun osuutta vahingon aiheuttajana tai vakuutetun vahinkotapahtumasta
saamaa hyötyä. Jollei vakuutettu muuta näytä, vakuutuksesta korvataan
enintään henkilöiden lukumäärän mukaan määräytyvä osuus kokonaisvahingosta.
Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on jokaisessa
vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan tai -sopimukseen merkitty
vakuutusmäärä. Samasta teosta tai laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot
katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi siitä riippumatta, onko vahingot todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset
vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on
todettu. Korvattavan vahingon määrästä vähennetään jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan tai -sopimukseen merkitty omavastuu.
Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen korjaamisesta tai uudelleen suorittamisesta.
Vakuutuksesta ei korvata sakkoa tai muuta senkaltaista seuraamusta.
5 TOIMENPITEET VAHINGON TAPAHDUTTUA
Vakuutetun tulee varata vakuutusyhtiölle mahdollisuus tarkastaa vahinko
sekä vaikuttaa asian ratkaisemiseen sopimalla.
Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutettu velvollinen maksamaan vahingonkorvausta ilmoitetusta tapahtumasta ja neuvottelee korvauksen
vaatijan kanssa. Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy
vaatimuksen, tämä ei sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen peruste ja
määrä ole ilmeisen oikea.
Vakuutetun on viipymättä ilmoitettava vakuutusyhtiölle, jos vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin.

Vakuutuksesta ei korvata edellä mainituille kulkuvälineille itselleen
aiheutunutta vahinkoa.
joka aiheutuu laskuvirheestä käteistä rahaa vastaanotettaessa tai
maksettaessa
joka aiheutuu luotsauksesta

Jos vakuutusyhtiö ilmoittaa vakuutetulle olevansa valmis sopimaan
vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingonkärsineen kanssa
vahinkojen korvaamisesta eikä vakuutettu tähän suostu, vakuutusyhtiö
ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuvia kustannuksia eikä
selvitä asiaa enempää.
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Oikeudenkäynti
Jos vakuutusehtojen mukaan korvattavan vahinkotapahtuman korvausvelvollisuutta tai vahingon määrää koskeva asia joutuu oikeuden käsiteltäväksi, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava tästä vakuutusyhtiölle.
Vakuutusyhtiö hoitaa oikeudenkäynnin ja maksaa siitä aiheutuvat kulut
vakuutusmäärän rajoissa. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen edellyttää, että
vahinkoilmoitus on tehty vakuutusyhtiölle ennen oikeudenkäynnin alkamista ja
vakuutusyhtiöllä on ollut mahdollisuus nimetä asiamies, joka
avustaa vakuutettua

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
Y-tunnus 1602149-8
If Skadeförsäkring AB (publ)
10680 Tukholma, Ruotsi
Org. nr. 516401-8102

2

