
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

    
  

Toiminnanvastuuvakuutuksen ehdot 

1 Ketä vakuutus koskee 
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuksenottajan tai vakuutetun hyväksi. 
Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan sitä, joka on tehnyt Ifin kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutuksenottajan tytäryhtiöt eivät kuulu vakuutuksen piiriin, 
ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty. 

2 Milloin vakuutus on voimassa 
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainittuna aikana. 

Tämä vakuutus ei ole voimassa niissä projekteissa tai tapahtumissa, joilla on voimassaoleva erikseen hankittu määräaikainen vastuuvakuutus. 

3 Missä vakuutus on voimassa 
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitulla alueella. 

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa niiden vahinkojen osalta, jotka sattuvat myynti- tai hankintamatkalla tai osallistuttaessa konferenssiin tai 
messuihin. 

4 Mitä on vakuutettu 
Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan vahingonkorvausvelvollisuus, joka aiheutuu vakuutuksenottajan toiminnasta. Vakuutettu toiminta on 
merkitty vakuutuskirjaan tai sen liitteeseen. 

5 Vakuutusturva 
5.1 Mitä vakuutus korvaa 
Vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen 
voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. 
Vakuutus korvaa edellä mainituin perustein henkilölle aiheutuneen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artiklassa tai henkilötietolain 47 pykälässa 
tarkoitetun taloudellisen vahingon. 

5.2 Vakuutuksen rajoitukset 
5.2.1 Yleisten sopimusehtojen rajoitusten lisäksi vakuutus ei kata seuraavia vahinkoja 

5.2.2 Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus 
Henkilö- tai esinevahinko aiheutuu vakuutuksenottajan tai muun vakuutetun kuin työntekijän tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta. 

5.2.3 Vahinko itselle 
Vahinko aiheutuu vakuutuksenottajalle itselleen tai tähän vakuutukseen sisällytetylle toiselle vakuutetulle. 

5.2.4 Työntekijän vahinko 
Vahinko aiheutuu vakuutuksenottajan työntekijälle tai häneen rinnastettavalle. 
Vakuutus korvaa kuitenkin vahingon siltä osin kuin se ei kuulu lakisääteisen tapaturma- tai liikennevakuutuksen piiriin tai vastaavan ulkomaisen 
vakuutuksen piiriin. 
Vakuutus ei kata työnantajavastuuta (employer's liability) Suomen ulkopuolella. 

5.2.5 Sopimuksesta johtuva vahinko 
Korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen eikä korvausvastuuta olisi ilman näitä sitoumuksia. 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu sopimusvelvoitteen täyttämättä jättämisestä tai puutteellisesta täyttämisestä. 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin, kun vakuutuksenottaja on sitoutunut laajempaan korvausvastuuseen, kuin hänellä 
olisi voimassa olevan oikeuden mukaan samassa sopimussuhteessa ilman tuollaista sopimusmääräystä. 

5.2.6 Vastuu täytäntöönpanoapulaisista 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut vakuutuksenottajan alihankkija, aliurakoitsija tai muu sopimuskumppani. 

5.2.7 Taloudellinen vahinko 
Kysymyksessä on tappio, menetys tai muu sellainen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Taloudellisena vahinkona pidetään 
myös atk-ohjelmien, tiedostojen, tietojen sekä muiden tietotallenteiden tuhoutumista, katoamista tai muuta toimimattomuutta. 

5.2.8 Pohjavesivahinko 
Vahingon syynä on pohjaveden korkeuden muuttuminen 

5.2.9 Tiedossa ollut tapahtuma 
Tapahtuma, josta vakuutuksenottaja oli tietoinen tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen vakuutuksen voimaan tullessa. 

5.2.10 Sakko 
Kysymyksessä on rangaistusluonteinen korvaus (esim. Punitive Damage), sakko, sopimussakko tai muu sen kaltainen seuraamus riippumatta siitä 
keneen ne kohdistuvat. 
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Toiminnanvastuuvakuutuksen ehdot 

5.2.11 Käsiteltävän, huolehdittavan tai muutoin haltuunotetun taikka -uskotun omaisuuden vahinko 
Vahinko kohdistuu omaisuuteen, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutuksenottajan tai tämän työntekijän 
• hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä 
• tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, säilytettävänä, kuljetettavana tai muulla tavoin käsiteltävänä, huolehdittavana tai 

toiminnan kohteena 
• suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen 

luonne tai sen välitön vaikutuspiiri. 

5.2.12 Maa-, ilma- tai vesiliikennevahinko 
Vahinko aiheutuu 
• moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä liikenteeseen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesti. Jos 

vastaava ulkomainen lainsäädäntö puuttuu, vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen 
liikenteeseen käyttämisestä, kun vakuutetulta vaaditaan korvausta edellä mainitun laitteen omistajana, haltijana tai kuljettajana. 

• ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun, kun vakuutuksenottajalla on velvollisuus korvata vahinko ilma-aluksen omistajana, haltijana, käyttäjänä, ilma-
aluksessa tehtävää suorittavana tai tämän työnantajana 

• rekisteröitävän aluksen tai rekisteröitävän veneen käytöstä. 
Vakuutusturva korvaa kuitenkin vahingon, jos rekisteröitävän aluksen tai veneen käyttö liittyy vakuutuksenottajan itselleen suorittamaan työhön. 

5.2.13 Ympäristövahinko 
Vahinko aiheutuu 
• tärinästä, melusta, lämmöstä, hajusta, valosta, säteilystä, savusta, noesta, pölystä, höyrystä tai kaasusta
• ilman, maaperän, rakennuksen, vedenottamon, vesistön tai pohjaveden saastumisesta tai pilaantumisesta taikka 
• muusta vastaavasta häiriöstä.

Vakuutus korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on äkillinen ja odottamaton tapahtuma edellyttäen, että 
vahinko on todettu kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta. 

Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton kun se perustuu esimerkiksi 
• hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen 
• toistuviin tapahtumiin 
• jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin. 

Välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakuluja korvataan vain tilanteissa, joissa välitön vaara uhkaa jonkun muun kuin vakuutuksenottajan omaisuutta 
esimerkiksi ympäristöä pilaavien aineiden kulkeutuessa pohjaveden tai maaperän kautta omalta maalta muualle. 

Korvattavia toimenpiteitä ovat vain ne välttämättömät toimenpiteet, joilla vakuutuksesta korvattavan jonkun toisen omaisuutta uhkaavan vahingon 
välitön uhka on saatu poistetuksi. 

Ympäristövahingon satuttua voidaan joutua tekemään välittömän vaaran torjuntaa laajempia toimenpiteitä syntyneen tilanteen loppuun hoitamiseksi. 
Näitä voivat olla esimerkiksi saastuneiden maamassojen kuljettaminen, syntyneiden ongelmajätteiden hävittäminen tai neutralointi. Näistä syntyneitä 
kustannuksia ei korvata vastuuvakuutuksesta torjuntakuluina siinäkään tapauksessa, että ne perustuvat viranomaisten pakottavien määräysten 
mukaisiin toimenpiteisiin. 

5.2.14 Kosteus- ja tulvavahingot 
Vahinko aiheutuu 
• kosteudesta tai vedestä, 
• sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien 

täyttymisen seurauksena. 

Vakuutus korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja 
odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. 

Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton kun se perustuu esimerkiksi 
• hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen 
• toistuviin tapahtumiin 
• jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin 
• vesi- ja viemäriputkien alimitoitukseen 

5.2.15 Homesienivahinko 
Vakuutus ei korvaa sieni- home- tai bakteerikasvustoista aiheutunutta vahinkoa, joka on seurausta pysyvästä olosuhteesta, kuten rakennustavasta, 
suunnittelu- tai rakennusvirheestä, korjaustyöstä taikka rakennuksen tai rakenteen muusta ominaisuudesta. 
Lukuun ottamatta sadeveden tai sulamisvesien tulvimista vakuutus korvaa kuitenkin vahingon, jossa vahingon aiheuttanut sieni-, home- tai 
bakteerikasvusto on seuraus äkillisestä tai odottamattomasta tapahtumasta taikka rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti 
syntyneestä viasta tai puutteellisuudesta edellyttäen, että vahinko on todettu kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta 
taikka viasta tai puutteesta. 
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Toiminnanvastuuvakuutuksen ehdot 

5.2.16 Tulityöt 
Vakuutus ei korvaa esinevahinkoja, joiden syynä on palo, noki tai räjähdys ja jotka ovat seurausta sellaisesta tulityöstä, jonka suorittajalla ei ole 
Finanssialan Keskusliiton ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hyväksymää tulitöiden turvallisuuskoulutusta ja voimassaolevaa henkilökohtaista 
tulityökorttia. 
Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joista aiheutuu palonvaaraa. Esimerkiksi sellaiset työt, kuten 
hitsaus, poltto- tai laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasuliekkiä, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. 

5.2.17 Avainten katoaminen 
Vakuutus korvaa vahingontorjuntakuluina toisen käytössä olevien tilojen avaimen tai muun vastaavan välineen katoamisen seurauksena syntyneitä 
sarjoitus- tai uusimiskuluja, mikäli on ilmeistä että avain on sellaisen hallussa, jolla ei ole siihen oikeutta ja tämän seurauksena tiloissa olevaa toisen 
omaisuutta uhkaa välitön vaara. Jos vahinko aiheutuu avaimen katoamisesta, omavastuu on 25 prosenttia vahingon määrästä. Omavastuu on kuitenkin 
vähintään vakuutuskirjassa mainitun omavastuun määrä. 

5.2.18 Muu vastuuvakuutus 
Vakuutus ei korvaa vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutuksenottajan muusta voimassa olleesta vastuuvakuutuksesta 

5.2.19 Määräysvalta 
Vahinko aiheutuu yritykselle tai yhteisölle, joka enemmistöomistuksen perusteella tai muutoin kuuluu vakuutuksenottajan kanssa samaan 
määräysvaltaan. 

5.2.20 Virheellinen tai puutteellinen työsuoritus 
Kysymyksessä ovat virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen korjaamisesta tai uudelleen suorittamisesta aiheutuneet kustannukset. 
Rajoitus koskee koko työsuoritusta, vaikka virhe tai puutteellisuus johtuisikin vain osasta työsuoritusta riippumatta siitä, onko työsuoritus luovutettu 
vai ei. 

5.2.21 Konsulttivahinko 
Vahinko aiheutuu toiselle suoritetun tutkimuksen, laskelman, piirustuksen, selvityksen, työselityksen, arvioinnin, ohjelmoinnin, tarkastuksen, valvonnan 
tai muun konsulttitehtävän virheellisyydestä tai laiminlyönnistä. 

5.2.22 Lentotoimintaan liittyvä vahinko 
Vakuutus ei korvaa ilma-alukselle aiheutettuja vahinkoja, eikä vahinkoa, joka on seuraus lentoliikenteestä, ilma-aluksesta, ilma-aluksen huollosta tai 
lentokenttätoiminnasta mukaan lukien lentotankkaukset, lennonjohdon toiminta taikka rakennus- tai korjaustyö lentokentän alueella. 

5.2.23 Asbestivahinko 
Henkilövahinko aiheutuu asbestista tai kvartsipölystä. 

5.2.24 Tupakasta aiheutunut vahinko 
Henkilövahinkoa, joka aiheutuu altistumisesta tupakansavulle, tupakka- tai nikotiinituotteelle, sähkötupakalle, sähkötupakka- ja nikotiininesteille tai 
muulle vastaavalle tuotteelle. 

5.2.25 Tuotevastuuvahinko 
Vahingon aiheuttaa vakuutuksenottajan elinkeinotoiminnassa liikkeelle laskema tuote. 
Vakuutus korvaa kuitenkin vahingon, joka aiheutuu vakuutuksenottajan ylläpitämässä työpaikkaruokailussa käytetystä elintarvikkeesta. 

5.2.26 Tuotteen vahinko 
Vahinko aiheutuu myydylle tuotteelle, jota ei ole vielä luovutettu, tai luovutetulle tuotteelle, kun vahingon syynä on tavaran oma ominaisuus, 
virheellisyys tai puutteellisuus. 

5.2.27 Potilas- ja lääkevahingot 
Vahinko 
• aiheutuu hoitovirheestä Suomen ulkopuolella, 
• aiheutuu lääkkeestä tai kuuluu lääkevahinkovakuutuksen piiriin 
• on potilasvahinkolaissa (585/86) tarkoitettu henkilövahinko riippumatta siitä, kuka tai mikä vahingon on aiheuttanut 
Vakuutus korvaa kuitenkin eläimelle tarkoitetusta lääkkeestä eläimelle aiheutuneet vahingot. 

5.2.28 Räjäytystyö 
Vahinko johtuu vieraalla työvoimalla tai toiselle suoritetusta räjäytystyöstä tai siitä aiheutuvasta maanpainumasta tai maansiirtymästä. 

5.2.29 Tilaisuuden järjestäjä 
Vakuutus ei korvaa seuraavissa tilaisuuksissa aiheutettuja vahinkoja: 
• auto-, moottoripyörä ja moottorivenekilpailut ja –näytökset 
• sellaiset voimistelu- ja urheiluesitykset tai –kilpailut, joihin osallistuu ammattilaisurheilijoita 
• iskelmä- ja tanssimusiikkikonsertit 
• lentokilpailut ja -näytökset 
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Toiminnanvastuuvakuutuksen ehdot 

5.2.30 Öljynporauslautta 
Vahinko, jonka korvausvelvollisuus perustuu vakuutetun omistamaan tai operoimaan merellä sijaitsevaan öljylähteeseen tai öljynporausvälineistöön. 

5.2.31 Vaaralliset tapahtumat 
Vakuutus ei korvaa seuraavissa tapahtumissa aiheutuvia vahinkoja 
• auto-, moottoripyörä- ja moottorivenekilpailut ja –näytökset 
• lentokilpailut ja -näytökset 

5.3 Vakuutuksen laajennukset ja niitä koskevat erityiset rajoitukset 
5.3.1 Toiminnan tuotevastuu 
Tuotevastuuvahinkoa koskevasta rajoituksesta poiketen vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa liikkeelle lasketun tuotteen 
virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana 
vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. 
Korvauksen edellytyksenä on, että korvausvastuu perustuu vakuutuksenottajan omaan laiminlyöntiin tai huolimattomuuteen, tuotevastuulakiin, 
valmismatkalakiin tai sähkömarkkinalakiin. 
Yhden vakuutuskauden aikana todetuista vahingoista korvataan yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä kaksinkertaisena. 

Vakuutus ei kuitenkaan korvaa 
• tuotteen korjaamisesta, vaihdosta, palauttamisesta tai markkinoilta poistamisesta aiheutuneita kustannuksia 
• vahinkoa, joka koskee ilman, pohjaveden, vesistön tai maaperän saastumista, puustolle aiheutunutta vahinkoa tai kaatopaikan puhdistamista 
• vahinkoa, joka kuuluu korvattavaksi tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, ydinvastuulain, potilasvahinkolain tai lääkevahinkovakuutuksen 

tai vastaavan ulkomaisen lain tai vakuutuksen perusteella. Ellei vastaavaa ulkomaista lakia tai vakuutusta ole, vahinko määritellään Suomen lain tai 
suomalaisen lääkevahinkovakuutuksen mukaisesti. 

• vahinkoa, joka aiheutuu tuotteeseen käytetystä asbestista tai ureaformaldehydistä, PCB:stä, DES:stä, HIV:stä tai AIDS:sta, hormonivaikutteisesta 
ehkäisyvalmisteesta, tupakkatuotteesta kun kysymys on henkilövahinko tai siitä, että kemiallisella aineella tai lääkkeellä ei ole luvattua vaikutusta, 
suorituskykyä tai toimintakykyä 

• vahinkoa, joka aiheutuu tietoisesta lakien, asetusten tai viranomaisten antamien määräysten tai ohjeiden vastaisesta toimenpiteestä 

5.3.2 Ympäristövahingon korjaamiskustannukset 
Vakuutus korvaa EU:n Ympäristövastuudirektiivin (2004/35/CE) mukaiset korjaamiskustannukset, jotka johtuvat toiminnan- tai julkisyhteisön 
vastuuvakuutuksesta korvattavasta äkillisestä ja odottamattomasta ympäristövahingosta. 
Vakuutus on voimassa EU:n alueella. Suomen ulkopuolella tapahtuvista vahingoista korvataan enintään Ympäristövastuudirektiivin 
vähimmäisvaatimusten mukaiset kustannukset. 
Vakuutus korvaa kustannukset toimivaltaisen viranomaisen edellyttämistä vahingon rajoittamis- tai ehkäisemistoimenpiteistä sekä ensisijaisista, 
täydentävistä ja korvaavista korjaamistoimenpiteistä, siten kuin ne on määritelty Ympäristövastuudirektiivissä. 
Kustannukset korjaamistoimenpiteistä korvataan vain, mikäli vakuutusyhtiö on ne etukäteen hyväksynyt. 
Vahinko- ja vakuutuskausikohtainen vakuutusmäärä tämän lisätuotteen mukaisissa vahingoissa on 500.000 euroa. Tämä vakuutusmäärä sisältyy 
toiminnan- tai julkisyhteisön vastuuvakuutuksen vakuutusmäärään. 

Vakuutus ei kuitenkaan korvaa kustannuksia, jotka johtuvat vahingosta, joka 
• aiheutuu kuljettamisesta 
• liittyy lannoitteiden taikka mikrobiologisesti tai geneettisesti muunneltujen organismien leviämiseen 
• aiheutuu toistuvasta päästöstä tai vuodosta 
• aiheutuu liikkeelle lasketusta tuotteesta 
• johtuu rakennustoiminnasta, toimimisesta varastoalueella tai liittyy viemärijärjestelmiin, siitä riippumatta, vastaako vakuutuksenottaja vahingosta 

vahingon aiheuttajana, toiminnan harjoittajana taikka kiinteistön omistajana tai haltijana. 

6 Vakuutusmäärä 
Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana korvauksista, 
koroista, selvitys- ja oikeudenkäyntikuluista sekä välittömästi uhkaavan vahingon kohtuullisista torjuntakustannuksista. 
Välittömästi uhkaavan vahingon kohtuulliset torjuntakustannukset korvataan vaikka vakuutusmäärä ylittyisi, kun vakuutuksenottaja on kuluttajaan 
verrattava elinkeinonharjoittaja (VakSL 3 §, 543/94). 
Välittömästi uhkaavan vahingon kohtuullisilla torjuntakustannuksilla tarkoitetaan ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle 
aiheutuvan vahingon uhka, mutta ei tätä pidemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia, ellei vakuutusyhtiön kanssa erikseen toimenpiteistä sovita. 
Välittömästi uhkaavan vahingon kohtuullisista torjuntakustannuksista ympäristövahingoissa (katso tarkemmin vakuutusehtojen rajoituskohta 
Ympäristövahinko.) 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tai henkilötietolain mukaisessa taloudellisessa vahingossa on enimmäiskorvaus 5 prosenttia vakuutusmäärästä. 

7 Omavastuu 
Jokaisessa vahinkotapahtumassa korvattavan vahingon määrästä vähennetään vakuutussopimukseen tai vakuutuskirjaan merkitty omavastuu. 
Omavastuu vähennetään myös välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakustannuksista. 

8 Suojeluohjeet 
Vakuutusyhtiön vakuutusehdoissa, vakuutuskirjassa tai muutoin kirjallisesti vahingon ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi antamia suojeluohjeita on 
noudatettava. 
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Toiminnanvastuuvakuutuksen ehdot 

9 Velvollisuudet vahingon tapahduttua 
9.1 Vahinkoilmoitus 
Vakuutuksenottajan pitää tehdä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle välittömästi, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon 
mahdollisesta korvausvelvollisuudestaan. 
Vakuutusturvan päättyessä pitää vahinkoilmoitus tehdä vakuutuksen voimassaoloaikana todetusta vahinkotapahtumasta yhden (1) vuoden kuluessa 
vakuutuksen päättymispäivästä. 
Vakuutusyhtiö ei korvaa edellä mainittujen määräaikojen jälkeen ilmoitettuja vahinkoja. 

10 Vahingon arviointia ja korvaamista koskevat säännöt 
10.1 Yksi vahinkotapahtuma 
Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi riippumatta siitä, onko ne todettu yhden tai 
usean vakuutuskauden aikana. 
Jos samaan vahinkotapahtumaan kuuluvat yksittäiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kuuluviksi siihen kauteen, jonka 
aikana ensimmäinen vahinko on todettu. 

10.2 Yhteisvastuullisuus 
Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutus korvaa ainoastaan sen osan vahingosta, joka vastaa 
vakuutuksenottajan tai muun vakuutetun syyllisyyden määrää. 
Ellei syyllisyyden määrää voida osoittaa, vakuutus korvaa enintään pääluvun mukaisen osuuden kokonaisvahingosta 

10.3 Vakuutusyhtiön toimenpiteet 
Saatuaan vakuutuksenottajalta vahinkoilmoituksen ja muut vahinkotapahtumaan liittyvät tiedot vakuutusyhtiö 
• selvittää, onko vakuutuksenottajalla tai muulla vakuutetulla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutusehtojen mukaan korvattavasta 

vahinkotapahtumasta 
• neuvottelee vakuutuksenottajan tai muun vakuutetun puolesta korvauksen vaatijan kanssa 
• hoitaa tarvittaessa vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vahinkotapahtumasta johtuvan, korvausvelvollisuutta tai vahingon määrää koskevan 

oikeudenkäynnin ja maksaa siitä aiheutuvat kohtuulliset ja välttämättömät kulut vakuutusmäärän rajoissa. 
Vakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikulut oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja 
koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja 
laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Välimiesmenettelyssä vakuutus ei korvaa välimiespalkkiota. 

10.4 Asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisen edellytykset ja vakuutetun velvollisuudet 
Asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisen edellytyksenä on, että 
• vaatimus koskee vakuutusehtojen mukaan korvattavaa vahinkotapahtumaa 
• vakuutuksenottaja ilmoittaa vakuutusyhtiölle välittömästi, jos vahingon selvittäminen edellyttää ulkopuolisen lakimiehen käyttämistä tai jos 

vahinko johtaa oikeudenkäyntiin 
• vahinkoilmoitus on tehty vakuutusyhtiölle ennen oikeudenkäynnin alkamista 
• vakuutusyhtiöllä on ollut mahdollisuus nimetä asianajaja, joka edustaa vakuutettua. 

Vakuutuksenottajan tulee pyrkiä siihen, että vakuutusyhtiölle varataan tilaisuus vahingon määrän arvioimiseen sekä mahdollisuus myötävaikuttaa 
sovinnollisen ratkaisun aikaan saamiseen. 

Vakuutuksenottaja on velvollinen omalla kustannuksellaan osallistumaan vahingon selvittelyyn, sekä hankkimaan ja valmistamaan tarpeelliset 
selvitykset ja tutkimukset, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin vakuutuksenottajan saatavilla. 

Vakuutusehtojen mukaan korvattavalla vahinkotapahtumalla tarkoitetaan sellaista vahinkotapahtumaa, joka ei ole vakuutukseen sovellettavien ehtojen 
rajoituskohdilla rajattu vakuutusturvan korvauspiirin ulkopuolelle ja jonka vahingon määrä ilmoitetussa vahinkotapahtumassa on suurempi kuin 
vakuutuksenottajan omavastuu. 

10.5 Erityiset määräykset 
Jos vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei se sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen määrä ja 
peruste ole ilmeisen oikea. 
Jos vakuutusyhtiö on valmis maksamaan korvauksen vahingonkärsineelle korvauksen vakuutusmäärän rajoissa, mutta vakuutuksenottaja tai vakuutettu 
ei siihen suostu, ei vakuutusyhtiö ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä suorittamaan muita selvittelyjä asiassa. 
Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta korvata vahingonkärsineen sairaanhoitokustannuksia siltä osin kuin ne ylittävät julkisen terveydenhuollon yleisen 
maksuluokan mukaisen taksan. 
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